
  

 

Záznam z 13. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 9. 11. 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. Martina Hasayová, PhD. Ing. Bibiána Remiarová, PhD., 
 
Neprítomní: 
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., Ing. Anton Marcinčin, PhD. 
 

 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. Jozef Masarik, DrSc.  
 
2. Záznam z 12. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z 12. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Doplnenie členov odborových rád 
Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja sa rozhodlo rozšíriť počet členov 
odborových rád APVV. Hlavným dôvodom je snaha APVV o pokrytie širokého spektra 
odborov vedy a techniky v odborových radách s cieľom kvalifikovaného posudzovania 
projektov. 
Na základe toho, a v súlade s ustanovením zákona 172/2005 Z. z. v platnom znení,  
požiadalo reprezentácie výskumu a vývoja na Slovensku o nominácie domácich a 
zahraničných odborníkov na členov odborových rád APVV. 
Z preložených nominácií predsedníctvo schválilo návrh nominácií na doplnenie členov rád 
pre prírodné, technické, lekárske, pôdohospodárske, spoločenské a humanitné vedy. 
Predsedníctvo agentúry poverilo riaditeľku agentúry predložiť schválený návrh na 
doplnenie odborových rád APVV ministrovi ŠVVaŠ SR v zmysle zákona NR č. 172/2005 v 
platnom znení. 
 

4. Rôzne 

 Riaditeľka Ing. Martina Hasayová, PhD. podala predsedníctvu APVV nové informácie 
o pripravovanej zmene sídla APVV, ktorú zabezpečuje MŠVVaŠ SR. Zatiaľ však nie je 
známa lokalita ani termín sťahovania APVV, nakoľko prebieha príprava výzvy na 
zabezpečenie priestorov pre APVV. S ohľadom na túto skutočnosť, MŠVVaŠ SR poverilo 
APVV začatím rokovania  so súčasným prenajímateľom administratívnych priestorov na 
Mýtnej ulici ohľadom predĺženia súčasnej zmluvy na obdobie najdlhšie do 30.6.2016. 
 

 Informácia predsedu agentúry o konaní Svetového vedeckého fóra, ktorého sa zúčastnil 
v dňoch 4.11. - 7.11.2015 v Budapešti. V rámci toho fóra sa uskutočnil diskusný panel 
k projektom ERC, v ktorom predseda agentúry vystúpil za Slovensko a informoval 
o aktivitách a programoch APVV zameraných na podporu excelentného výskumu.  
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5. 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 12. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 

UZN2 P APVV poverilo riaditeľku agentúry predložiť schválený návrh na doplnenie zloženia 

odborových rád APVV ministrovi ŠVVaŠ SR 

 

UZN3 P APVV vzalo na vedomie nové informácie riaditeľky APVV týkajúce sa pripravovanej 
zmeny sídla APVV 
 

UZN4 P APVV vzalo na vedomie informáciu predsedu agentúry o konaní Svetového 
vedeckého fóra, ktorého sa zúčastnil v dňoch 4.11. -7.11.2015 v Budapešti 
 

 

V Bratislave  9.11. 2015 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
Schválil:   Jozef Masarik 


