
  

 
 

Záznam z 36. zasadnutia 
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 8. 7. 2013 
 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., doc. MUDr. Adriána 
Liptáková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., prof. Ing. Jan 
Kudrna, 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., Ing. Anton Marcinčin, PhD., 
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo jednomyseľne schválilo program zasadnutia. Predseda agentúry privítal 
nového člena predsedníctva generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR 
Ing. Róberta Szaba, PhD., ktorého vymenovala vláda SR dňa 12. júna 2013. 

 
2. Záznam z 35. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z 35. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 

 
3. Informácia o priebehu VV 2012 

Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o výsledkoch hodnotiaceho procesu 
žiadostí predložených v rámci všeobecnej výzvy VV 2012. Následne požiadal predseda 
agentúry členov predsedníctva, ktorí sa zúčastnili hodnotiacich zasadnutí odborných 
orgánov, aby tlmočili svoje poznatky resp. podnety, ktoré môžu napomôcť k skvalitneniu 
hodnotiaceho procesu APVV pre novú všeobecnú výzvu VV2013. 
Nasledovala diskusia, ktorej hlavnými témami boli: 

• primeranosť požadovaných finančných požiadaviek jednotlivých projektov, najmä 
v položke Mzdové náklady 

• rozsah technických a formálnych podmienok pre predkladanie žiadosti vo 
všeobecnej výzve, možnosti ich obmedzenia s ohľadom na skutočnosť, že zákon 
172/2005 v platnom znení neumožňuje dodatočnú opravu žiadosti po 
zaregistrovaní v APVV  

• korelácie medzi plánovanými výstupmi a skutočne realizovanými výstupmi počas 
riešenia projektu 

• možnosti skvalitnenia priebežného hodnotenia financovaných projektov počas 
riešenia (vrátane možností verejného odpočtu výsledkov projektu pred odbornou 
komunitou daného odboru vedy a techniky) 

• zvýšenie dôrazu na zhodnotenie reálnych výstupov a prínosov po ukončení 
riešenia projektu, pri posúdení efektívnosti využitia poskytnutých finančných 
prostriedkov na daný grant  

• alternatíva zrušenia anonymity posudzovateľov po ukončení hodnotiaceho procesu 
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Predsedníctvo vzalo informáciu o výsledkoch hodnotiaceho procesu žiadostí predložených 
v rámci všeobecnej výzvy VV 2012 na vedomie. Predseda agentúry oznámil, že opäť 
vyzve, ako zvyčajne, predsedov rád na zhodnotenie hodnotiaceho procesu VV2012 
požiada o námety na zlepšenie tohto agentúrneho nástroja prideľovania financií, aby mohli 
byť zohľadnené v ďalšej výzve VV2013.  

 
 
4. Informácia o procese transformácie APVV 

Na základe žiadosti predsedu APVV predniesol  generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky 
MŠVVaŠ SR Ing. Róbert Szabó, PhD. informácu o postupe prípravy strategických 
dokumentov ministerstva, ktoré sa dotýkajú transformácie APVV v zmysle Programového 
vyhlásenia vlády SR. Ing. Róbert Szabó, PhD. uviedol možné alternatívy riešenia procesu 
transformácie. 
Záverom konštatoval, že konečné riešenie transformácie APVV, a s tým spojené 
legislatívne zmeny, podmieňuje schválenie Stratégie inteligentnej špecializácie (Stratégia 
S3). Stratégia S3 je východiskový dokument spojený s plnením priorít Stratégie Európa 
2020, ako aj s prijatím opatrení pre splnenie cieľov Národného programu reforiem a 
špecifických odporúčaní Rady EÚ pre Slovenskú republiku. 
Predsedníctvo agentúry vzalo informáciu o príprave transformácie APVV na vedomie. 
 

 
5. Záver 

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

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 PAPVV schválilo záznam z 35. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 

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

 
UZN3 PAPVV vzalo na vedomie informáciu generálneho riaditeľa Sekcie vedy 

a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Róberta Szaba, PhD. o príprave transformácie 
APVV na vedomie 

 
 
 

V Bratislave dňa 8. 7. 2013 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Ján Sedlák 


