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1   Identifikácia organizácie 
 
 
Názov: Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Sídlo: Mýtna 23, Bratislava 
Poštová adresa: Mýtna 23, P.O.BOX 346, 814 99 Bratislava 
Kontakt: tel: +2 57 20 45 01 
    fax: +2 57 20 45 99 
    e-mail: agentura@apvv.sk 
    www: http://www.apvv.sk 
 
Zriadenie: Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 
a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia zapojená na rozpočet SR prostredníctvom 
kapitoly Ministerstva školstva SR 
 
Rezort: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
Riaditeľ: hosť. doc. Ing. Ján Šedivý, CSc. 
 
Členovia vedenia:  
Ing. Bibiána Remiarová, PhD. – zástupkyňa riaditeľa, vedúca odboru projektov 
Ing. Stela Krivdová – vedúca odboru medzinárodnej spolupráce 
Ing. Katarína Bilická – vedúca odboru ekonomiky 
Ing. Dušan Štofa – vedúci kancelárie riaditeľa 
 
Predsedníctvo APVV: 
Predseda: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., UKF Nitra 
Podpredseda: Ing. Igor Gerek, Elektrotechnický výskumný a projektový ústav a.s., Nová 

Dubnica 
Členovia:  Ing. Štefan Boháček, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.,  
                       Bratislava 
  prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Matematický ústav SAV 
  Doc. Ing. Ľubomír Harach, PhD., Fin-Energy a.s., Bratislava 
  Ing. Alojz Hudec, LIGNOPROJEKT Slovakia s.r.o., Bratislava  
  Doc. RNDr. Ľudovít Kadáši, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 
  prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD., Karlova univerzita, Praha, ČR 
  Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., Stavebná fakulta, VUT v Brne, ČR 
  Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Právnická fakulta UK, Bratislava 
  Doc. Ing. Viliam Pichler, PhD., Lesnícka fakulta TU Zvolen 
  Doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU, Bratislava 
  prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., Sekcia vedy a techniky, MŠ SR  
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2   Poslanie agentúry 
 

Agentúre boli pre rok 2007 rozpísané ukazovatele štátneho rozpočtu v rámci 
programu 06K Národný program rozvoja vedy a techniky   „a podprogramu 06K11 – 
Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja“.  

 
           Zámerom podprogramu je „Efektívny systém podpory výskumu a vývoja formou 
poskytovania finančných prostriedkov na projekty iniciované riešiteľmi pre zvýšenie 
výkonnosti výskumno-vývojového potenciálu Slovenskej republiky a zvýšenie úspešnosti 
slovenských subjektov v rámci medzinárodnej spolupráce“. 
   
            Vzhľadom na širokú oblasť pôsobnosti a dôležitosť agentúry bolo na úrovni 
podprogramu zadefinovaných 5 cieľov:  

1) zvyšovať v rokoch 2007-2009 medziročne počet projektov základného výskumu 
podporených agentúrou, ktorých výsledky budú publikované v medzinárodných 
karentovaných časopisoch 

2) v rokoch 2007-2009 podporovať projekty na prenos výsledkov výskumu a vývoja 
inštitúcií sektora vysokých škôl a štátneho sektora do podnikateľského sektora, 
najmä do malých a stredných podnikov tak, aby sa počet týchto projektov 
financovaných agentúrou v roku 2009  oproti roku 2004 zvýšil o 18 projektov 

3) zvyšovať v rokoch 2007-2009 medziročne počet agentúrou podporených projektov 
s aplikačným výstupom do praxe 

4) zvyšovať počet projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce riešených 
v rámci medzinárodných programov/organizácií/dohôd spolufinancovaných 
z finančných prostriedkov Agentúry 

5) zvyšovať medziročne v rokoch 2007-2009 počet mladých vedeckých pracovníkov do 
35 rokov zúčastňujúcich sa na riešení projektov podporených prostredníctvom 
projektov Agentúry 

            Uvedené ciele sú plne v súlade s hlavnými cieľmi na úrovni programu a súčasne 
v súlade s prebiehajúcou filozofiou reformy vedy a techniky. 
 
