
  

 
 

Záznam z 30. zasadnutia 
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 17. 9. 2012 
 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., RNDr. Marta Cimbáková, 
Ing. Igor Gerek, PhD., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., 
Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., 
prof. Ing. Viktor Smieško, prof. Ing. Josef Vičan, CSc., 
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.,  prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.   
 
 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc, ktorý privítal 
nového člena predsedníctva Mgr. Ivana Lesaya, MA., PhD. Následne predsedníctvo 
jednomyseľne schválilo program zasadnutia.  
 
 

2. Informácia o stretnutí predstaviteľov predsedníctva agentúry s prvým tajomníkom 
pre výskum, vzdelávanie a mládež na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli 
Dušanom Šándorom  o pripravovanom strategickom materiáli EK  Horizont 2020 
 
Predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. informoval o stretnutí predstaviteľov 
predsedníctva agentúry s prvým tajomníkom pre výskum, vzdelávanie a mládež na Stálom 
zastúpení SR pri EÚ v Bruseli Dušanom Šándorom, ktorý informoval o pripravovanom 
strategickom materiáli EK Horizont 2020. Horizont 2020 je v objeme alokovaných 
finančných prostriedkoch tretím najväčším programom v rámci programov EÚ po 
štrukturálnych fondoch a dotáciách pre poľnohospodárstvo, s objemom finančných 
prostriedkov 90 miliárd Eur. Ďalej Dušan Šándor informoval o zastúpení inštitúcií SR 
a čerpaní financií v 6.RP a 7.RP (v súčasnosti je čerpanie SR na úrovni 20% objemu 
financií, ktorými SR prispieva do EÚ). Zdôraznil aj úlohu národných delegátov a národných 
kontaktných bodov pri podpore účasti SR v rámcovom programe, ako aj pri tvorbe 
obsahového zamerania výziev podporujúcich záujmy SR. Po prezentácii pána Šándora 
pokračovala diskusia s členmi predsedníctva, v ktorej sa venovali podrobnejšie niektorým 
otázkam súvisiacim s témou Horizont 2020. 
 
 

3. Príprava VV2012  
 
Predsedníctvo agentúry pokračovalo v príprave všeobecnej výzvy VV2012. Zhodlo sa na 
stanovisku, že napriek neistote o výške rozpočtu APVV na rok 2013 je potrebné 
pokračovať v príprave výzvy, aby bola pripravená na vyhlásenie po stanovení 
definitívneho rozpočtu APVV na rok 2013. V príprave podkladov k výzve VV2012 
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vychádzalo predsedníctvo z poznatkov a skúseností výzvy VV2011. Diskutovalo sa o  
znení výzvy, v ktorom predsedníctvo formulovalo najmä špecifické podmienky. Veľkú 
pozornosť venovalo samotnému postupu hodnotenia a hodnotiacim kritériám. V tejto 
súvislosti prijalo tieto uznesenia: 

• predsedníctvo agentúry požaduje, aby každá odborová rada pred samotným 
hodnotením žiadostí vypracovala a/ kritériá scientometrického hodnotenia 
zodpovedného riešiteľa projektu základného výskumu a b/ merateľné kritériá 
aplikačných výstupov zodpovedného riešiteľa projektu aplikovaného výskumu a 
vývoja s ohľadom na jednotlivé vedné disciplíny zahrnuté v danom odbore vedy a 
techniky.  

• predsedníctvo agentúry požaduje, aby kancelária agentúry pripravila radám pred 
samotným hodnotením prehľad kvantitatívnych ukazovateľov za jednotlivé 
projekty vo vzťahu k výstupom zodpovedného riešiteľa (uvedené v Základných 
informáciách o zodpovednom riešiteľovi), riešiteľskému kolektívu (uvedené v 
Zozname riešiteľov), plánovaným výstupom (uvedené vo Výstupoch projektu) a 
rozpočtu (uvedené v Plánovanom rozpočte). 

 
 

4. Príprava aktivít APVV na rok 2013 
(Programy APVV, VV 2012, rozpočet APVV na rok 2013) 

 
Predsedníctvo analyzovalo situáciu v súvislosti s návrhom rozpočtu APVV na rok 2013. 
Keďže návrh rozpočtu nedáva priestor pre vyhlásenie všeobecnej výzvy, ktoré APVV 
vyplývajú z jej základného poslania, poverilo predsedníctvo agentúry svojho predsedu 
RNDr. Jána Sedláka DrSc. inicializovať stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu 
a športu Dušanom Čaplovičom s cieľom informovať ho o aktuálnej situácii v oblasti 
financovania výskumu a vývoja na Slovensku. Predsedníctvo prerokovalo dokumenty 
novej všeobecnej výzvy VV2012 a konštatovalo, že v danom momente nemá ani 
minimálne finančné krytie pre rok 2013, ktoré by oprávňovalo jej vyhlásenie. Zároveň 
predsedníctvo poverilo predsedu agentúry rokovať s pánom ministrom aj o otázke 
navrhnutých programov APVV, ktoré predsedníctvo agentúry predložilo na ministerstvo 
v auguste roku 2011. 

