
  

 
 

Záznam z 35. zasadnutia 
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 10. 6. 2013 
 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., doc. MUDr. Adriána 
Liptáková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., prof. Ing. Josef Vičan, 
CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Ing. Róbert Szabó, PhD., 
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Igor Gerek, PhD., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo jednomyseľne schválilo program zasadnutia. Predseda agentúry privítal 
generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Róberta Szaba, PhD. 

 
2. Záznam z 34. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z 34. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 

 
3. Informácia o priebehu VV 2012 

Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o priebehu hodnotiaceho procesu žiadostí 
predložených v rámci všeobecnej výzvy VV 2012. S cieľom získania informácii 
o samotnom procese hodnotenia sa členovia predsedníctva rozhodli monitorovať 
hodnotiace zasadnutia odborných orgánov prítomnosťou člena predsedníctva v pozícii 
pozorovateľa na týchto zasadnutiach. 
Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o priebehu hodnotiaceho procesu žiadostí 
predložených v rámci všeobecnej výzvy VV 2012 na vedomie. 

 
4. Príprava VV2013 

Predsedníctvo agentúry rokovalo o všeobecnej výzvy VV 2013 v pracovnej verzii 
základných dokumentov: 

• Úplné znenie verejnej výzvy 
- diskutovalo sa o nastavení rozdelenia finančných prostriedkov 

medzi základný a aplikovaný výskum a vývoj; 
- diskutovalo sa o zvýšení miery spolufinancovania projektov APVV 

zo zdrojov mimo štátneho rozpočtu, najmä z podnikateľských 
a zároveň o identifikácii celkových oprávnených nákladov projektu 
vrátane uvedeného spolufinancovania; 

 
• Technické a formálne podmienky 

- predsedníctvo prerokovalo jednotlivo všetky technické a formálne 
podmienky s cieľom zníženia administratívnej záťaže 
predkladateľov projektov; 

• Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá 
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- členovia predsedníctva nemali výhrady ku zneniu jednotlivých 
kritérií pre posudzovanie projektov základného výskumu, ako aj 
aplikovaného výskumu a vývoja; 

• Zásady tvorby rozpočtu  
- členovia predsedníctva diskutovali o nastavení finančných 

mechanizmov platných pre riešenie projektov predložených vo 
VV2013, o možnostiach ich zjednodušenia vo vzťahu k zníženiu 
administratívnej záťaže 

V príprave dokumentácie na vyhlásenie všeobecnej výzvy bude predsedníctvo pokračovať na 
najbližšom zasadnutí. 
 
5. Rôzne 

• predsedníctvo schválilo návrh na vymenovanie člena Rady pre medzinárodnú 
spoluprácu na uvoľnené miesto člena rady; 

• predseda agentúry informoval o uznesení Vedeckej rady SAV, ktorá vo svojom 
stanovisku konštatuje, že každoročné vyhlasovanie všeobecnej výzvy APVV je 
kľúčový nástroj stabilizácie grantového prostredia v SR; 

• podpredseda agentúry prof. Josef Vičan, CSc. informoval o liste generálneho 
riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Róberta Szaba, PhD. ohľadom 
podania informácie o aktivitách plánovaných v oblasti popularizačných 
a informačných podujatí v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania organizovaných 
APVV v rámci týždňa vedy; 

 
6. Záver 

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

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 PAPVV schválilo záznam z 34. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 

UZN2 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o priebehu hodnotiaceho procesu žiadostí 
predložených v rámci všeobecnej výzvy VV 2012 

 
UZN3 PAPVV schválilo pokračovanie prípravy znenia všeobecnej výzvy VV2013 

 
UZN4 PAPVV schválilo návrh na vymenovanie člena Rady pre medzinárodnú 

spoluprácu 
 

UZN5 PAPVV vzalo na vedomie informáciu predsedu o uznesení Vedeckej rady SAV 
 

UZN6 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o liste generálneho riaditeľa Sekcie vedy 
a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Róberta Szaba, PhD. ohľadom podania informácie 
o aktivitách APVV plánovaných v rámci týždňa vedy 

 
 

V Bratislave dňa 10. 6. 2013 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Ján Sedlák 