Hlavné úlohy agentúry v zmysle štatútu sú najmä: 

- podporovať špičkový základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých  
odboroch vedy a  techniky vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho 
výskumu, 

- zabezpečovať vývoj a implementáciu nových foriem podpory výskumu v SR 
s ohľadom na zvyšovanie spolupráce medzi základným a aplikovaným výskumom 
a vývojom a ich užívateľským uplatnením, 

- v súčinnosti s ministerstvom zabezpečovať vývoj a implementáciu nových programov 
a foriem podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja,  

- podporovať účasť organizácií výskumu a vývoja zo SR v európskych programoch 
a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja, 

- podporovať výskum a vývoj z príslušných fondov Európskej únie, 
- podieľať sa na šírení výsledkov výskumu a vývoja v rámci SR a propagovať význam 

výskumu a vývoja pre napĺňanie potrieb spoločnosti, 
- spolupracovať s Ministerstvom  školstva SR na vytváraní a implementácii štátnej 

vednej a technickej politiky. 
 
          Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) poskytuje finančné 
prostriedky na riešenie 
- projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky, 
- projektov v rámci programov agentúry, 
- projektov v rámci medzinárodných dohôd i vedecko-technickej spolupráci a projektov 
v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov 
na ich prípravu. 
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           Príjemcami finančných prostriedkov sú: organizácie sektora vysokých škôl, štátneho 
sektora výskumu a vývoja, podnikateľského sektora výskumu a vývoja, neziskového sektora 
výskumu a vývoja, fyzické osoby výskumu a vývoja v zmysle živnostenského zákona. 
 

3    Strednodobý výhľad 
 
        Agentúra bude napĺňať úlohy vyplývajúce zo zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja, zo štatútu agentúry a z programového vyhlásenia vlády, 
v ktorom boli deklarované hlavné priority na budovanie vedomostnej spoločnosti na 
Slovensku. Ide hlavne o: 
- zvýšenie úlohy vysokých škôl v oblasti vedy a výskumu,  
- zvýšenie využiteľnosti výstupov výskumu v priemysle a spoločenskej praxi,  
- stimuláciu využitia výsledkov výskumu a vývoja pre rozvoj malého a stredného podnikania 
- zvýšenie podpory vedy a výskumu zo strany súkromného sektora.  
- orientáciu vedy a výskumu na účasť v projektoch medzinárodných programov 
- budovanie centier excelentnosti.   
       

4     Rozpočet agentúry 
 
              Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako rozpočtová organizácia všetky svoje 
príjmy odvádza do štátneho rozpočtu a svoje výdavky si hradí z prostriedkov štátneho 
rozpočtu vo výške a štruktúre, ktorá jej je schválená pre daný rozpočtový rok.  
 
              Rozpočet agentúry je zostavovaný z vlastných príjmov organizácie a z príjmov zo 
štátneho rozpočtu.  
      
4.1    Príjmy agentúry 
 
   4.1.1 Vlastné príjmy  
             Agentúra pre príjmovú časť rozpočtu roku 2007 plánovala príjmy iba z úrokov 
finančných prostriedkov uložených na úročenom účte vo Všeobecnej úverovej banke. Ide 
o mimo rozpočtový účet vedený v USD, ktorý agentúra „zdedila“ od svojho predchodcu – 
Agentúry na podporu vedy a techniky. Prostriedky sú účelovo viazané a v súčasnosti 
prebieha rokovanie o uvoľnení resp. vysporiadaní týchto finančných  prostriedkov. 
             Agentúra mala v roku 2007 aj neplánovaný príjem z prenájmu nebytových priestorov 
vo výške 204 tis. Sk. Išlo o príjem z prenájmu dočasne nevyužívaných kancelárskych 
priestorov v sídle agentúry. Tieto finančné prostriedky nenavyšujú rozpočet agentúry, ale 
tvoria príjem štátneho rozpočtu SR.  
              Agentúre boli vrátené aj finančné prostriedky z vyúčtovania zálohovo hradených 
nákladov na energie, vodné, stočné a odvoz a likvidácia odpadu  - v sume 122 tis. Sk. Aj 
tieto finančné prostriedky boli vrátené do ŠR SR. 
 
    4.1.2   Ostatné príjmy 

   Na príjmový účet agentúry boli v roku 2007 poukazované aj finančné prostriedky od 
subjektov – príjemcov financií na podporené projekty (verejné vysoké školy, neziskové 
organizácie, rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, nadácie, neinvestičné 
fondy a podnikateľské subjekty). Išlo o nevyčerpané, resp. neoprávnene čerpané finančné 
prostriedky, ktoré konkrétne subjekty boli povinné vrátiť do štátneho rozpočtu v zmysle 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.  

