
  

 

Záznam z 2. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 2. 12. 2013 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., 
Ing. Rastislav Havrila, PhD., prof. Ing. Ján Kudrna, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc., 
prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., Ing. Anton Marcinčin, PhD., prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., 
prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., MVDr. Ján Rosocha, CSc., Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., 
Ing. Róbert Szabó, PhD., RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
JUDr. Anton Ondrej, MBA 
 

 
 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., 
pričom privítal všetkých prítomných. Členovia predsedníctva schválili program zasadnutia. 
 
 

2. Rokovací poriadok agentúry  

Predsedníctvo prerokovalo návrh rokovacieho poriadku agentúry predložený riaditeľom 
agentúry na 1. zasadnutí predsedníctva dňa 11. 11. 2013. Po jeho preštudovaní a diskusii 
k jednotlivým ustanoveniam ho jednomyseľne schválilo. Rokovací poriadok predsedníctva 
je prílohou č. 1 tohto záznamu. 
 
 

3. Záznam z 1. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 1. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

4. Informácia k príprave nových programov APVV 
Ing. Róbert Szabó, PhD. z pozície generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠ VVaŠ 
SR, informoval predsedníctvo agentúry o stave prípravy nových programov APVV. Jedná 
sa o tri programy: 
1. Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja 

na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2018: stimulačný charakter tohto programu by 
mal významnou mierou prispieť k zameraniu úsilia vlády SR zvýšiť 
konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom posilnenia výskumno-vývojového 
potenciálu krajiny a napomôcť riešiť stabilizáciu zamestnanosti mladých absolventov 
vysokých škôl. 

2. Podpora výskumu a vývoja v malých, stredných a veľkých podnikoch na obdobie rokov 
2014-2018: tento program umožňuje využiť vlastný potenciál firiem a ich spoluprácu s 
výskumnými organizáciami (organizácie výskumu a vývoja, univerzity, SAV) na 
zvýšenie pridanej hodnoty ich procesov, produktov a služieb, a tým aj zvýšenie ich 
konkurencieschopnosti a jej udržateľnosti. 
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3. Podpora prípravy projektov pre Horizont 2020: stimulačný charakter programu by mal 
výrazne prispieť k zvýšeniu úspešnosti slovenských subjektov v novom 
programovacom období EU v rámci programu Horizont 2020. 

 
Ako uviedol Ing. Róbert Szabó, PhD. v súčasnosti ministerstvo finalizuje podkladovú 
dokumentáciu. Základnou podmienkou  a požiadavkou na tieto programy je ich súlad so 
stratégiou pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a 
inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ (ďalej len „RIS3“). 
Členovia predsedníctva vzali danú informáciu na vedomie, s tým, že sa k predmetným 
návrhom programov APVV vyjadria až po preštudovaní pripravenej dokumentácie. 
Predseda agentúry požiadal Ing. Róberta Szaba, PhD. o zaslanie predmetnej 
dokumentácie. O tejto problematike sa následne bude rokovať na najbližšom zasadnutí 
predsedníctva APVV. 
 
  

4. Rozpočet agentúry na rok 2014 
Ing. Róbert Szabó, PhD. z pozície generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠ VVaŠ 
SR, informoval predsedníctvo agentúry o stave prípravy rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR, 
a teda aj rozpočtu APVV. V súčasnosti je snaha ministerstva identifikovať zdroje na 
pokrytie chýbajúcich financií agentúry na nasledujúci kalendárny minimálne v rozsahu 
zazmluvnených požiadaviek APVV. 
Predsedníctvo agentúry poverilo riaditeľku APVV predložiť predsedníctvu analýzu 
finančných požiadaviek jednotlivých grantových schém APVV na rok 2014. 
 
