
  

 

Záznam z 4. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 17. 2. 2014 
 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., 
Ing. Rastislav Havrila, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc., 
prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., JUDr. Anton Ondrej, MBA, 
prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., MVDr. Ján Rosocha, CSc., prof. Ing. Ján Kudrna, PhD.,  
Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,Ing. Róbert Szabó, PhD., 
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Anton Marcinčin, PhD.  
 

 
 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. Jozef Masarik, DrSc. Členovia 
predsedníctva schválili program zasadnutia. 
 
 

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

3. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh APVV v roku 2013 
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o plnení plánu hlavných úloh 
agentúry, ktoré boli predsedníctvom schválené pre rok 2013. Konštatovala, že pri realizácii 
aktivít vyplývajúcich z Koncepcie a plánu hlavných úloh APVV na rok 2013 sa vychádzalo 
z poskytnutého rozpočtu na rok 2013 vo výške 27,97 mil. EUR. Nedostatočnosť rozpočtu 
na rok 2014 mala negatívny dopad aj na aktivity roku 2013, keďže nebolo možné vyhlásiť 
všeobecnú výzvu VV2013. 
Agentúra v rámci svojej činnosti zabezpečovala plnenie týchto základných úloh: 

• hodnotenie žiadostí na podporu riešenia výskumných projektov podaných v rámci 
všeobecnej výzvy na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách odborov 
vedy a techniky (VV2012) so začiatkom financovania koncom roka 2013,  

• vyhlasovanie výziev na podporu účasti slovenských subjektov v medzinárodných 
projektoch a podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd. 

• vyhlásenie otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 
7RP (DO7RP), 

• monitorovanie výstupov projektov po ukončení ich riešenia s cieľom získať 
relevantné údaje o dopadoch riešenia projektov na spoločenskú a hospodársku 
prax, 

• financovanie projektov, ktorých riešenie začalo už v predchádzajúcich rokoch 
a pokračovalo aj v roku 2013, 

 
Predsedníctvo agentúry vzalo Vyhodnotenie plánu hlavných úloh APVV v roku 2013 na 
vedomie. 
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4. Plán hlavných činností APVV na rok 2014 

V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry návrh Koncepcie a plánu hlavných činností APVV na rok 2014. Riaditeľka 
upozornila, že rozpočet, ktorý má agentúra v danej chvíli poskytnutý na rok 2014, nie je 
dostatočný ani na zazmluvnené aktivity, nedáva priestor na otváranie ďalších záväzkov. 
Preto sú viaceré aktivity APVV plánované na rok 2014 závislé od navýšenia rozpočtu 
agentúry. 
Pri príprave koncepcie a stanovovaní hlavných činností a úloh sa vychádzalo z finančného 
objemu rozpočtu na rok 2014 vo výške 26,27 mil. EUR. Zohľadnili sa tiež úlohy 
vyplývajúce z uznesení vlády SR, pri súčasnom zabezpečení súladu s dlhodobým 
zámerom štátnej vednej a technickej politiky.  
Na základe uvedených východísk a za podmienky navýšenia rozpočtu APVV na rok 2014 
(ale aj na rok 2015) by mohli byť v roku 2014 vyhlásené tieto nové výzvy: 

• všeobecná výzva na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách odborov vedy 
a techniky (VV2014), 

• výzvy v rámci nových programov agentúry, ktorých vyhlásenie je podmienené 
schválením programov vládou SR, 

• výzvy na podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd. 
 

Predsedníctvo skonštatovalo, že otázky financovania APVV sú dominantné pre plnenie 
úloh Plánu hlavných úloh agentúry. V diskusii jednotliví členovia predsedníctva diskutovali 
najmä finančné limity ovplyvňujúce rozsah realizovaných aktivít. Zamerali sa aj na nové 
možnosti riešenia podpory bilaterálnych projektov medzinárodnej spolupráce. 
Predsedníctvo schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2014. 

 
 
5. Rozpočet APVV na rok 2014 – aktuálna situácia 

Predsedníctvo agentúry sa aktuálnom situáciou s rozpočtom APVV na rok 2014, ktorý 
v súčasnosti nepokrýva v plnej miere ani finančné záväzky APVV. Predseda agentúry 
prof. J. Masarik, DrSc. informoval predsedníctvo o celej sérii krokov, ktorej boli podniknuté 
na vyriešenie tejto situácie. Predsedníctvo po rozsiahlej diskusii vedúcej k akcelerácii 
snahy o doriešenie problému chýbajúcich zdrojov v APVV dospelo k nasledujúcim 
záverom: 
1. poskytnutie finančných prostriedkov pre zazmluvnené projekty sa bude realizovať 

v zmysle platných zmluvných podmienok, t.j. APVV poskytne v štandardnom režime po 
doručení ročných správ o riešení projektov prvú časť prostriedkov  

2. Riešenie situácie s financovaním APVV by sa malo premietnuť do Akčného plánu 
k realizácii stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia 
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“. Ako bolo 
avizované predstaviteľmi MŠVVaŠ SR členmi prípravného výboru pre tvorbu Akčného 
plánu budú predseda agentúry prof. J. Masarik, DrSc. a podpredsedníčka agentúry 
RNDr. E. Majková, DrSc. 

3. Predsedníctvo agentúry pripraví materiál Výhľadový plán financovania APVV 
a predloží do mája 2014 na rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. 