Prehľad výšky a štruktúra  skutočných príjmov agentúry sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
Príjmy z prenájmu             204 
Príjmy z úrokov poskytnutých dotácií – poukázané od príjemcov      41 
Vrátené nevyčerpané resp. zadržané finančné prostriedky    609 
Dobropisy – preplatky na energiách    122 
Vratky z poskytnutých príspevkov a dotácií    438 
Refundácie napr. zahraničných pracovných ciest    197 
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Iné - Vratky z poskytnutých dotácií    277 
Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov    392 
Príjmy spolu  2 280 
 
            Z uvedenej štruktúry je zrejmé, že takmer 2 mil. Sk boli vrátené ako nevyčerpané 
finančné prostriedky na podporené projekty.  
            V prvom štvrťroku 2007 vykonala agentúra v rámci zúčtovania finančných vzťahov so 
ŠR SR za rok 2006 zúčtovanie finančných prostriedkov  poskytnutých na podporu projektov 
(v roku 2006). Išlo o finančné prostriedky, ktoré mohli príjemcovia podpory vyčerpať do 
31.03.2007.  Po zúčtovaní nevyčerpaných prostriedkov v sume 4 861 tis. Sk boli tieto 
poukázané do ŠR SR. Uvedená  suma spolu s vrátenými finančnými prostriedkami 
k 31.12.2007 bola takmer 7 mil. Sk, ktoré by potencionálne mohli byť (po odsúhlasení 
z vyššej úrovne) použité na dofinancovanie podpory výskumu a vývoja daného obdobia 
(aktuálneho rozpočtového roka). 
 

Agentúra v roku 2007 mala príjmy aj na mimo rozpočtové účty, ktoré prevzala po 
príspevkovej organizácii SARC (SARC zlúčená s APVV v roku 2006) na plnenie záväzkov 
z medzinárodných zmlúv. Na realizáciu úloh z týchto medzinárodných zmlúv dostala 
Agentúra v roku 2007 finančné prostriedky na 2 zahraničné granty, a to  ProAct vo výške 601 
tis. Sk a CERA vo výške 100 tis. Sk.  
 

Príjmy 

AE 
Mimorozpočto

vé 
prostriedky Kapitál. 

Bežn
é 

Spol
u 

35 CERA  100 100 
35 SLOVAK FP6   0 
35 SMEs go   0 
35 PROPASS   0 
35 ProAct  601 601 
35 RECORD   0 
35 BA kancelária   0 

Spolu 0 701 701 
 
         Čerpanie týchto prostriedkov je popísané v samostatnej časti tejto správy. 
 
4.2.  Prostriedky zo štátneho rozpočtu 
 

Na plnenie činností, ktoré Agentúre určuje zákon č. 172/2005 Z. z., bol Agentúre pre 
rok 2007  parlamentom schválený rozpočet vo výške 951 126 tis. Sk – na prevádzku 
Agentúry 30 816 tis. Sk, na podporu výskumu a vývoja 920 310 tis. Sk. Súčasne boli 
Agentúre stanovené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu (v tabuľke zvýraznené) v 
rámci programu „06K Národný program rozvoja vedy a techniky a podprogramu 06K11 Úlohy 
výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja“ nasledovne: 

 
Rozpočet APVV pre rok 2007: 
 

Prevádzka 
Agentúry  

Názov položky Suma v tis. 
Sk 

01.3.3 Bežné výdavky celkom (600):         30 516 
 Z  toho:  
01.3.3 - Mzdy, platy, sl.príjmy a OOV (610)            8 093 
 - Počet zamestnancov RO (osôb)            34    
01.3.3 - Poistné a príspevok do poisťovní (620)           2 829 
01.3.3 - Tovary a služby (630)         19 524 
01.3.3 - Bežné transfery (640)                70 
01.3.3 Kapitálové výdavky celkom (700):              300 
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01.3.3 Obstarávanie výpočtovej techniky (713002)              300 
01.3.3 Prevádzkové výdavky celkom          30 816 

 
Podpora 
výskumu 
a vývoja 

  

01.4.0.5. Bežné výdavky  celkom (600)       920 310 
01.4.0.5 Z toho: Riešenie úloh výskumu a vývoja (637010)       920 310 
01.4.0.5 Kapitálové výdavky celkom (700)                  0 

 
 
V priebehu roka bol rozpočet agentúry upravovaný rozpočtovými opatreniami nasledovne:  
 