 

5. Zabezpečenie odborových rád APVV od marca 2014 
V súvislosti s ukončením funkčného obdobia väčšiny členov odborových rád APVV sa 
predsedníctvo zaoberalo procesom nominácie nových členov odborových rád. 
Predseda agentúry predložil predsedníctvu návrh znenia návrhového listu nominanta. 
Z diskusie členov predsedníctva vzišiel návrh na zrušenie uznesenia predsedníctva zo 
dňa 14. 12. 2009, aby členovia odborných orgánov (rád/pracovných skupín) počas svojho 
funkčného obdobia nemohli podať výskumný projekt APVV v pozícii zodpovedného 
riešiteľa a ani člena riešiteľského kolektívu. Predsedníctvo schválilo tento návrh väčšinou 
hlasov. 
Predsedníctvo rokovalo o doplnení impact faktoru a zvýšení obdobia, za ktoré majú 
prezentovať svoje najvýznamnejšie práce z 5 na 10 rokov. V hlasovaní však 
predsedníctvo tieto dva návrhy neschválilo. 
Predsedníctvo prerokovalo postup nominácie členom odborových rád.  Vychádzajúc zo 
zákona NR SR 172/2005 v platnom znení, že v odborovej rade agentúry majú byť 
zastúpení významní odborníci v oblasti jej pôsobenia, oslovené na nominovanie za členov 
odborových rád budú tie subjekty, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej 
pôsobnosti je realizácia výskumno-vývojových aktivít.  
Na základe toho bolo predsedníctvom schválené, že pre nominácie členov rád budú 
oslovení - Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia, Slovenská akadémia 
vied, Slovenská poľnohospodárska akadémia a reprezentatívne združenia 
podnikateľského sektora: Klub 500, Zväz priemyselných výskumných a vývojových 
organizácií, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Zväz chemického a 
farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, Zväz automobilového priemyslu 
Slovenskej republiky a Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.  
Výber týchto reprezentácií bol predsedníctvom determinovaný aj na základe priorít 
stanovených v stratégii RIS3. 
 
 

6. Diskusia 

V súvislosti s prípravou Akčného  plánu pre RIS3 predsedníctvo tlmočilo generálnemu 
riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Róbertovi Szabóvi požiadavku, aby 
predseda agentúry bol doplnený za člena pracovnej skupiny na prípravu Akčného plánu 
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RIS3 a zároveň aby sa predseda agentúry podieľal na príprave legislatívnych zmien 
súvisiacich s RIS3. 
 
 

7.  Rôzne  

Termín nasledujúceho rokovania predsedníctva bol stanovený na 16. 12. 2013 o 11,00 h. 
 
 

8. Záver zasadnutia 
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
a poďakoval prítomným za účasť.  
 
 

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 P APVV schválilo rokovací poriadok predsedníctva agentúry 

 

UZN2 P APVV schválilo program 2. zasadnutia predsedníctva 
 

UZN3 PAPVV  vzalo na vedomie informáciu o príprave nových programov APVV na 

MŠVVaŠ SR 

 

UZN4 PAPVV poverilo riaditeľku APVV predložiť predsedníctvu analýzu finančných 

požiadaviek jednotlivých grantových schém APVV v rozpočte na rok 2014 

 

UZN5 PAPVV schválilo zrušenie uznesenia predsedníctva zo dňa 14. 12. 2009, aby členovia 

odborných orgánov (rád/pracovných skupín) počas svojho funkčného obdobia nemohli 

podať výskumný projekt APVV v pozícii zodpovedného riešiteľa a ani člena 

riešiteľského kolektívu 

 

UZN6 P APVV schválilo znenie Návrhového listu za člena odborovej rady /pracovnej skupiny 

 

UZN7 P APVV schválilo zoznam reprezentácií výskumu a vývoja, ktorí budú navrhovať 

členov odborových rád, a to: Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia, 

Slovenská akadémia vied, Slovenská poľnohospodárska akadémia a reprezentatívne 

združenia podnikateľského sektora:  Zväz priemyselných výskumných a vývojových 

organizácií, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Zväz chemického 

a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, Zväz automobilového priemyslu 

Slovenskej republiky a Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky 

 

UZN8 P APVV schválilo požiadavku predsedníctva APVV na MŠVVŠ SR o  doplnení člena 

pracovnej skupiny na prípravu Akčného plánu RIS3 o predsedu APVV. 

 

UZN9 P APVV schválilo požiadavku predsedníctva APVV na MŠVVŠ SR, aby  sa predseda  

APVV podieľal na príprave legislatívnych zmien súvisiacich s RIS3 

 

V Bratislave 2. 12. 2013 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
Schválil:   Jozef Masarik 


