
  

 

Záznam z 16. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 13. 2. 2017 
 
 
Prítomní: 
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Ing. Rastislav Havrila, PhD., RNDr. Eva Majková, DrSc., 
prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.,  
JUDr. Anton Ondrej, MBA,  prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., 
MVDr. Ján Rosocha, CSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Ing. Róbert Szabó, PhD.,  
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.,  
Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., Ing. Martina Hasayová, PhD. Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 

 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry prof. Jozef Masarik, DrSc. Na 
rokovaní privítal štátnu tajomníčku ministra školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Oľgu 
Nachtmannovú, PhD. a generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Bc. 
PhDr. Marek Hajduka, PhD. 
 

2. Príhovor Mgr. Oľgy Nachtmannovej, PhD. 
Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. poďakovala za pozvanie na rokovanie predsedníctva 
APVV. Vo svojom príhovore ocenila možnosť zúčastniť sa zasadnutia vrcholného orgánu 
APVV, ktorá je hlavnou grantovou agentúrou na podporu vedy a techniky na Slovensku.  
 
 

3. Záznam z 15. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 15. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 

 
 

4. Plán MVTS spolupráce na rok 2017 predložený Sekciou vedy a techniky 
Generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD. 
predstavil predsedníctvu APVV návrh medzinárodných bilaterálnych aktivít, ktoré by bolo 
možné realizovať v roku 2017 za podmienky dostatočných finančných alokácií v rokoch 
financovania týchto projektov (2018 – 2019). Snahou ministerstva je podpora výskumných 
projektov, pričom podpora výhradne mobilitných projektov by mala byť financovaná 
v menšej miere. 
Predsedníctvo schválilo návrh vyhlásenia výziev na podávanie spoločných projektov 
výskumu a vývoja v rámci medzinárodnej spolupráce v rokoch 2017-2019 za podmienky 
dostatočnej finančnej alokácie v rozpočte APVV v uvedených rokoch. 
 

 
5. Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2016 

Riaditeľka APVV Ing. Martina Hasayová, PhD. informovala predsedníctvo agentúry 
o plnení Plánu hlavných úloh agentúry, ktoré boli predsedníctvom schválené pre rok 2016. 
V roku 2016 boli otvorené, resp. vyhlásené nasledovné verejné výzvy: 

 otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7RP 
(DO7RP 2012), 
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 verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v 
jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV2016, 

 výzva na podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnej dohody so 
Srbskom so začiatkom financovania v roku 2017, 

 výzva na podporu multilaterálnej spolupráce na základe Programu na financovanie 
projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne 
podpísaného medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej 
republike a Srbskej republike - Dunajská stratégia 2016. 

 
Agentúra v rámci svojej činnosti zabezpečovala plnenie týchto základných úloh: 

 monitorovala výstupy projektov po ukončení ich riešenia s cieľom získať relevantné 
údaje o dopadoch riešenia projektov na spoločenskú a hospodársku prax, 

 financovala pokračujúce projekty, t.j. projekty, ktorých financovanie a teda aj 
riešenie začalo už v predchádzajúcich rokoch a pokračovalo aj v roku 2016, 

 vyhlásila nové výzvy a vyhodnocovala podané žiadostí o finančnú podporu k týmto 
výzvam, 

 financovala projekty, ktorých riešenie začalo v roku 2016. 
 

Agentúra venovala významnou mierou pozornosť skvalitneniu systému hodnotenia 
projektov. Predsedníctvo APVV po analýze hodnotiaceho procesu výzvy VV2015 pristúpilo 
k prepracovaniu metodiky hodnotenia vedeckovýskumných projektov. Výrokovú formu 
hodnotenia nahradila bodovým hodnotením. Naďalej bol zachovaný diferencovaný prístup 
k hodnoteniu projektov základného výskumu a aplikovaného výskumu. Nová úprava 
hodnotenia, ktorá sa aplikovala pri schválení a vyhlásení verejnej výzvy VV2016, si kladie 
za cieľ zvýšenie výpovednej hodnoty posudkov. Následne by sa táto nová metodika mala 
odraziť v zvýšení kvality a objektivity hodnotiaceho procesu projektov. 
 
Agentúra prijala viacero opatrení v oblasti financovania a manažmentu projektov s cieľom: 

 zvýšenia objektivity a transparentnosti hodnotiaceho procesu; 

 zabezpečenia efektívneho systému podpory výskumu a vývoja formou 
poskytovania finančných prostriedkov na riešenie projektov a zvyšovanie 
úspešnosti slovenských subjektov v rámci medzinárodnej vedecko-technickej 
spolupráce 

 skvalitnenia služieb poskytovaných agentúrou príjemcom, ako aj jednotlivým 
riešiteľom projektov APVV. 

 
V roku 2016 sa nezrealizovalo vyhlásenie výziev troch programov APVV, ktoré boli 
schválené vo februári 2016. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov, ktoré mali 
byť v zmysle uznesenia vlády SR vyčlenené pre tieto programy nad rámec plánovaného 
rozpočtu APVV. 
 
V diskusii sa predsedníctvo venovalo najmä finančným otázkam podpory vedy a technika 
prostredníctvom grantových schém APVV. Predsedníctvo prijalo uznesenie, ktorým 
poverilo predsedu agentúry, aby oslovil podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho s cieľom 
nájsť možnosti finančného zabezpečenia pre spustenie výziev nových programov APVV. 
 
