
  

 

Záznam z 12. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 26. 10. 2015 
 
 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Rastislav Havrila, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc., 
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.,  
Ing. Bibiána Remiarová, PhD., Ing. Martina Hasayová, PhD. 
Neprítomní: 
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., Ing. Anton Marcinčin, PhD. 
 

 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. Jozef Masarik, DrSc. Privítal na 
zasadnutí Ing. Martinu Hasayovú, PhD., ktorá bude od 1.11.2015 menovaná riaditeľkou 
APVV. 

 
2. Záznam z 11. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z 11. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 
 

3. Voľba predsedu, podpredsedu agentúry a tajomníčky predsedníctva 
S ohľadom na končiaci dvojročný mandát predsedu a podpredsedníčky agentúry, sa 
riaditeľka agentúry v súlade s čl. 4 odsek 3 a 6 Štatútu Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja ujala riadenia voľby predsedu a podpredsedu agentúry. V prvom kole volieb bol 
členmi predsedníctva navrhnutý jediný kandidát, a to:  
Prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc. 
Výsledky tajného hlasovania boli nasledovné: Prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc. získal 10 
hlasov z celkového počtu 10 odovzdaných platných hlasov, 1 člen predsedníctva sa zdržal 
hlasovania. 
Riaditeľka agentúry vyhlásila výsledky voľby predsedu agentúry a zablahoželala 
novozvolenému predsedovi agentúry. 
Nasledovala voľba podpredsedu agentúry. V prvom kole volieb bola členmi predsedníctva 
navrhnutá jediná kandidátka, a to:  
RNDr. Eva Majková, DrSc.  
Výsledky tajného hlasovania boli nasledovné: RNDr. Eva Majková, DrSc. získala 10 
hlasov z celkového počtu 10 odovzdaných platných hlasov, 1 člen predsedníctva sa zdržal 
hlasovania. 
Riaditeľka agentúry vyhlásila výsledky voľby podpredsedu agentúry a zablahoželala 
novozvolenej podpredsedníčke agentúry. 
Po voľbe sa vedenia zasadnutia ujal opäť prof. RNDr. Jozef Masarik DrSc. Vo verejnom 
hlasovaní predsedníctva bola za tajomníčku schválená Ing. Bibiána Remiarová, PhD.  
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4. Informácia o priebehu verejnej výzvy VV2015 
Riaditeľka a predseda agentúry informovali predsedníctvo o priebehu otvorenej verejnej 
výzvy VV2015. V tejto súvislosti boli diskutované podnety zo strany ZPVVO, Ústavu 
informatiky SAV a Infostatu. Tieto podnety vyjadrovali výhrady voči novej špecifickej 
podmienke výzvy VV2015, a to limitu 30% z celkových nákladov na mzdové prostriedky 
pre riešiteľov projektu. V diskusii členovia predsedníctva poukázali na skutočnosť, že 
zavedenie uvedeného limitu malo za cieľ jednoznačnejšie definovanie podmienok na 
čerpanie prostriedkov na mzdy z výskumných projektov tejto výzvy. Bolo konštatované, že 
všeobecná výzva APVV nemá mať charakter výzvy na podporu personálnej infraštruktúry. 
Predseda agentúry uviedol aj štatistiku z výzvy VV2014, v ktorej bol uvedený percentuálny 
podiel mzdových prostriedkov pre jednotlivé podporené projekty v jednotlivých odborových 
radách. Analýza ukázala, že priemer mzdových nákladov podporených projektov bol 33%.  
 
 

5. Rôzne 

 Informácia predsedu agentúry o liste predsedovi Rady vlády Slovenskej republiky pre 
vedu, techniku a inovácie Róbertovi Ficovi, ako aj ministrovi školstva, vedy, výskumu 
a športu Jurajovi Draxlerovi ohľadom možnosti schválenia troch programov APVV 
 

 Riaditeľka podala predsedníctvu APVV informáciu o pripravovanej zmene sídla APVV, 
ktorú zabezpečuje MŠVVaŠ SR. Zatiaľ však nie je známa lokalita ani termín 
sťahovania, nakoľko prebieha príprava výzvy na zabezpečenie priestorov pre APVV 
 

 Predsedníctvo sa uznieslo, že termín najbližšieho rokovania bude dňa 9.11.2015. 
Cieľom tohto zasadnutia bude návrh na doplnenie členov odborových rád. 
 

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 11. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 
UZN2 PAPVV zvolilo za predsedu agentúry Prof. RNDr. Jozefa Masarika DrSc., za 

podpredsedníčku agentúry RNDr. Evu Majkovú, DrSc. a za tajomníčku predsedníctva 
Ing. Bibiánu Remiarová, PhD. 
 

UZN3 P APVV vzalo na vedomie podnety ohľadom podmienok verejnej výzvy VV2015 
 

UZN4 P APVV vzalo na vedomie informáciu predsedu agentúry o liste predsedovi Rady vlády 
Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie Róbertovi Ficovi, ako aj ministrovi 
školstva, vedy, výskumu a športu Jurajovi Draxlerovi ohľadom možnosti schválenia 
troch programov APVV 
 

UZN5 P APVV vzalo na vedomie informáciu o pripravovanej zmene sídla APVV, ktorú 
zabezpečuje MŠVVaŠ SR 

 

V Bratislave  26.10. 2015 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
Schválil:   Jozef Masarik 


