
  

 

Záznam z 8. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 8. 12. 2014 
 
 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., 
 Ing. Rastislav Havrila, PhD., 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: 
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 7. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam zo 7. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Informácia o predložených žiadostiach v rámci VV2014 a hodnotiacom procese  
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o žiadostiach predložených do APVV 
v rámci verejnej výzvy VV2014. Informácie sa týkali najmä: 

- Počtu doručených žiadostí,  
- početnosti žiadostí v jednotlivých odboroch vedy a techniky 
- rozdelenia žiadosti v oblasti základného a a aplikovaného výskumu  a vývoja 
- regionálneho rozdelenia žiadosti 
- sektorového zastúpenia. 

Riaditeľka predložila predsedníctvu harmonogram hodnotiaceho procesu žiadostí VV2014. 
Zverejnenie výsledkov rozhodnutí odborovej rady o žiadostiach na webovej stránke 
agentúry bude najneskôr dňa 13. mája 2015. 
 
V rámci rokovania o tomto bode programu informoval predseda agentúry o liste predsedu 
Rady pre prírodne vedy RNDr. Petra Samuelyho, DrSc. v ktorom adresoval predsedníctvu 
požiadavku na vytvorenie pracovných skupín. Riaditeľka tlmočila obdobnú požiadavku 
Rady pre technické vedy. Predsedníctvo po diskusii dospelo k záveru, že nesúhlasí s 
rozširovaním odborových rád. Obdobne predsedníctvo nesúhlasilo s vytvorením 
pracovných skupín tak, aby v nich bola časť členov z danej odborovej rady a časť len 
členov pracovnej skupiny, čo by viedlo k ich nerovnoprávnemu postaveniu a vytváralo by 
to predpoklady pre spochybnenie rozhodovacieho procesu. Zároveň predsedníctvo 
skonštatovalo, že projekty budú posudzovať dvaja oponenti z príslušného odboru vedy 
a techniky, pričom v rámci súčasného zloženia odborových rád je dosť osobnosti, čo 
vytvára podmienky na to, aby na základe odborných posudkov mohli tak spravodajcovia, 
ako aj celá rada, zaujať objektívne stanovisko. 
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4. Rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé skupiny odborov vedy a techniky 
vo výzve VV2014 
Predsedníctvo agentúry na svojom rokovaní dňa 5.mája 2014 schválilo v znení verejnej 
výzvy VV2014, že celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia 
projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 33 mil. EUR. Finančné prostriedky 
sa rozdelia  podľa požiadaviek v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 
ods. 3  zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne podľa 
požiadaviek pre projekty základného výskumu a projekty aplikovaného výskumu a vývoja 
v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. 
Vychádzajúc z uvedeného znenia výzvy VV2014 predsedníctvo schválilo väčšinou hlasov 
výšku finančných prostriedkov pre jednotlivé odbory vedy a techniky. 
 
V rámci diskusie členovia predsedníctva komentovali možnosti analýzy zastúpenia 
prioritných oblasti podľa Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 
Slovenskej republiky - „RIS3“ v rámci podaných žiadosti v tejto výzve. Zároveň sa 
zaoberali možnosťami podpory v rámci pripravovaných výziev APVV s dôrazom na 
podporu priorít výskumu a vývoja definovaných v Stratégii výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.   
 

5. Informácia o príprave rozpočtu APVV na rok 2015 
Predseda agentúry, ako aj riaditeľka agentúry, informovali o aktivitách s cieľom 
zabezpečenia rozpočtu APVV na rok 2015 v takej miere, aby boli zrealizované všetky 
zazmluvnené aktivity, ktoré boli v dôsledku rozpočtového deficitu nedofinancované v roku 
2014. Zároveň sa viedla diskusia o možnostiach vyhlásenia nových grantových schém 
v roku 2015.  
 

6.  Záver zasadnutia 
Rokovanie predsedníctva ukončila podpredsedníčka agentúry RNDr. Eva Majková, DrSc. 
a poďakovala prítomným za účasť.  

 
 

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 

UZN1 P APVV schválilo záznam z 7. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 
UZN2 PAPVV  zobralo na vedomie informáciu o predložených žiadostiach v rámci VV2014 a 

hodnotiacom procese  

 
UZN3 P APVV schválilo v zmysle znenia výzvy VV2014 výšku finančných prostriedkov pre 

jednotlivé odbory vedy a techniky. 
 

UZN4 P APVV vzalo na vedomie informáciu o príprave rozpočtu APVV na rok 2015 
 
 

 

 

V Bratislave 8. 12. 2014 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:   Jozef Masarik 