Rozpočtové opatrenia APVV: 
 č. 1/2007 – č. CD-2007-16/158-1:05 zo dňa 19.01.2007: 
Schválenie rozpočtu na rok 2007 vo výške 950 826 tis. Sk  
 
č. 2/2007 – č. CD-2007-16/6441-2:05 zo dňa 01.03.2007: 
Schválenie rozpočtu na rok 2007 vo výške 300 tis. Sk – kapitálové výdavky pre funkčnú 
klasifikáciu 01.3.3 – prevádzka APVV (nemení schválenú výšku rozpočtu) 
 
č. 3/2007 - č.CD-2007-5742/11511-05  zo dňa 26.03.2007: 
           Týmto rozpočtovým opatrením bol rozpočet APVV v zmysle § 15 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách znížený v bežných výdavkoch (600) o 81 126 tis. Sk.  
 
č. 4/2007 - č.CD-2007-5744/11514-1:05  zo dňa 26.03.2007: 
           Ministerstvo školstva SR listom č. CD-2007-5744/11514-1:05 zo dňa 26.03.2007 
znížilo objem bežných výdavkov APVV o sumu 54 212 tis. Sk. Ide o finančné prostriedky 
poukázané verejným vysokým školám (53 453 tis. Sk) a rozpočtovým organizáciám MŠ SR 
(759 tis. Sk) na podporené projekty rozvoja vedy a výskumu. 
 
č. 5/2007 - č. CD-2007-5744/13853-2:05  zo dňa 11.04.2007: 

Rozpočtové opatrenie MŠ SR v nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 
20/2007 zo dňa 04.04.2007 znížilo rozpočet APVV v bežných výdavkoch o 47 153 tis. Sk na 
podporu základného výskumu v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch.   
 
č. 6/2007 - č. CD-2007-5742/13854-2:05  zo dňa 12.04.2007: 

Na základe žiadosti APVV bolo v súlade s rozpočtovým opatrením MF SR č. 21/2007 
oznámené preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov (600)  na 
kapitálové (700) vo výške 47 200 tis. Sk, v tom: 3 700 tis. Pre funkčnú klasifikáciu 01.3.3 – 
prevádzka APVV a 43 500 tis. Sk pre funkčnú klasifikáciu 01.4.0 – podpora vedy a výskumu. 

 
č. 7/2007 - č. CD-2007-5742/14334-2:05 zo dňa 16.04.2007: 
          V nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 15053/2007-413 zo dňa 05.04.2007 
MŠ SR zvyšuje záväzný ukazovateľ „mzdy, platy, služobný príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610) o 12 182 tis. Sk. Týmto rozpočtovým opatrením sa realizuje vytvorenie 
nových funkčných miest o 23 osôb a zabezpečuje sa odmeňovanie zamestnancov APVV. 
 
č. 8/2007 - č. CD-2007-8010/16520-1:05 zo dňa 30.05.2007: 
         Ministerstvo školstva SR na žiadosť APVV  v súlade s rozpočtovým opatrením MF SR 
č. 29/2007 viaže finančné prostriedky vo výške 3 361 tis. Sk na podporu projektov 
základného výskumu v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch. 
 
č. 9/2007 - č.CD-2007-11956/24508-1:05 zo dňa 21.06.2007: 
          Ministerstvo školstva SR rozpočtovým opatrením MF SR č. 18392/2007-413 zvyšuje 
záväzný ukazovateľ „mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)“ 
rozpočtu APVV na rok 2007 v bežných výdavkoch o 416 tis. Sk. Ide o uvoľnenie finančných 
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prostriedkov v súlade s nariadením vlády SR č. 238/2007 Z. z., ktorým sa ustanovili zvýšené 
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.07.2007.  
 
č. 10/2007 -  č. CD-2007-13213/26893-1:05 zo dňa 13.07.2007:  
         Ministerstvo školstva SR na žiadosť APVV v súlade s § 15 zákona 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy viaže finančné prostriedky vo výške 43 287 tis. Sk 
na podporu projektov základného výskumu v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch. 
 
