
  

 
 

Záznam z 31. zasadnutia 
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 15. 10. 2012 
 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., RNDr. Marta Cimbáková,  
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., prof. Ing. Jan Kudrna, 
CSc.,  Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, 
DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, 
CSc. 
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Igor Gerek, PhD. 
 
 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

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

2. Schválenie záznamov z 29. a 30. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznamy z 29. a 30. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Vyhlásenie verejnej výzvy v rámci grantovej schémy všeobecných výziev VV 2012 
Riaditeľka agentúry sprostredkovala predsedníctvu informáciu z MŠVVŠ SR, že rozpočet 
APVV na rok 2013 bude navýšený o 3 000 000 EURO pre potreby všeobecnej výzvy VV 
2012. 
Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo kompletnou dokumentáciou na vyhlásenie novej 
verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja 
v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2012. Dokumentácia 
obsahuje 1/ Úplné znenie verejnej výzvy a 2/ prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
verejnej výzvy: 
Príloha 1: Technické a formálne podmienky  
Príloha 2: Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá 
Príloha 3: Metodický pokyn na predkladanie žiadostí 
Príloha 4: Zásady tvorby rozpočtu  
Príloha 5: Vzor žiadosti pre základný výskum 
                 (formulár žiadosti, vecný zámer SK a EN a vyhlásenie riešiteľa) 
Príloha 6: Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum a vývoj  
                 (formulár žiadosti, vecný zámer SK a EN a vyhlásenie riešiteľa) 
Príloha 7: Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov. 
 
Predsedníctvo agentúry schválilo znenie VV 2012 v jej základných dokumentoch: 
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� Úplné znenie verejnej výzvy - predsedníctvo schválilo niekoľko zmien znenia 
všeobecnej výzvy v porovnaní so všeobecnou výzvou VV2011, ktorými sú najmä: 
•  v rámci požiadaviek verejnej výzvy predsedníctvo schválilo požiadavku na 

predkladanie úradne overených kópií osvedčení o spôsobilosti vykonávať 
výskum, ako aj požiadavku na predloženie originálu alebo úradne overenej 
kópie zmluvy / zmlúv o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu 
v praxi medzi žiadateľom a všetkými odberateľmi výsledkov riešenia projektu 
uvedenými v žiadosti; 

•  v špecifických podmienkach v tejto výzve predsedníctvo definovalo podmienku, 
že v rámci grantovej schémy všeobecných výziev agentúry jedna fyzická osoba 
môže byť zodpovedným riešiteľom len v jednom financovanom projekte 
súčasne; 

• predsedníctvo agentúry určilo plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 
300 hodín pre člena riešiteľského kolektívu a 480 hodín pre zodpovedného 
riešiteľa. 

   
� Technické a formálne podmienky – v nadväznosti na požiadavky a podmienky 

uvedené v schválenom Úplnom znení verejnej výzvy predsedníctvo schválilo 
dokument Technické a formálne podmienky. 

 
� Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá – predsedníctvo po rozsiahlej diskusii 

a pozmeňovacích návrhoch upravilo znenie jednotlivých kritérií pre posudzovanie 
projektov základného výskumu, ako aj aplikovaného výskumu a vývoja. 

 
� Zásady tvorby rozpočtu – predsedníctvo agentúry po rokovaní o rozsahu tohto 

dokumentu schválilo, že dokument bude obsahovať základné finančné pravidlá pre 
tvorbu a štruktúru rozpočtu navrhovaných projektov výzvy VV 2012. Usmernenie 
k hospodáreniu s poskytnutými finančnými prostriedkami počas implementácie 
podporených projektov bude schválené v súvislosti s prípravou zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov. 

 
Predsedníctvo agentúry poverilo kanceláriu agentúry zosúladiť ďalšie dokumenty 
a formuláre všeobecnej výzvy VV 2012 so schváleným znením základných dokumentov: 

� Formulár Vecný zámer projektu pre základný výskum a pre aplikovaný výskum 
a vývoj v nadväznosti na zmeny schválené v hodnotiacich kritériách pre základný 
resp. aplikovaný výskum a vývoj 

� Vzor žiadosti pre základný výskum 
� Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum a vývoj  
� Metodický pokyn na predkladanie žiadostí 
� Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov. 

 
V súvislosti s vyhlásením výzvy VV 2012 predsedníctvo agentúry schválilo Harmonogram 
a princípy hodnotiaceho procesu VV 2012 s jeho základnými atribútmi: 

• Dodržiavanie princípu absencie konfliktu záujmov posudzovateľov a členov rád a 
pracovných skupín 

• Zachovávanie princípu dôvernosti informácií zo strany členov odborných orgánov 
týkajúcich sa hodnotiaceho procesu a zasadnutí odborných orgánov 

• Rešpektovanie princípu anonymity (externých) posudzovateľov projektov aj pred 
členmi odborných orgánov  

• Rešpektovanie časového harmonogramu a plnenia povinností z neho 
vyplývajúcich v stanovenom termíne 

• Rešpektovanie nutnosti osobnej účasti na zasadnutiach členmi odborných 
orgánov 

• Venovanie náležitej pozornosti hodnoteniu projektov a ich výberu na 
financovanie z pohľadu poskytnutia dostatočného časového priestoru pre 
zasadnutia rád 
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Predsedníctvo prijalo uznesenie, v zmysle ktorého žiada odborové rady o zaslanie 
návrhov na doplnenie rád s ohľadom na profiláciu vedných odborov podľa platného 
číselníka odborov vedy a techniky a/alebo návrhy na vytvorenie pracovných skupín, 
pričom je potrebné odstrániť veľké rozdiely medzi jednotlivými radami v počte 
hodnotených projektov na jedného člena pracovnej skupiny / rady. 
 
