
  

 

Záznam zo 7. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 3. 9. 2014 
 
 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.,  
prof. Ing. Ján Kudrna, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc., Ing. Anton Marcinčin, PhD.,  
prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.,  
prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., MVDr. Ján Rosocha, CSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., 
Ing. Róbert Szabó, PhD., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Rastislav Havrila, PhD., JUDr. Anton Ondrej, MBA 

 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

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

2. Záznam zo 6. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam zo 6. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
V zmysle záverov uvedených v zázname zo 6. zasadnutia predsedníctva agentúry, 
predsedníctvo elektronickým hlasovaním v dňoch 14. 08. až 24. 08. väčšinou hlasov 
schválilo stanovený termín – 2. 09. 2014 – vyhlásenia verejnej výzvy VV 2014 s ohľadom 
na platnosť novely zákona č. 172/2005, (možnosť opravy formálnych a technických 
podmienok na základe výzvy APVV). Na základe tejto skutočnosti, APVV dňa 2. 
septembra zverejnila na svojom webovom sídla a následne aj v dennej tlači (Hospodárske 
noviny) verejnú výzvu s označením VV 2014. 
 

3. Informácia o stretnutí s novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom 
Pellegrinim a informácia z rokovania Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie 
Predseda agentúry a riaditeľka agentúry informovali predsedníctvo o návšteve ministra  
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorá sa 
uskutočnila 11. augusta 2014. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámenie sa s činnosťou 
APVV. Predseda a riaditeľka agentúry mu predstavili súčasné postavenie a úlohy agentúry 
v systéme financovania vedy a výskumu na Slovensku. Na stretnutí sa diskutovalo aj o 
aktuálnych problémoch agentúry, najmä v oblasti jej financovania. Stretnutia sa zúčastnil 
aj generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR a člen predsedníctva APVV Ing. 
Róbert Szabó, PhD, ktorý informáciu doplnil. 
Predseda agentúry podal informáciu z ostatného rokovania Rady vlády pre vedu, techniku 
a inovácie. Konštatoval, že v programe Rady opätovne neboli zaradene návrhy programov 
APVV. 
 

4. Aktuálna situácia s financovaním projektov APVV s ohľadom na rozpočtový deficit  
Riaditeľka agentúry podala predsedníctvu informáciu o stave čerpania rozpočtu APVV 
k 31. 08. 2014.  
Situácia s rozpočtovými deficitom APVV, ktorý neumožňuje plniť si zmluvné záväzky 
APVV voči príjemcom podpory bola hlavným bodom rokovania. Predseda agentúry 
predložil predsedníctvu situačnú správu, ktorá analyzuje súčasný stav fungovania APVV. 
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Predseda uviedol, že situáciu v APVV možno v súčasnosti charakterizovať ako krízovú. 
Toto tvrdenie je založené na nasledujúcich faktoch: 

 dvojročná prestávka vo vypisovaní všeobecných výziev 

 nedostatok financií na dofinancovanie už zazmluvnených projektov 

 ďalšie znižovanie rozpočtu na rok 2015 

 absencia programov agentúry (dobieha posledný a nové buď nie sú pripravené, alebo 
neboli prerokované RVVI, resp. vládou) 

 nejasné podstavenie APVV v systéme podpory vedy, techniky a inovácií do budúcna. 

V ďalšej časti dokumentu sa uvádza okrem iného skutočnosť, že po výraznom poklese 
v roku 2009 sa doposiaľ nedostala na úroveň z pred tohto obdobia a na budúci rok je opäť 
plánovaný, aj keď malý, pokles.  Pre svoju zmysluplnú existenciu APVV potrebuje aspoň 
35 – 40 mil. €/rok na všeobecné výzvy a ďalšie adekvátne financovanie na špecifické 
programy. 
APVV je jedinou a skutočnou grantovou agentúrou pre podporu vedy a výskumu zo 
slovenských zdrojov. Jej úlohy definované zákonom č. 172/2005 v znení neskorších 
predpisov je možné za súčasného stavu nedostatku finančných prostriedkov plniť len 
čiastočne. 
Z hľadiska podstatnej kvalitatívnej zmeny činnosti agentúry je potrebné rozhodnúť a 
doriešiť prostredníctvom zmeny uvedeného zákona najmä otázky: 

 transformácie APVV na verejnoprávnu inštitúciu – to by niektoré jej činnosti 
zjednodušilo, umožnilo niektoré nové aktivity, ale prinieslo by aj komplikácie, preto je 
potrebné tento proces dôsledne zvážiť. 

 možnosti a formy prepojenia APVV, ASFEU, VEGA, KEGA, prípadne iných agentúr. 
Pri reorganizáciách treba mať však na pamäti poslanie daných agentúr. Vytváranie 
nových agentúr s ich predsedníctvami, dozornými radami, vedeckými radami  a inými 
koordinačnými orgánmi nemá zmysel, ak nepovedie k zlepšeniu financovania výskumu 
a vývoja, zvýšeniu jeho excelentnosti, udržateľnosti, k zvýšeniu kvality jeho výstupov, a 
to hlavne v oblasti prínosov pre spoločenskú prax. 

