
  

 

Záznam z 6. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 5. 5. 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. 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., Ing. Anton Marcinčin, PhD., prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.,  
JUDr. Anton Ondrej, MBA 

 
 
 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

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

2. Záznam z 5. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 5. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti APVV za rok 2013 
Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu agentúry Výročnú správu o činnosti APVV za 
rok 2013. Informovala predsedníctvo o realizácii najdôležitejších aktivít agentúry, ktoré sú 
obsahom tejto správy. V diskusii sa členovia predsedníctva venovali najmä hodnoteniu 
dosiahnutých výsledkov uvedených vo výročnej správe. Podpredsedníčka agentúry RNDr. 
Eva Majková, DrSc. uviedla, že je potrebné zadokumentovať skutočnosť, že v roku 2013 
nebola vyhlásená všeobecná výzva APVV. 
Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2013 s 
pripomienkou.  
 

4. Schválenie Výročnej správy o hospodárení APVV za rok 2013 
V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2013. Táto správa dokumentuje 
najmä finančné aspekty aktivít APVV. 
Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2013. 
 
 

5. Informácia o ročnej závierke APVV za rok 2013 
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o základných údajoch uvedených 
v ročnej účtovnej závierky APVV. Predsedníctvo v zmysle zákona 172/2005 v platnom 
znení ročnú účtovnú závierku prerokovalo a vzalo na vedomie. 
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6. Stav financovania projektov výziev VV2010, VV2011 a VV2012 a projektov 
medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 
Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo situáciou, ktorá vznikla v dôsledku nedostatku 
finančných prostriedkov v rozpočte APVV. Jej dôsledkom je skutočnosť, že nie sú pokryté 
právne vymáhateľné záväzky APVV na financovanie projektov. 
APVV v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ VVaŠ SR podniká kroky na 
dofinancovanie APVV, a to najmä rokovaním s MF SR. MF SR prisľúbilo APVV, že 
vzniknutú situáciu bude v čo najkratšom čase riešiť. 
S ohľadom na to, že je potrebné poskytnúť finančné prostriedky pre  zazmluvnené aktivity, 
predsedníctvo APVV sa uznieslo na systéme financovania projektov do vyriešenia 
situácie: 
1. Projekty bilaterálnej spolupráce, ktoré boli zazmluvnené v predchádzajúcich rokoch  sa 

financujú v plnej výške s ohľadom na to, že sa jedná o finančne menej náročné 
projekty 

2. V rámci žiadostí na dofinancovanie projektov 7RP, ktoré majú zazmluvnené 
poskytnutie príspevku v predchádzajúcich rokoch budú financované len tie, ktoré už 
doručili k 5.5.2014 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

3. Projekty všeobecnej výzvy s označením VV2010 budú financované v priebehu 
mesiaca jún v zmysle zmluvných podmienok v plnej výške s ohľadom na to, že ich 
riešenie končí najneskôr 31.10.2014 

4. Projekty všeobecných výziev s označením VV2011 a VV2012 budú financované 
v priebehu mesiaca júl, ak sa dovtedy nevyrieši problém rozpočtového deficitu, 
v znížených sumách o cca 22% oproti schválenému plánu poskytnutia druhej časti 
finančných prostriedkov na rok 2014 pre každý projekt. V prípade navýšenia rozpočtu 
APVV budú platby poskytnuté v plnej plánovanej výške. 

5. S ohľadom na to, že APVV vykazuje uvedený deficit, nie je možné vytvárať nové 
zmluvné záväzky. To znamená, že zatiaľ nie je možné zazmluvniť nové projekty 
bilaterálnej spolupráce z výziev v roku 2013, ktoré už boli schválené  zmiešanými 
komisiami s partnerskými krajinami (Francúzsko, Česká republika, Ukrajina). Zároveň 
sa nebudú financovať ani nové žiadosti o finančný príspevok na dofinancovanie 
bežiacich projektov 7RP a nebudú sa vyhodnocovať a zazmluvňovať nové žiadosti 
o dofinancovanie projektov 7RP. 
 

 
7. Príprava novej verejnej výzvy VV2014 v rámci grantovej schémy všeobecných 

výziev  
Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo prípravou dokumentácie na vyhlásenie novej 
verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja 
v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2014.  
 
Kompletná dokumentácia obsahuje  
1/ Úplné znenie verejnej výzvy a  
2/ prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou verejnej výzvy: 
Príloha 1: Technické a formálne podmienky  
Príloha 2: Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá 
Príloha 3: Metodický pokyn na predkladanie žiadostí 
Príloha 4: Zásady tvorby rozpočtu  
Príloha 5: Vzor žiadosti pre základný výskum 
                 (formulár žiadosti, vecný zámer SK a EN a vyhlásenie riešiteľa) 
Príloha 6: Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum a vývoj  
                 (formulár žiadosti, vecný zámer SK a EN a vyhlásenie riešiteľa) 
Príloha 7: Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov. 
 