 
V súvislosti s aktuálne schváleným nedostatočným rozpočtom APVV na rok 2014 
upozornila riaditeľka na problém uzavretia výberu úspešných projektov z bilaterálnych 
výziev 2013, ktorých realizácia by zaťažila rozpočet roku 2014. Informovala, že sa v tejto 
súvislosti  obrátila na generálneho riaditeľa SVT MŠVVŠ SR so žiadosťou o usmernenie 
k ďalšiemu postupu. 
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6. Nové programy APVV 
Predsedníctvo prerokovalo návrh znenia nových programov, ktoré boli prepracované 
v zmysle pripomienok predsedníctva. Na rokovaní ich prezentoval generálny riaditeľ 
Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Ing. Róbert Szabó, PhD. Následne predsedníctvo 
rokovalo o jednotkových programoch samostatne. 
1. Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja 

na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2018: 
V znení programu bolo navrhnutých niekoľko pozmeňovacích návrhov 
a terminologických spresnení.  
Predsedníctvo program schválilo s pripomienkami, ktoré budú zapracované do 
definitívneho znenia programu, ktoré následne bude verifikovať plénum 
predsedníctva hlasovaním. 
 

2. Podpora výskumu a vývoja vo výskumných podnikoch na obdobie rokov 2014-2018: 
Predsedníctvo diskutovalo okrem iného aj o postavení spoluriešiteľských 
organizácií a ich účasti na projekte, ako aj o účasti veľkých podnikov. 
Predsedníctvo program schválilo s pripomienkami, ktoré budú zapracované do 
definitívneho znenia programu, ktoré následne bude verifikovať plénum 
predsedníctva hlasovaním.  
 

3. Podpora prípravy projektov pre Horizont 2020:  
V diskusii sa spresnili podmienky poskytnutia podpory projektov podaných do 
programu Horizont 2020. 
Predsedníctvo program schválilo s pripomienkami, ktoré budú zapracované do 
definitívneho znenia programu, ktoré následne bude verifikovať plénum 
predsedníctva hlasovaním.  
 
 
 

7. Informácia k tvorbe nových odborových rád APVV  
Predseda agentúry informoval o výsledkoch procesu navrhovania kandidátov za 
členov odborových rád. Zároveň predložil členom predsedníctva podklady na tvorbu 
jednotlivých odborových rád, ktoré bude predsedníctvo navrhovať na najbližšom 
zasadnutí. 

 
 

8. Smernica k prevencii konfliktu záujmov   
Riaditeľka agentúry L. Šuchová predložila na rokovanie predsedníctva návrh Smernice 
APVV - Systém prevencie a kontroly konfliktu záujmov v APVV. Táto smernica by mala 
stanoviť opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov v rámci všetkých činností 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja a upravovať postup riešenia a kontroly 
konfliktu záujmov. Dôvodom prejednávania tejto smernice v predsedníctve APVV je 
skutočnosť, že okrem zamestnancov kancelárie sa týka aj členov odborných orgánov 
a posudzovateľov projektových žiadostí. Riaditeľka zdôraznila skutočnosť, že 
vzhľadom na charakter inštitúcie rozdeľujúcej finančné prostriedky štátneho rozpočtu 
je predchádzanie konfliktu záujmov a stanovenie pravidiel a postupov v tejto oblasti 
veľmi potrebné. Vzhľadom na zložitosť problematiky trvala príprava interného predpisu 
(vrátane opakovaných konzultácií s právnikom) niekoľko mesiacov. 
Členovia predsedníctva v diskusii vyzdvihli dôležitosť nestrannosti a objektívnosti 
konania a rozhodovania počas hodnotiaceho procesu žiadostí o finančnú podporu na 
riešenie projektov. Diskutovali najmä okolnosti, ktoré môžu byť považované za konflikt 
záujmov zainteresovaných osôb. Konštatovali však, že je veľmi dôležité správne 
zadefinovanie a vymedzenie vzťahov a záujmov zainteresovaných osôb. S ohľadom 
na záväznosť a zložitosť uvedenej problematiky sa predsedníctvo dohodlo, že sa tejto 
problematike bude venovať aj na ďalšom zasadnutí predsedníctva agentúry. 
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9. Rôzne  

V súvislosti s ukončením pôsobenia RNDr. Lýdie Šuchovej na pozícii riaditeľky APVV 
predseda agentúry prof. J. Masarik jej poďakoval za jej prácu v tejto funkcii a poprial 
veľa pracovných i osobných úspechov. 
 
Termín nasledujúceho rokovania predsedníctva bol stanovený na 3. 3. 2014 o 13,00 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 záznam z 3. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 

UZN2 PAPVV vzalo na vedomie  Vyhodnotenie plánu hlavných úloh APVV v roku 2013 

 

UZN3 PAPVV  schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2014 

 

UZN4 P APVV schválilo program APVV s názvom: Podpora budovania personálnej 

infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 

2014 – 2018 s pripomienkami, ktoré budú zapracované do definitívneho znenia 

programu a ktoré následne bude verifikovať plénum predsedníctva hlasovaním 

 

UZN5 P APVV schválilo program APVV s názvom: Podpora výskumu a vývoja vo 

výskumných podnikoch na obdobie rokov 2014-2018 s pripomienkami, ktoré budú 

zapracované do definitívneho znenia programu a ktoré následne bude verifikovať 

plénum predsedníctva hlasovaním 

 

UZN6 P APVV schválilo program APVV s názvom: Podpora prípravy projektov pre Horizont 

2020 s pripomienkami, ktoré budú zapracované do definitívneho znenia programu a 

ktoré následne bude verifikovať plénum predsedníctva hlasovaním 

 

 

 

 

V Bratislave 17. 2. 2014 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:   Jozef Masarik 


