
  

 

Záznam z 5. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 3. 3. 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., Ing. Anton Marcinčin, PhD., prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., 
MVDr. Ján Rosocha, CSc.,  Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,Ing. Róbert Szabó, PhD., 
Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Prof. Ing. Ján Kudrna, PhD., JUDr. Anton Ondrej, MBA 

 
 
 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., 
pričom uviedol, že od 3.3.2014 je poverenou riaditeľkou APVV Ing. Bibiána Remiarová, 
PhD., ktorá bude naďalej zastávať aj funkciu tajomníčky predsedníctva. 
Členovia predsedníctva schválili program zasadnutia. 
 
 

2. Záznam zo 4. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam zo 4. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Nové programy agentúry 
V zmysle uznesení predsedníctva agentúry UZN4 – UZN6 zo dňa 17.2.2014 predseda 
agentúry informoval, že všetky vznesené pripomienky k zneniu nových programov boli 
zapracované. Keďže dňa 17.2.2014 boli nové programy schválené, v definitívnom znení 
sú predložené na tomto rokovaní ako informatívny materiál. Zároveň predseda agentúry 
vyjadril presvedčenie, že MŠVVaŠ SR predloží tieto programy na rokovanie vlády SR, aby 
APVV mohla čo najskôr vyhlásiť verejné výzvy týchto programov. 

 
 
 
4. Návrh členov nových odborových rád APVV  

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo návrhmi na nové zloženie 6 odborových rád APVV 
v zmysle uznesenia č. UZN7 z 2.12.2013.  
Pri tvorbe rád sa vychádzalo najmä z ustanovenia § 15 odsek 6 zákona č. 172/2005 Z. z. v 
znení neskorších predpisov, v ktorom je uvedené, že členmi rady agentúry sú významní 
odborníci v oblasti jej pôsobenia. 
Predsedníctvo diskutovalo jednotlivé návrhy zloženia odborových rád. Diskusia bola 
uzavretá hlasovaním o jednotlivých návrhoch: 
Rada pre prírodné vedy – schválené 10 hlasmi, 1 sa zdržal hlasovania (Ing. Anton 
Marcinčin, PhD.) 
Rada pre technické vedy – schválené jednomyseľne 
Rada pre lekárske vedy – schválené jednomyseľne 
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Rada pre pôdohospodárske vedy – schválené jednomyseľne 
Rada pre spoločenské vedy - schválené 10 hlasmi, 1 sa zdržal hlasovania (prof. Ing. 
Anetta Čaplánová, PhD.) 
Rada pre humanitné vedy – schválené jednomyseľne 
 
Predsedníctvo agentúry poverilo riaditeľku agentúry predložiť schválený návrh na zloženie 
odborových rád APVV ministrovi ŠVVaŠ SR v zmysle zákona NR č. 172/2005 v platnom 
znení. 
 

 
5. Prevencia konfliktu záujmov  a zachovávanie dôvernosti informácií 

Predsedníctvo agentúry opätovne diskutovalo problém prevencie konfliktu záujmov 
a dodržiavaniu princípov dôvernosti informácií. Konštatovalo, že aj napriek tomu, že 
vymedzenie vzťahov a záujmov zainteresovaných osôb nie je jednoduché, je mimoriadne 
dôležite dbať na dodržiavanie etických princípov konania  a rozhodovania pri posudzovaní 
žiadostí i finančnú podporu APVV.  

 
 

6. Rôzne  

• Predseda agentúry Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. informoval predsedníctvo 
o svojej účasti na stretnutí predstaviteľov grantových agentúr združených 
v Science Europe.  
Rokovanie bolo venované postaveniu národných agentúr v európskom 
výskumnom priestore. Bola prezentovaná tzv. roadmap pre Európu. 
S prezentáciami vystúpili predstavitelia národných výskumných agentúr. 
Všeobecná zhoda zúčastnených predstaviteľov bola v tom, že organizácia vedy 
v Európe je v porovnaní s USA ťažkopádna, prebyrokratizovaná, vnútorne 
uzavretá a nemá jasné priority. Tendencia všetko riadiť programami je 
nezdravá, pretože aj vo vede má byť otvorená konkurencia a v podstate trh s 
nápadmi. Ďalšia časť rokovania bola venovaná problematike udržateľnosti 
výskumu, jeho korektnosti a dopadov na akademickú, ale i ekonomickú sféru. 
Účastníci zdôraznili potrebu prepojenia výskumu a konkrétnych hospodárskych 
aplikácií. Z diskusie vyplynulo, že veľmi dôležitým predpokladom na takúto 
spoluprácu je silný základný výskum. Bolo poukázané na nedostatočné 
štatistické vzdelanie vedcov (príklady boli z lekárskych disciplín). Takisto sa 
ukázalo na potrebu zmeny v systéme vzdelávania, lebo napríklad inžinieri nie 
sú pripravení na prechod od mikro k nanotechnológiám. Predseda APVV 
v závere svojej prezentácie zdôraznil, že je nevyhnutné zreálniť financovanie 
APVV tak, aby toto bolo systematické, udržateľné a na úrovni porovnateľnej s 
ostatnými členskými krajinami Science Europe. V súčasnosti je toto na 
zlomkovej úrovni a navyše aj tendencie sú negatívne.  
 

 
• MVDr. Ján Rosocha, CSc. poukázal na problém financovania mladých 

vedeckých pracovníkov. Na mnohých pracoviskách dochádza v dôsledku 
nedostatočného finančného ohodnotenia k nestabilite výskumného prostredia.  

 
 

7.   Záver zasadnutia 
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
a poďakoval prítomným za účasť.  
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Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 
 

UZN1 P APVV schválilo záznam z 4. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 
UZN2 PAPVV vzalo na vedomie  informáciu o zapracovaní pripomienok predsedníctva APVV 

do znenia nových programov 

 

UZN3 PAPVV  schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2014 

 

UZN4 P APVV schválilo návrh nového zloženia odborových rád APVV 

 

UZN5 P APVV poverilo riaditeľku agentúry predložiť schválený návrh na zloženie odborových 

rád APVV ministrovi ŠVVaŠ SR 

 

 

 

 

V Bratislave 3. 3. 2014 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:   Jozef Masarik 


