
  

 

Záznam z 10. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 22. 6. 2015 
 
 
Prítomní: 
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Rastislav Havrila, PhD., 
RNDr. Eva Majková, DrSc., Ing. Anton Marcinčin, PhD., prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., 
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., JUDr. Anton Ondrej, MBA,   
Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Ing. Róbert Szabó, PhD., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.,  
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., doc. Ing. Ján Rafay, CSc., 
prof. PhDr. Darina Malová, PhD., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.  
Neprítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., MVDr. Ján Rosocha, CSc., 
 

 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. Jozef Masarik, DrSc. Privítal na 
zasadnutí predsedov odborových rád APVV. 
Členovia predsedníctva schválili program zasadnutia. Nakoľko prof. RNDr. Anatolijovi 
Dvurečenskémuj, DrSc.a prof. Janovi Kudrnovi, CSc., 21.6.2015 uplynul mandát člena, 
predseda agentúry obom poďakoval za prácu v predsedníctve agentúry a poprial im veľa 
pracovných a osobných úspechov. 
 

2. Záznam z 9. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 9. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Vyhodnotenie VV2014 
Riaditeľka APVV prezentovala základné štatistické údaje o výzve VV2014. 
Predseda agentúry v úvode tejto časti zhrnul svoje poznatky a postrehy z hodnotiacich 
zasadnutí odborových, nakoľko sa ich všetkých osobne zúčastnil ako pozorovateľ spolu 
s riaditeľkou agentúry. Zároveň uviedol základné podnety na skvalitnenie hodnotiaceho 
procesu, ktoré predložili jednotlivé odborové rady. Nasledovala diskusia, pričom postupne 
sa prezentovali svoje skúsenosti a návrhy predstavitelia odborových rád. 
 
Medzi najdôležitejšie diskutované otázky a problémy hodnotiaceho procesu patrili: 

 Kompetencie odborovej rady (spravodajcu projektu v konsenzuálnom posudku) vo 
vzťahu k posudkom nezávislých posudzovateľov 

 Možnosť bodového hodnotenie a jeho porovnanie s hodnotením pomocou 
kategórií A-E 

 Projekt by mohol mať viac ako jedného spravodajcu  

 Možnosti odmeňovania, resp. ocenenia nezávislých posudzovateľov 

 Limity pre jednotlivé položky rozpočtu projektu, najmä pre mzdové náklady 

 Možnosť realizácie dvojstupňového hodnotenia – v prvom kole identifikovať 
kvalitné projekty, ktoré by boli v druhom kole predložené v podrobnej štruktúre 

 Možnosti pridelenia posudzovateľom niekoľko projektov na posúdenie s cieľom ich 
vzájomného porovnania 
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 Možnosť vypracovania tretieho nezávislého posudku v prípade, ak sa dvaja 
posudzovatelia budú v posudkoch výrazne odlišovať   

 Stretnutia odborových rád pred samotným hodnotením s cieľom zabezpečenia 
jednotného postup každého z členov jednotlivých rád v procese hodnotenia 
projektov. 
 

Prítomní sa zhodli, že všetky odborové rady pracovali počas hodnotenia VV2014 s cieľom 
dosiahnutia maximálne transparentného hodnotenia a výberu  financovaných projektov. 
Ako veľmi akútny problém označili nízke finančné alokácie pre podporu projektov APVV, 
čo úzko súvisí s nízkou úspešnosťou a vysokou mierou nespokojnosti vedeckovýskumnej 
komunity. 

 

Na záver stretnutia s predstaviteľmi odborových rád sa diskutovala aj príprava novej 

všeobecnej výzvy VV2015. 

 
 
4. Príprava VV2015 

Po ukončení stretnutia s predstaviteľmi odborových rád pokračovalo predsedníctvo 
v rokovaní o príprave novej výzvy VV2015. Diskutovali sa podnety, ktoré prezentovali 
jednotlivé odborové rady, pričom sa zvažovali najmä možnosti ich aplikovateľnosti 
v kontexte platného zákona 172/2005 Z. z. ktorý determinuje postup hodnotenia projektov 
APVV. 
Predsedníctvo sa dohodlo na postupe prípravy VV2015 s tým, že predseda v spolupráci 
s riaditeľkou agentúry pripravia prvú verziu základnej dokumentácie výzvy VV2015, ktorá 
bude predmetom pripomienkovania všetkými členmi predsedníctva. Predpokladaný termín 
vyhlásenia výzvy VV2015 je september 2015. 
 
 

5. Rôzne 

 Informácia predsedu agentúry o jeho aktivitách súvisiacich s navýšením rozpočtu 
APVV pre nové programy pre priority RIS3 na rok 2016  

 Príprava výročnej konferencie  
 

6. 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 9. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 

UZN2 P APVV vzalo na vedomie  návrhy odborových rád na hodnotenie projektov 

všeobecnej výzvy APVV 

 

UZN3 P APVV  schválilo postup prípravy Všeobecnej výzvy VV2015 

 

 

V Bratislave 22. 6. 2015 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
 
 
Schválil:   Jozef Masarik 