č. 11/2007 -  č.CD-2007-13213/26893-1:05 zo dňa 07.08.2007:           
         Ministerstvo školstva SR na žiadosť APVV v súlade s rozpočtovým opatrením MF SR č. 
50/2007 viaže finančné prostriedky vo výške 48 260 tis. Sk na podporu projektov základného 
výskumu v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch 
 
č. 12/2007 – č. CD-2007-17126/35613-1:052 zo dňa 13.09.2007: 
Týmto rozpočtovým opatrením MŠ SR súhlasí s medzipoložkovým presunom finančných 
prostriedkov  v rámci kapitálových výdavkov vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 – prevádzka 
APVV – vo výške 859 tis. Sk 
 
č. 13/2007 – č. CD-2007-20481/42380-1:05 zo dňa 23.10.2007: 
MŠ SR súhlasí s presunom finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov 
z funkčnej klasifikácie 01.4.0 do funkčnej klasifikácie 01.3.3 – prevádzka APVV – vo výške 
223 tis. Sk 
 
č. 14/2007 – č. CD-2007-22772/46518-1:05 zo dňa 19.11.2007: 
Rozpočtové opatrenie upravilo podpoložkový presun v rámci kapitálových prostriedkov vo 
funkčnej klasifikácii 01.3.3 – prevádzka APVV – vo výške 43 tis. Sk 
 
č. 15/2007 – č. CD-2007-23350/47617-1:05 zo dňa 26.11.2007: 
Ministerstvo školstva SR na žiadosť APVV viazalo finančné prostriedky vo výške 1 700 tis. 
Sk - „mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)“  
 
č. 16/2007 – č. CD-2007-23350/47617-1:05 zo dňa 30.11.2007: 
Na základe žiadosti Agentúry MŠ SR vykonalo úpravu rozpočtu v kategórii 630 Tovary 
a služby znížením vo funkčnej klasifikácii 01.4.0.5 o 3 000 tis. Sk a v rovnakom objeme 
zvýšilo vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 
 
č. 17/2007 – č. CD-2007-24778/50420-1:05 zo dňa 17.12.2007: 
Rozpočtové opatrenie o preklasifikovaní finančných kapitálových prostriedkov vo výške 
1 624 tis. Sk z podpoložky 713 002  - výpočtová technika na položku 711 – softvér 
 
     Prehľad schválenej výšky dotácie a následných úprav rozpočtu sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 
 

Prehľad rozpočtových opatrení -              
rok    2007 

   

      
Por
.  č. 

označenie z MŠ SR zo dňa Popis rozp.opatrenia        Suma v tis. Sk 

    BV KV 
1 CD-2007-16/158-1:05 19.1.2007 Schválenie rozpočtu na rok 2007 950 826  
2 CD-2007-16/6441-2:05 1.3.2007 Schválenie rozpočtu na rok 2007  300 
3 CD-2007-5742/11511-05 26.3.2007 Krátenie rozpočtu -81 126  
4 CD-2007-5744/11514-1:05 26.3.2007 Prerozdelenie BV-v rámci kapitoly MŠ -54 212  
5 CD-2007-5744/13853-2:05 11.4.2007 Medzirez.program 06K11 -47 153  
6 CD-2007-5742/13854-2:05 12.4.2007 preklasifikovie výdavkov -47 200 47 200 
7 CD-2007-5742/14334-2:05 16.4.2007 Zvýšenie záv.uk.-mzdy   + 23 osôb   
8 CD-2007-8010/16520-1:05 30.5.2007 Medzirez.program 06K11 -3 361  
9 CD-2007-11956/24508-1:05 21.6.2007 Zvýšenie záv.uk.-mzdy 416  

10 CD-2007-13213/26893-1:05 13.7.2007 Krátenie BV-v rámci kapitoly MŠ -43 287  
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11 CD-2007-13213/31068-2:05 7.8.2007 Medzirez.program 06K11 -48 260  
12 CD-2007-17126/35613-1:052 13.9.2007 Medzipoložk.presun KV   859 tis. Sk   
13 CD-2007-20481/42380-1:05 23.10.2007 Medzipoložk.presun  KV 223 tis. Sk   
14 CD-2007-22772/46518-1:05 19.11.2007 Medzipoložk.presun KV 43 tis. Sk   
15 CD-2007-23350/47617-1:05 26.11.2007 Viazanie rozpočtu –mzd.prostr. -1 700  
16 CD-2007-23350/47617-1:05 30.11.2007 Preklasifikovie výdavkov    3 000 tis. Sk   
17 CD-2007-24778/50420-1:05 17.12.2007 Medzipoložk.presun KV 1 624 tis. Sk   

 Upravený rozpočet   624 943 47 500 

      
 