 
Po prezentácii uvedeného dokumentu sa k nemu vyjadrili členovia predsedníctva: 

RNDr. Eva Majková, DrSc. – je potrebné zvýšiť podiel súťažného financovania vedy 
a výskumu na Slovensku; nevyhnutná je aj novelizácia zákona č. 172/2005 v znení 
neskorších predpisov. Je jednoznačná korelácia medzi podporou APVV a kariérnym 
rastom a úspešnosťou v medzinárodnom výskumnom prostredí; 

prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc. – ocenil predložený dokument a vyjadril mu podporu; 

Ing. Róbert Szabó, PhD. – systém financovania vedy na Slovensku je potrebné riešiť 
komplexne a zlepšiť aj využívanie významných zdrojov alokovaných 
v európskych komunitárnych programoch; 

prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – ako predstaviteľ Rady vysokých škôl sa stotožňuje 
s tézami predloženého dokumentu; 

prof. Ing. Ján Kudrna, PhD. – je potrebné bojovať za zlepšenie fungovania APVV, lebo len 
vtedy je možné ukázať, že aké pozitíva súťažné financovanie výskumu prináša; 

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. – predložená analýza poukázala na skutočnosti, ktoré sa 
budú javiť aj ako vážny problém pri implementácie novej stratégie RIS3; 

Ing. Anton Marcinčin, PhD. – pri argumentácii dôležitosti podpory vedy je nevyhnutná aj 
prezentácia dopadov výstupov riešených úloh; je potrebné aby sa stali úspešní vedci 
verejnejšie známymi osobnosťami; 

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. – pri budovaní spoločenského povedomia 
opodstatnenosti financovania slovenskej vedy bude potrebné urobiť ešte veľmi veľa, 
nakoľko spoločnosť túto potrebu nevníma ako jednu z priorít pre zlepšenie ekonomického 
postavenia Slovenska; posilnenie postavenia grantovej agentúry – APVV bude však 
v budúcnosti nevyhnutnosťou; 
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prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. – podpora vedeckého prostredia na vysokých školách 
ma ďalekosiahle konzekvencie aj vo výchove budúcich vysokoškolsky vzdelaných 
odborníkov; 

JUDr. Anton  Ondrej, MBA – ktorý sa rokovania osobne nezúčastnil, zaslal stanovisko 
k preloženej správe písomne, uvádza v ňom, okrem iného, že je potrebné otvoriť serióznu  
a transparentnú diskusiu o úlohách jednotlivých agentúr APVV, ASFEU, VEGA 
a sformulovať jasné závery a požiadavky na efektívne riadenie a financovanie vedy; 

Počas diskusie predseda agentúry ale aj ďalší členovia reagovali na jednotlivé diskusné 
príspevky. V závere predsedníctvo rozhodlo o doformulovaní situačnej správy 
v pripomienkovom konaní a následnom predložení správy ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu. 
 

5. Návrh členov Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o ročnej 
závierke APVV za rok 2013 
V zmysle uznesenia č. 7 zo dňa 5. mája 2014 sa predsedníctvo zaoberalo návrhmi na 
menovanie nových členov Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, 
nakoľko väčšine členov sa skončilo funkčné obdobie. Predsedníctvo jednohlasne schválilo 
nominácie, ktoré budú následne predložené ministrovi  školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky v zmysle znenia zákona č. 172/2005 v znení neskorších predpisov. 
 

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

 
 

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 

UZN1 PAPVV schválilo záznam zo 6. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 

UZN2 PAPVV  zobralo na vedomie informáciu o elektronickom hlasovaní a schválení termínu 

vyhlásenia verejnej výzvy VV 2014  

 
UZN3 PAPVV vzalo na vedomie Informáciu o stretnutí s novým ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu Petrom Pellegrinim a informáciu z rokovania Rady vlády pre vedu, 
techniku a inovácie 
 

UZN4 PAPVV vzalo na vedomie situačnú správu predsedu APVV o súčasnom stave APVV, 

ktorá analyzuje súčasný stav fungovania APVV 

 

UZN5 PAPVV schválilo návrhy nových členov Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú 

spoluprácu 

 
 

 

 

V Bratislave 3. 9. 2014 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
Schválil:   Jozef Masarik 