 
 
5. Open Access aktivita v Science Europe 
 

Predsedníctvo APVV sa zaoberalo inciatívou Science Europe na podporu otvoreného 
prístupu (open access) k publikovaným vedeckým výsledkom. 
APVV považuje náklady na publikovanie v OA časopisoch za oprávnené náklady projektu 
a povzbudzuje riešiteľov projektov, aby prednostne publikovali výsledky z riešenia 
projektov APVV za rozumnú a odôvodnenú cenu v OA časopisoch. 
APVV pripraví pre vládu SR návrh programu, ktorý by mal podporiť publikovanie 
výsledkov aj po ukončení riešenia APVV projektu v OA časopisoch. 
APVV vyzýva na zriadenie národného repozitára, ktoré umožní bezplatný prístup 
k uloženým vedeckým publikáciám bez rozdielu, či sú výsledkom riešenia projektov 
financovaných z verejných, štátnych alebo súkromných zdrojov. 
Stanovisko predsedníctva agentúry na podporu otvoreného prístupu k publikovaným 
vedeckým výsledkom bude zverejnené na webovej stránke APVV. Predsedníctvo 
odhlasovalo, že finálny text stanoviska bude schválený predsedníctvom elektronicky. 
 
 

6. Opatrenia APVV na odstránenie zistených nedostatkov NKÚ pri kontrole projektov 
na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR 

 
Členovia predsedníctva sa oboznámili s výsledkami kontroly NKÚ pri kontrole projektov na 
podporu výskumu a vývoja financovaných APVV. Predsedníctvo APVV schválilo  
opatrenia na odstránenie nedostatkov tak, ako sú uvedené vo všeobecnom dokumente 
Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ zo dňa 5. 9. 2012.   
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7. Záver  

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
a poďakoval prítomným za účasť.  

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 
UZN1 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o stretnutí predstaviteľov predsedníctva 

agentúry s prvým tajomníkom pre výskum, vzdelávanie a mládež na Stálom 
zastúpení SR pri EÚ v Bruseli Dušanom Šándorom 

 
UZN2 PAPVV požaduje, aby každá odborová rada pred samotným hodnotením 

žiadostí podaných vo výzve VV2012 vypracovala a/ kritériá scientometrického 
hodnotenia zodpovedného riešiteľa projektu základného výskumu a b/ 
merateľné kritériá aplikačných výstupov zodpovedného riešiteľa projektu 
aplikovaného výskumu a vývoja s ohľadom na jednotlivé vedné disciplíny 
zahrnuté v danom odbore vedy a techniky  

 
UZN3 PAPVV požaduje, aby kancelária agentúry pripravila radám pred samotným 

hodnotením výzvy VV2012 prehľad kvantitatívnych ukazovateľov za jednotlivé 
projekty vo vzťahu k výstupom zodpovedného riešiteľa (uvedené v Základných 
informáciách o zodpovednom riešiteľovi), riešiteľskému kolektívu (uvedené v 
Zozname riešiteľov), plánovaným výstupom (uvedené vo Výstupoch projektu) a 
rozpočtu (uvedené v Plánovanom rozpočte) 

 
UZN4 PAPVV poverilo predsedu RNDr. Jána Sedláka, DrSc. inicializovať stretnutie 

s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Dušanom Čaplovičom s cieľom 
informovať ho o situácii v oblasti financovania výskumu a vývoja 
prostredníctvom novej všeobecnej výzvy VV2012, ako aj o navrhnutých 
programoch APVV 

 
UZN5 PAPVV schválilo stanovisko predsedníctva agentúry na podporu otvoreného 

prístupu k publikovaným vedeckým výsledkom, ktoré bude zverejnené na 
webovej stránke APVV, pričom finálny text stanoviska bude schválený 
elektronicky 

 
UZN6 PAPVV vzalo na vedomie výsledky kontroly NKÚ pri kontrole projektov na 

podporu výskumu a vývoja financovaných APVV 
 

UZN7 PAPVV schválilo opatrenia APVV na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ 
tak, ako sú uvedené vo všeobecnom dokumente Návrh opatrení na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ zo dňa 5. 9. 2012 

 
 
 

V  Bratislave dňa 17. 9. 2012 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Ján Sedlák 


