
  

 
 

Záznam z 29. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 28. 5. 2012 
 
 
 
Prítomní: 
RNDr. Marta Cimbáková, prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., 
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.,  
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD.,  
RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., 
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., Ing. Igor Gerek, PhD., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo jednomyseľne odsúhlasilo program 29. zasadnutia. 
 

2. Schválenie záznamu z 28. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 28. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 

3. Kontrola uznesení predsedníctva agentúry z 28. zasadnutia: 

- všetky uznesenia boli splnené 
 

4. Vyhodnotenie všeobecnej výzvy VV2011 
Za účelom vyhodnotenia všeobecnej výzvy VV2011 sa uskutočnilo stretnutie 
predsedníctva s odbornými orgánmi APVV, a to bezprostredne pred zasadnutím 
predsedníctva. Na základe požiadavky predsedu agentúry predsedovia odborných 
organov predložili predsedníctvu podklady, v ktorých zhodnotili výzvu VV2011 a predniesli 
aj množstvo námetov pre novú všeobecnú výzvu VV2012. Počas stretnutia vystúpili 
zástupcovia všetkých odborných orgánov, ktoré sa podieľali na hodnotení projektov 
predložených vo VV2011. 
V rámci diskusie vystúpili s námetmi a postrehmi aj členovia predsedníctva, najmä tí, ktorí 
sa zúčastňovali jednotlivých hodnotiacich zasadnutí rád a pracovných skupín. 
Následne sa predsedníctvo agentúry zaoberalo hodnotením výzvy VV2011 na uzavretom 
zasadnutí. 
Predsedníctvo na základe diskusie s členmi rád konštatovalo, že: 
- odborné hodnotenie VV2011 bolo korektné; 
- nový systém hodnotenia sa ukázal ako efektívny a transparentný; 
- predsedníctvo sa bude zaoberať podnetmi z rád ako sú napríklad stanovenie 

minimálneho počtu hodín zodpovedného riešiteľa a členov riešiteľského kolektívu 
podieľajúcich sa na riešení projektu, limitáciou pre zodpovedného riešiteľa viesť 
súčasne len jeden projekt všeobecnej výzvy APVV; vzhľadom na vysoký počet 
projektov pripadajúcich na jedného spravodajcu v odborovej rady (pracovnej skupine) 
zvážiť rozšírenie počtu odborníkov v rade, resp. pracovných skupinách príslušnej rady; 
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- bude potrebné zvážiť parametrizáciu hodnotiacich kritérií pre jednotlivé vedné odbory 
s ohľadom na rôznorodosť vedeckých disciplín (zohľadniť napr. rozdiely technickými 
a humanitnými vedami). 

 
Predsedníctvo agentúry vzalo na vedomie podklady o hodnotení VV2011 zaslané z 
odborových rád a príslušných pracovných skupín predsedníctvu APVV, ako aj informácie 
ktoré odzneli na stretnutí dňa 28. 5. 2012. 
 

5. Príprava VV2012  
Predsedníctvo prerokovalo základné princípy tvorby podkladov pre vyhlásenie novej 
všeobecnej výzvy ako aj harmonogram prípravy jednotlivých dokumentov. Podrobnejšie 
sa prípravou výzvy VV2012 bude predsedníctvo zaoberať na ďalších zasadnutiach. 
 

6. Informácia z valného zhromaždenia SE v Bruseli v dňoch 23. – 24. máj 
Predseda agentúry Ján Sedlák informoval predsedníctvo o konaní zasadnutia valného 
zhromaždenia vrcholného orgánu SE v Bruseli v dňoch 23. a 24. 5. 2012, na ktorom sa 
kreovali vedecké rady boli schválené poplatky členských krajín do SE, diskutovalo sa 
o možnostiach Open Access k vedeckým článkom a ich údajom 
Predsedníctvo vzalo tieto informácie na vedomie. 
  

7. Informácia riaditeľky agentúry o príprave rozpočtu na rok 2013 
Riaditeľka agentúry Lýdia Šuchová informovala predsedníctvo, že v máji prebiehali 
intenzívne rokovania so Sekciou financovania a rozpočtu MŠVVaŠ SR ohľadom tvorby 
rozpočtu APVV na rok 2013 a v rámci programového rozpočtovania aj na roky 2014 -
2015. Výsledkom rokovaní o rozpočte bolo jeho navýšenie na takú úroveň, aby boli 
zabezpečené zmluvne viazané záväzky agentúry, pričom rozpočet naďalej vykazuje deficit 
na financovanie nových aktivít. Zo strany ministerstva však bolo deklarované, že 
navýšenie rozpočtu APVV na rok 2013 bude prioritou ministerstva pri rokovaniach 
s ministerstvom financií ohľadne navýšenie rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na rok 2013. 
Predsedníctvo vzalo na vedomie informácie riaditeľky agentúry o rokovaniach s MŠVVaŠ 
SR o rozpočte APVV. 
 

8. Transformácia APVV 
V súvislosti s opakovanými informáciami o transformácii APVV riaditeľka agentúry Lýdia 
Šuchová prezentovala členom predsedníctva rámec rôznych možných právnych foriem 
organizácie. V prezentácii uviedla základné charakteristiky rôznych foriem hospodárenia 
grantovej agentúry, ktoré prichádzajú do úvahy, a to rozpočtová organizácia v rámci 
MŠVVaŠ SR, rozpočtová organizácia s vlastnou rozpočtovou kapitolou a verejnoprávna 
inštitúcia. Vo svojom príspevku poukázala na  pozitíva a limity jednotlivých foriem 
hospodárenia inštitúcie. 
Predsedníctvo vzalo informácie riaditeľky na vedomie. 
 

9. Rôzne 
S ohľadom na končiaci mandát člena rady pre lekárske vedy Rada pre lekárske vedy 
preložila predsedníctvu návrh na opätovnú nomináciu Prof. MUDr. Petra Goetza, CSc. za 
člena rady. Predsedníctvo vzalo daný návrh na vedomie. Rozhodlo, že ďalšie návrhy na 
nomináciu člena rady budú zaslané elektronicky a následne bude predsedníctvo 
o predložených návrhoch hlasovať elektronicky. 
 

10. Záver 
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
a poďakoval prítomným za účasť.  
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Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 28. zasadnutia predsedníctva APVV 
 
UZN2 PAPVV vzalo na vedomie podklady o hodnotení VV2011 zaslané z odborových 

rád a príslušných pracovných skupín predsedníctvu APVV, ako aj informácie 
ktoré odzneli na stretnutí dňa 28. 5. 2012 

 
UZN3 PAPVV vzalo na vedomie informácie o konaní zasadnutia valného 

zhromaždenia vrcholného orgánu SE v Bruseli v dňoch 23. a 24. 5. 2012 
 

UZN4 PAPVV vzalo na vedomie informácie riaditeľky agentúry o rokovaniach s 
MŠVVaŠ SR o rozpočte APVV na rok 2013 

 
UZN5 PAPVV vzalo na vedomie informácie riaditeľky o možnostiach transformácie 

APVV  
 

UZN6 PAPVV vzalo na vedomie návrh rady pre lekárske vedy ohľadom opätovnej 
nominácie Prof. MUDr. Petra Goetza, CSc. za člena rady 

 
UZN7 PAPVV schválilo elektronické hlasovanie o nomináciách za člena Rady pre 

lekárske vedy  
 
 
 

V  Bratislave 28. 5. 2012. 
 
 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 

Schválil: Ján Sedlák 