V súvislosti so zabezpečením hodnotiaceho procesu žiadostí podaných vo výzve VV 2012 
sa uskutoční dňa 26. 11. 2012 stretnutie členov predsedníctva s predstaviteľmi 
odborových rád. Hlavnými cieľmi stretnutia bude informácia o požiadavke vypracovania 
kritérií s ohľadom na jednotlivé vedné disciplíny zahrnuté v danom odbore vedy a techniky,  
a to: 

a/  kritérií scientometrického hodnotenia zodpovedného riešiteľa projektu 
základného výskumu a  

b/ merateľné kritérií aplikačných výstupov zodpovedného riešiteľa projektu 
aplikovaného výskumu a vývoja, 

ako aj oboznámenie predstaviteľov odborových rád s harmonogramom a zásadami 
hodnotiaceho procesu VV 2012. 
 
 

4. Stanovisko predsedníctva APVV k Uzneseniu vlády SR č. 455 z 12. septembra 2012 
k Správe o plnení opatrení Inovačnej stratégie SR a Inovačnej politiky SR za rok 
2011 a prvý štvrťrok 2012  
 
Dňa 12. septembra 2012 vláda SR prijala uznesenie, ktorým ukladá ministrovi školstva, 
vedy, výskumu a športu v rámci ročných rozpisov finančných prostriedkov štátneho 
rozpočtu na podporu projektov výskumu a vývoja financovaných v rámci Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja zabezpečiť vyrovnané účelové využitie týchto zdrojov v 
pomere 50 % : 50 % pre základný a aplikovaný výskum. 
Po diskusii a analýze všetkých grantových schém podporovaných v súčasnosti 
prostredníctvom APVV predsedníctvo agentúry konštatovalo, že optimálnym plnením 
uvedeného uznesenia vlády by bolo schválenie nového programu agentúry vládou SR na 
podporu aplikovaného výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch, ktorý agentúra 
predložila v auguste 2011. 
 
 

5. Rôzne 
Riaditeľka agentúry informovala o priebehu seminárov pre riešiteľov projektov VV 2010 
a VV 2011, ktoré boli agentúrou zorganizované v mestách Košice, Prešov, Zvolen 
a Bratislava v mesiacoch september a október 2012. 
Najbližšie zasadnutie predsedníctva sa uskutoční v nadväznosti sa stretnutie 
s predstaviteľmi odborových rád dňa 26. 11. 2012. 
 
 

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

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 
UZN1 PAPVV schválilo záznamy z 29. a 30. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 
UZN2 PAPVV schválilo znenie výzvy VV 2012 v základných dokumentoch: 

� Úplné znenie verejnej výzvy 
� Technické a formálne podmienky  
� Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá 
� Zásady tvorby rozpočtu  
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UZN3 PAPVV poverilo kanceláriu agentúry vypracovaním dokumentov a formulárov 
všeobecnej výzvy VV 2012: 

� Formulár Vecný zámer projektu pre základný výskum a pre aplikovaný 
výskum a vývoj 

���� Vzor žiadosti pre základný výskum 
���� Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum a vývoj  
���� Metodický pokyn na predkladanie žiadostí 
���� Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie 

projektov. 
 
UZN4 PAPVV schválilo Harmonogram a princípy hodnotiaceho procesu VV 2012 
 
UZN5 PAPVV žiada odborové rady, aby v zmysle platného číselníka odborov vedy 

a techniky zaslali svoje návrhy na doplnenie rád s ohľadom na profiláciu 
vedných odborov a/alebo návrhy na vytvorenie pracovných skupín, resp. 
doplnenie pracovných skupín na odstránenie disproporcie v počte projektov na 
jedného člena pracovnej skupiny / rady medzi jednotlivými radami. 

 
UZN6 PAPVV rozhodlo, že dňa 26. 11. 2012 sa uskutoční stretnutie členov 

predsedníctva s predstaviteľmi odborových rád 
 

UZN7 PAPVV sa uznieslo, že vzhľadom na analýzu všetkých grantových schém 
podporovaných v súčasnosti prostredníctvom APVV je pre naplnenie 
uznesenia vlády nutné schváliť nový program agentúry na podporu 
aplikovaného výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch, ktorý 
agentúra predložila v auguste 2011 

 
 
 

V  Bratislave dňa 15. 10. 2012 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Ján Sedlák 