Predsedníctvo APVV schválilo vyhodnotenie Plánu hlavných úloh za rok 2016. 
 
 

6. Plán hlavných činností APVV na rok 2017 
V zmysle zákona 172/2005 v platnom znení riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu 
agentúry návrh Koncepcie a plánu hlavných činností APVV na rok 2017. Pre zabezpečenie 
naplnenia všetkých obligatórnych záväzkov APVV, ako aj realizáciu nových aktivít je 
nevyhnutné navýšenie rozpočtu APVV o 10 mil. €. 
Na základe uvedených východísk by mohli byť v roku 2017 vyhlásené tieto nové výzvy: 

 všeobecná výzva na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách odborov vedy 
a techniky (VV2017), 
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 výzvy v rámci nových programov agentúry v prípade ďalšieho navýšenia 
finančných prostriedkov, 

 výzvy na podporu bilaterálnej spolupráce na základe medzištátnych dohôd podľa 
harmonogramu schváleného predsedníctvom APVV. 

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. 
Predsedníctvo schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2017 s pripomienkou 
nevyhnutného navýšenia rozpočtu APVV o 10 mil. €. 
 
 

7. Schválenie rozdelenia finančných prostriedkov pre jednotlivé odborové rady pre 
VV2016 
Predsedníctvo agentúry na svojom rokovaní dňa 13. júna 2016 schválilo v znení verejnej 
výzvy VV2016, že celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia 
projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 33 mil. EUR. Finančné prostriedky 
sa rozdelia  podľa požiadaviek v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 
ods. 3  zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne podľa 
požiadaviek pre projekty základného výskumu a projekty aplikovaného výskumu a vývoja 
v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. 
Predseda agentúry informoval predsedníctvo o konzultáciách s ministrom Petrom 
Plavčanom ohľadom zabezpečenia navýšenia rozpočtu APVV o 10 mil. €. Ako predseda 
uviedol, minister ho ubezpečil, že dôjde k navýšeniu rozpočtu APVV.  
Vychádzajúc z uvedenej skutočnosti predsedníctvo schválilo rozdelenie finančných 
prostriedkov pre jednotlivé odbory vedy a techniky. 
Na podnet MVDr. Jána Rosochu, CSc. Predsedníctvo diskutovalo ohľadom možnosť 
uchádzania sa o granty APVV pre žiadateľov, resp. spoluriešiteľov zo štátnych 
zdravotníckych zariadení, ktorí však riešia dlhodobo problémy s plnením záväzkov voči 
sociálnej a zdravotným poisťovniam. Ich prístup k možnosti realizácie výskumu 
prostredníctvom súťažného financovania je týmito skutočnosťami značne obmedzený. 
Predsedníctvo prijalo uznesenie, ktorým poveruje Jána Rosochu a predsedu agentúry 
Jozefa Masarika osloviť príslušných ministrov ohľadom riešenia tohto problému. 
 

8. Doplnenie členov rád APVV 
Predsedníctvo APVV schválilo návrh na renomináciu členov odborových rád s končiacim 
mandátom a návrh na doplnenie zahraničných odborníkov do rady pre lekárske vedy, rady 
pre medzinárodnú spoluprácu a do rád programov 
 

9. Záver zasadnutia 
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a 
poďakoval štátnej tajomníčke ministra školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Oľge 
Nachtmannej, PhD., generálnemu riaditeľovi Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Bc. 
PhDr. Marekovi Hajdukovi, PhD., ako aj všetkým prítomným za účasť.  

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 

UZN1 P APVV schválilo záznam z 15. zasadnutia predsedníctva agentúry 

 
UZN2 P APVV schválilo návrh vyhlásenia výziev na podávanie spoločných projektov 

výskumu a vývoja v rámci medzinárodnej spolupráce v rokoch 2017-2019 za 
podmienky dostatočnej finančnej alokácie v rozpočte APVV v uvedených rokoch 
 

UZN3 P APVV schválilo vyhodnotenie Plánu hlavných úloh za rok 2016 
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UZN4 P APVV poverilo predsedu agentúry, aby oslovil podpredsedu vlády SR Petra 
Pellegriniho s cieľom nájsť možnosti finančného zabezpečenia pre spustenie výziev 
nových programov APVV 
 

UZN5 P APVV schválilo Plán hlavných činností APVV na rok 2017 s pripomienkou 
nevyhnutného navýšenia rozpočtu APVV o 10 mil. € 
 

UZN6 P APVV schválilo rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé odbory vedy 
a techniky pre všeobecnú výzvu VV 2016  

 

UZN7 P APVV poverilo Jána Rosochu a predsedu agentúry Jozefa Masarika osloviť 
príslušných ministrov ohľadom možnosti financovania výskumu prostredníctvom 
grantov APVV pre inštitúcie z oblasti zdravotníctva, ktoré vykazujú nezrovnalosti 
v plnení svojich záväzkov 
  

UZN8 P APVV schválilo návrh na renomináciu členov odborových rád s končiacim mandátom 

a návrh na doplnenie zahraničných odborníkov do rady pre lekárske vedy, do rady pre 

medzinárodnú spoluprácu a do rád programov 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  13. 2. 2017 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

 
 
Schválil:   Jozef Masarik 


