
  

 

Záznam z 9. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 8. 4. 2015 
 
 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., 
Prof. Ing. Ján Kudrna, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc., prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., 
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., JUDr. Anton Ondrej, MBA,  MVDr. Ján Rosocha, CSc.,  
Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Ing. Róbert Szabó, PhD., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Rastislav Havrila, PhD., prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., 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 8. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 8. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh APVV v roku 2014 
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo agentúry o plnení Plánu hlavných úloh 
agentúry, ktoré boli predsedníctvom schválené pre rok 2014. Konštatovala, že pri realizácii 
aktivít vyplývajúcich z Koncepcie a plánu hlavných úloh APVV na rok 2014 sa vychádzalo 
z poskytnutého rozpočtu na rok 2014 vo výške 26,27 mil. EUR. 
 V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte APVV bolo potrebné prijať 
viacero opatrení: 

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

• Projekty všeobecných výziev s označením VV2011 a VV2012 boli financované v 
priebehu mesiaca júl, v znížených sumách o cca 22% oproti schválenému plánu 
poskytnutia druhej časti finančných prostriedkov na rok 2014 pre každý projekt. 

• S ohľadom na to, že APVV vykazovala deficit, nebolo možné vytvárať nové 
zmluvné záväzky, t.j. nebolo možné zazmluvniť nové projekty bilaterálnej 
spolupráce z výziev v roku 2013, ktoré už boli schválené zmiešanými komisiami s 
partnerskými krajinami (Francúzsko, Česká republika, Ukrajina).  

Agentúra spracovala a predložila ministrovi školstva návrhy nových programov APVV v 
súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky. Tieto boli predložené 
na medzirezortné pripomienkové konanie a následne po zapracovaní pripomienok 
zaradené do programu rokovania Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, ktoré sa 
konalo 23.10.2014. V zmysle zápisnice boli návrhy programov vládou schválené s 
odporúčaním predložiť ich na rokovanie vlády spolu s materiálom o novej Výskumnej 
agentúre, ktorá ich prevezme. 

 
Predsedníctvo agentúry vzalo Vyhodnotenie plánu hlavných úloh APVV v roku 2014 na 
vedomie. 
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4. Plán hlavných činností APVV na rok 2015 

V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry návrh Koncepcie a plánu hlavných činností APVV na rok 2015.  
Pri príprave koncepcie a stanovovaní hlavných činností a úloh sa vychádzalo z finančného 
objemu rozpočtu APVV na rok 2015 vo výške 26,28 mil. EUR, ktorý bol schválený 
zákonom č.385/2014 o štátnom rozpočte na rok 2015.  
V rozsahu možností rozpočtu APVV by mohli byť v roku 2015 vyhlásené tieto nové výzvy: 

• všeobecná výzva na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách odborov vedy 
a techniky (VV2015), 

• výzvy na podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd. 
 
Agentúra bude v rámci svojej činnosti zabezpečovať plnenie týchto základných úloh: 

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

• financovanie pokračujúcich projektov, t.j. projektov, ktorých financovanie a teda aj 
riešenie začalo už v predchádzajúcich rokoch a bude pokračovať aj v roku 2015, 

• vyhodnocovanie podaných žiadostí o finančnú podporu k vyhláseným výzvam,  
• financovanie projektov začínajúcich riešenie v roku 2015. 

 
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 prijalo uznesenie, v ktorom deklaruje, že v rámci medzinárodnej vedecko-
technickej spolupráce navrhuje zmeniť systém podpory APVV z výhradne mobilitných 
projektov spolupráce na podporu projektov výskumného charakteru. Tieto aktivity si však 
budú vyžadovať patričné finančné krytie.  
 
Predsedníctvo schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2015. 

 
 

5. Schválenie Výročnej správy o činnosti APVV za rok 2014 
Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu agentúry Výročnú správu o činnosti APVV za 
rok 2014. 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.  
Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2014.  
 

