
  

 
 

Záznam z 37. zasadnutia 
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 9. 9. 2013 
 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., Ing. Igor Gerek, PhD., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.,  
prof. Ing. Jan Kudrna, CSc., Ing. Anton Marcinčin, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., 
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Ing. Róbert Szabó, PhD., prof. Ing. Josef Vičan, CSc.,   
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD.,  
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., 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 Ing. Antona Marcinčina, PhD., ktorého vymenovala vláda SR 
dňa 12. júna 2013. 

 
2. Záznam z 36. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z 36. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 

 
3. Analýza hodnotenia VV 2012 

Predseda agentúry konštatoval, že k tomuto bodu programu boli od predstaviteľov 
odborových rád doručené len dve vyjadrenia, o ktoré boli požiadaní listom dňa 30. júla 
2013. Z tohto dôvodu, ale aj vzhľadom na prípravu spoločného zasadnutia predsedníctva 
APVV s reprezentantmi odborných orgánov, predseda agentúry navrhol opätovne 
požiadať predstaviteľov odborových rád a pracovných skupín o zaslanie predmetného 
materiálu v termíne do 17. septembra. Doplnil, že ďalším dôvodom pre analýzu 
hodnotiaceho procesu výzvy VV2012 je aj vyššia početnosť sťažností na nekorektný 
postup odborných orgánov v hodnotiacom procese. 
Predsedníctvo agentúry súhlasilo s návrhom predsedu agentúry. 
 
Z diskusie členov predsedníctva, týkajúcej sa hodnotiaceho procesu VV2012, vyplynula 
požiadavka doplniť do hodnotenia parameter „relevantnosť zaradenia projektu žiadateľom“ 
a spresnenie konzekvencie v hodnotení kvality spracovania projektu v prípade, keď je 
navrhnuté krátenie rozpočtu projektu. 
 
Predseda agentúry prezentoval návrh zmien v procesoch a štruktúre APVV, ktorý bol 
distribuovaný členom predsedníctva po 36. zasadnutí na diskusiu. Súčasťou dokumentu 
bola aj analýza početnosti hodnotených projektov vzhľadom na ich zaradenie podľa 
číselníka podskupín odborov vedy a techniky, ktorá poukazuje na dôležitosť zvýšenia 
počtu pracovných skupín pre hodnotenie projektov všeobecných výziev. Ďalšie podnety, 
okrem iných, smerovali k zvýšeniu váhy hodnotenia v prospech parametra kvality projektu, 
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vytvoreniu mechanizmu negociácie rozpočtu pred podpisom zmluvy, minimalizácii počtu 
administratívnych požiadaviek voči žiadateľom a riešiteľom projektov a pod. 
Predsedníctvo vzalo predložené dokumenty na vedomie. 

 
4. Príprava výzvy VV2013 

Predseda agentúry konštatoval, že príprava novej všeobecnej výzvy je v súčasnosti 
limitovaná schválením dostatočnej výšky finančných prostriedkov pre APVV zo strany 
MŠVVaŠ SR. Uviedol, že sa v priebehu augusta zúčastnil niekoľkých medzirezortných 
pripomienkových konaní k navrhovaným programom APVV – Ľudský potenciál a VaV 
v malých a stredných podnikoch, kde dôležitou i keď nie jedinou pripomienkou bola 
identifikácia zdroja na financovanie programov. Vzhľadom na tieto skutočnosti 
predsedníctvo poverilo J. Sedláka, aby sa obrátil listom priamo na ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Dušana Čaploviča a zdôraznil nutnosť vyhlásenia novej všeobecnej 
výzvy. 

 
5. Rôzne 

Riaditeľka agentúry informovala, predsedníctvo agentúry, že dňa 18. 9. 2013 o 12.00 hod. 
sa uskutoční poslanecký prieskum členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako vyplynulo z Uznesenia č. 88 z 2. 9. 2013 
uvedeného výboru, prieskum poslancov bude zameraný na preverenie efektivity plnenia 
úloh agentúry v súvislosti s vyhlasovaním verejných výziev, kritériami hodnotenia žiadostí, 
poskytovaním finančných prostriedkov a výsledkami riešenia projektov APVV. 
Niektorí členovia predsedníctva prisľúbili svoju účasť na stretnutí s poslancami NR. 
 
V súvislosti s analýzou priebehu hodnotiaceho procesu všeobecnej výzvy VV2012 
predsedníctvo schválilo termín spoločného zasadnutia predsedníctva APVV 
s reprezentantmi odborných orgánov, a to predsedami odborových rád a členmi 
odborových rád v pozíciách predsedov pracovných skupín. Stretnutie sa uskutoční dňa 14. 
októbra 2013. Predsedníctvo poverilo riaditeľku APVV organizáciou tohto stretnutia. 

 
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 36. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 

UZN2 PAPVV schválilo termín spoločného zasadnutia predsedníctva APVV 
s reprezentantmi odborných orgánov, a to dňa 14. októbra 2013 a poverilo 
riaditeľku APVV zorganizovaním tohto podujatia 

 
UZN3 PAPVV vzalo na vedomie dokument pripravený predsedom agentúry RNDr. 

J. Sedlákom, DrSc. týkajúci sa návrhu zmien v procesoch a štruktúre APVV, 
ako aj analýzu početnosti hodnotených projektov vzhľadom na ich zaradenie 
podľa číselníka podskupín odborov vedy a techniky 

 
UZN4 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľky agentúry o konaní 

poslaneckého prieskumu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky 
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

 
 

V Bratislave dňa 9. 9. 2013 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Ján Sedlák 