Predsedníctvo agentúry schválilo znenie VV 2014 v jej základných dokumentoch: 

 Úplné znenie verejnej výzvy - predsedníctvo schválilo niekoľko zmien znenia 
všeobecnej výzvy v porovnaní so všeobecnou výzvou VV2012 s cieľom 
zjednodušenia podmienok pre podávanie projektov. 
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 Technické a formálne podmienky – v súvislosti s pripravovanou novelou zákona 
172/2005 v platnom znení by malo dôjsť aj k možnosti opravného podania projektu 
za účelom odstránenia technických nedostatkov projektu 

 
 Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá – predsedníctvo po rozsiahlej diskusii 

a pozmeňovacích návrhoch upravilo postup pre hodnotenie projektov. 
 

 Zásady tvorby rozpočtu – predsedníctvo schválilo základné finančné pravidlá pre 
tvorbu a štruktúru rozpočtu navrhovaných projektov výzvy VV 2014. Usmernenie 
k hospodáreniu s poskytnutými finančnými prostriedkami počas implementácie 
podporených projektov bude schválené v súvislosti s prípravou zmluvy 
o poskytnutí prostriedkov. 

 
Predsedníctvo agentúry poverilo kanceláriu agentúry zosúladiť ďalšie dokumenty 
a formuláre všeobecnej výzvy VV 2014 so schváleným znením základných dokumentov: 

 Formulár Vecný zámer projektu pre základný výskum a pre aplikovaný výskum 
a vývoj v nadväznosti na zmeny schválené v hodnotiacich kritériách pre základný 
resp. aplikovaný výskum a vývoj 

 Vzor žiadosti pre základný výskum 
 Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum a vývoj  
 Metodický pokyn na predkladanie žiadostí 
 Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov. 

 
Termín vyhlásenia verejnej výzvy VV2014 bude závisieť od skutočnosti, kedy vstúpi do 
platnosti novela zákona NR 172/2005. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že novým 
ustanovením uvedeného zákona bude možné opraviť prípadné technické chyby projektu, 
čo by v súčasnosti nebolo možné a takéto projekty by boli vyradené z hodnotiaceho 
procesu. 

 
 
8. Návrh členov Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu  

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo možnosťami nominácie nových členov Rady pre 
medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, nakoľko väčšine členov sa skončilo funkčné 
obdobie. Návrhom na menovanie nových členov rady sa budú zaoberať na najbližšom 
zasadnutí predsedníctva, pričom návrhy nominácií budú členovia predsedníctva zasielať 
elektronicky. 
 
 

9. Analýza financovania APVV 
Predseda agentúry Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. predložil predsedníctvu APVV 
k diskusii dokument mapujúci stav financovania APVV v rokoch 2009-2013. V závere 
uvedenej analýzy predseda uviedol niekoľko odporúčaní na zlepšenie stavu financovania 
a efektívnejšieho využívania financií: 

 podstatne zvýšiť financie (či už priamo APVV alebo presmerovaním do APVV 
resp. previazaním s APVV, napríklad ŠF) 

 zmeniť zlú štruktúru verejných finančných nástrojov na podporu výskumu a 
vývoja 

 zvýrazniť podporu excelentnej vede t.j. v základnom výskume podporovať len 
výskum so špičkovými medzinárodnými výstupmi a v aplikovanom len výskum 
s konkrétnymi výstupmi  

 oživiť programy APVV 

 zamerať programy APVV na hlavné priority stanovené v RIS3 

 zjednodušenie administrácie projektov. 
 

V diskusii sa členovia vyjadrili k predloženej analýze a vyjadrili podporu predloženým 
odporúčaniam predsedu agentúry. 
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10. 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 5. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 

UZN2 PAPVV  schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2013 s pripomienkou 

 
UZN3 P APVV schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2013 

 

UZN4 P APVV vzalo na vedomie ročnú účtovnú závierku APVV za rok 2013 

 

UZN5 P APVV schválilo systém financovania projektov APVV počas obdobia rozpočtového 

deficitu APVV do vyriešenia situácie s dofinancovaním APVV v roku 2014 

 

UZN6 P APVV  schválilo základnú dokumentáciu pre všeobecnú výzvu VV 2014 

 

UZN7 P APVV schválilo postup nominácie členov Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú 

spoluprácu 

 

UZN8 P APVV vzalo na vedomie analýzu financovania APVV predloženú predsedom APVV 

 

 

 

V Bratislave 5. 5. 2014 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
Schválil:   Jozef Masarik 