6. Schválenie Výročnej správy o hospodárení APVV za rok 2014 
V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2014. Táto správa dokumentuje 
najmä finančné aspekty aktivít APVV. 
Predsedníctvo agentúry schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2014. 
 
 

7. Informácia o ročnej závierke APVV za rok 2014 
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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8. Rôzne 
8.1 Informácia predsedu agentúry o stretnutí s ministrom Jurajom Draxlerom 

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. informoval predsedníctvo o stretnutí s ministrom 
školstva Jurajom Draxlerom, ktoré sa uskutočnili 18. 3. 2015, Ako uviedol predseda 
agentúry, na tomto stretnutí apeloval na jasnú identifikáciu najlepších výskumných 
tímov na Slovensku a nastavenie financovania na ich rozvoj.  
 

8.2 Memorandum o spolupráci s EAI 
Na základe iniciatívy Európskej Aliancie pre Inovácie (EAI) predsedníctvo schválilo 
Memorandum o spolupráci medzi APVV a EAI. Predmetom spolupráce bude najmä 
poskytovanie informácii o aktivitách EAI pre vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sú 
riešiteľmi grantov APVV. 
 

8.3 Stanovenie úrovne konfliktu záujmov pre samostatné ústavy, ktorá sa zlúčili do 
Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra  
Na základe podnetu Prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. sa predsedníctvo zaoberalo 
určením rozsahu konfliktu záujmov, najmä v rámci hodnotiacich rokovaní odborových 
rád. Predsedníctvo odsúhlasilo, aby bol konflikt záujmov členov odborových rád 
pracujúcich v rôznych ústavoch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho 
centra akceptovaný na úrovni jednotlivých ústavov. 
 

8.4 Problematika verejného obstarávania pri realizácii výskumných aktivít 
Predseda agentúry informoval členov predsedníctva o aktivitách vedúcich k riešeniu 
vážnych problémov pri realizácii procesu verejného obstarávania súvisiaceho 
s výskumom. Tieto problémy majú závažné dôsledky na efektívne čerpanie finančných 
prostriedkov určených na výskum. 
 

8.5 Dodržiavanie etických princípov pri realizácii projektov APVV 
MVDr. Ján Rosocha, CSc. vo  svojom príspevku upozornil na problematiku 
dodržiavania etických princípov pri realizácii lekárskych výskumných projektov. 
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o podmienkach prijímania žiadostí, 
kedy žiadateľ má povinnosť podpísať vyhlásenie, že žiadosť spĺňa ustanovenie o 
biomedicínskom výskume vyplývajúce zo Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade klinického 
skúšania liekov je potrebné dodržiavať aj ustanovenia Zákona č. 140/1998 Z. z. o 
liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov. V zákonom 
stanovených prípadoch je potrebné doložiť vyjadrenie príslušnej etickej komisie k 
financovaniu projektu.  
.  

 
9.  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 8. zasadnutia predsedníctva agentúry 
 

UZN2 P APVV vzalo na vedomie  Vyhodnotenie plánu hlavných úloh APVV v roku 2014 
 

UZN3 P APVV  schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2015 
 

UZN4 P APVV  schválilo návrh na zmenu  systému podpory APVV v oblasti medzinárodnej 

vedecko-technickej spolupráce z výhradne mobilitných projektov spolupráce na 

podporu projektov výskumného charakteru s novými zodpovedajúcimi finančnými 

alokáciami  
 

UZN5 PAPVV  schválilo Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2014 
 

UZN6 P APVV schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2014 
 

UZN7 P APVV vzalo na vedomie ročnú účtovnú závierku APVV za rok 2014 
 

UZN8 P APVV  vzalo na vedomie informáciu predsedu agentúry o stretnutí s ministrom 

Jurajom Draxlerom 
 

UZN9 P APVV schválilo Memorandum o spolupráci medzi APVV a EAI 
 

UZN10   P APVV schválilo rozsah konfliktu záujmov členov odborových rád pracujúcich v  

jednotlivých ústavoch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra  

 

 

 

 

V Bratislave 8. 4. 2015 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
 
 
Schválil:   Jozef Masarik 


