
  

 

Záznam z 11. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 7. 9. 2015 
 
 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Rastislav Havrila, PhD.,  
prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.,  
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., JUDr. Anton Ondrej, MBA,  prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., 
MVDr. Ján Rosocha, CSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Ing. Róbert Szabó, PhD.,  
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
Neprítomní: 
RNDr. Eva Majková, DrSc., Ing. Anton Marcinčin, PhD. 
 

 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. Jozef Masarik, DrSc. Privítal na 
zasadnutí nových členov predsedníctva, ktorí sa stali členmi predsedníctva po skončení 
funkčného obdobia členov prof. RNDR. Anatolija Dvurečenského, DrSC. a prof. prof. Jana 
Kudrnu, CSc. 
 

2. Záznam z 10. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 10. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Verejná výzva VV2015 – schválenie  
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 2015.  
 
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: Zásady tvorby rozpočtu 
Príloha 4: Vzor žiadosti pre základný výskum 
(formulár žiadosti, vecný zámer SK a EN a vyhlásenie riešiteľa) 
Príloha 5: Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum 
(formulár žiadosti, vecný zámer SK a EN a vyhlásenie riešiteľa) 
Príloha 6: Vzor žiadosti pre 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 2015 v jej základných dokumentoch: 

 Úplné znenie verejnej výzvy  
 Technické a formálne podmienky  
 Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá  
 Zásady tvorby rozpočtu  
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Predsedníctvo agentúry poverilo kanceláriu agentúry zosúladiť ďalšie dokumenty a formuláre 
všeobecnej výzvy VV 2015 so schváleným znením základných dokumentov: 

 Formulár: Vecný zámer projektu pre základný výskum, pre aplikovaný výskum 
a vývoj  

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

 
Termín vyhlásenia verejnej výzvy VV2015 bude dňa 9. septembra 2015, pričom jej vyhlásenie 
bude súčasťou programu Výročnej konferencie APVV, ktorá sa v tento deň bude konať. 

 
4. Diskusia 

V diskusii sa predsedníctvo venovalo opätovne možnosti implementácie  programov 
APVV. V tejto súvislosti poverilo predsedu agentúry, aby písomne oslovil predsedu Rady 
vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie doc. JUDr. Róberta Fica, CSc. 
ohľadom možnosti schválenia troch programov APVV, ktoré boli v minulosti 
predsedníctvom APVV predložené. Predsedníctvo APVV považuje za mimoriadne 
dôležité, aby APVV využívala aj programy agentúry ako jeden z nástrojov podpory 
implementácie Stratégie RIS3. 
 

5. Rôzne 

 Informácia predsedu agentúry o zasadnutí  Rady vlády SR pre vedu, techniku 
a inovácie, ktorá sa konala dňa 4. 9. 2015. 

 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 10. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 

UZN2 P APVV  schválilo základnú dokumentáciu  Všeobecnej výzvy VV2015 

 
UZN3 P APVV poverilo predsedu agentúry, aby písomne oslovil predsedu Rady vlády 

Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie doc. JUDr. Róberta Fica, CSc. 
ohľadom možnosti schválenia troch programov APVV 
 

UZN4 P APVV vzalo na vedomie informáciu predsedu agentúry z rokovania  Rady vlády SR 
pre vedu, techniku a inovácie, ktorá sa konala dňa 4. 9. 2015. 

 

 

 

V Bratislave  7. 9. 2015 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
 
 
Schválil:   Jozef Masarik 