 
Po vykonaných úpravách rozpočtu na prevádzku APVV bol rozpočet pre rok 2007 
nasledovný: 
 

Názov položky Suma v tis. 
Sk 

Bežné prostriedky  (600):         48 429 
Z  toho:  
- Mzdy, platy, sl.príjmy a OOV (610)          18 883 
- Počet zamestnancov RO (osôb)            57    
- Poistné a príspevok do poisťovní (620)           6 633 
- Tovary a služby (630)         22 841 
- Bežné transfery (640)                72 
Kapitálové prostriedky  (700):           4 223 
Finančné prostriedky celkom :         52 652 

 
 
Finančné prostriedky na podporu výskumu a vývoja: 
 

Názov položky Suma v tis. 
Sk 

Bežné prostriedky  celkom (600)       771 627 
Z toho: rozpočtovým opatrením      196 273 
Kapitálové prostriedky celkom (700)       43 277 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY  CELKOM      814 904 

 
 
4.3     Výdavky agentúry 
 
            Podobne ako príjmy, aj výdavky agentúry sú členené na výdavky na zabezpečenie 
prevádzky agentúry a na výdavky na podporu výskumu a vývoja. 
           Agentúra ako rozpočtová organizácia netvorí hospodársky výsledok. Pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami dôsledne dodržiava najmä ustanovenia zákonov č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, č. 172/2005 Z. z. 
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a ďalších. 
 
4.3.1     Výdavky na prevádzku agentúry  
             Výdavky na prevádzku Agentúry sú členené na výdavky na mzdové prostriedky, 
poistné odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne a na výdavky za tovary 
a služby. 
 
4.3.1.1  Mzdové prostriedky 
             Zamestnanci APVV sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 
            Rozpočtový rok 2007 začínala agentúra so schváleným rozpočtom  na odmeňovanie 
zamestnancov vo výške 8 093 tis. Sk a počtom zamestnancov 34. Vzhľadom na očakávané 
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zvyšovanie rozsahu úloh agentúry pri plnení zámerov podpory výskumu a vývoja, bol 
rozpočet agentúry  rozpočtovým opatrením č. CD-2007-5742/14334-2:05 zo dňa 16.04.2007  
zvýšený o 12 182 tis. Sk na sumu  20 275 tis. Sk. Súčasne bol určený záväzný limit počtu 
zamestnancov na počet 57 (zvýšenie o 23 osôb z pôvodných 34). Výšky rozpočtu na 
mzdové prostriedky sa dotklo aj Nariadenie vlády SR č. 238/2007 Z. z., ktorým sa ustanovili 
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 
01.07.2007. MŠ SR na uvedené Nariadenie vlády SR reagovalo rozpočtovým opatrením CD-
2007-11956/24508-1:05 zo dňa 21.06.2007, ktorým zvýšilo rozpočet Agentúry v kategórii 
610 – mzdové prostriedky – o 416 tis. Sk (308 tis. Sk mzdy a 108 tis. Sk odvody).  
           Plánovaný plný počet zamestnancov nebol splnený hneď na začiatku rozpočtového 
roka, preto agentúra v závere roka požiadala Ministerstvo školstva o viazanie mzdových 
prostriedkov vo výške 1 700 tis. Sk, čo MŠ SR vykonalo rozpočtovým opatrením CD-2007-
23350/47617-1:05 zo dňa 26.11.2007. Skutočný evidenčný počet zamestnancov 
k 31.12.2007 vo fyzických osobách bol 56, priemerný evidenčný počet zamestnancov 
(prepočítaný) k 31.12.2007 bol 49. Percento plnenia počtu zamestnancov za rok 2007 
k upravenému rozpočtu bolo splnené na 86 %. 
 
Štruktúra mzdových prostriedkov za rok 2007 bola nasledovná: 
 
 rozpočet 
 Schválený v tis. 

Sk 
Upravený v tis. 
Sk 

Čerpanie v tis. 
Sk 

% čerpania k 
UR 

rozp. pol. 610 8 093 18 883 18879 99,98 
     z toho:     
611 – tar. plat 6 893 8 310 8 310 100,00 
612 – príplatky 700 5 875 5 875 100,00 
614 – odmeny 500 4 698 4 694 99,91 
 

V uvedenom čerpaní  sú zahrnuté aj mzdové prostriedky za mesiac december 2007. 
             Priemerný plat zamestnanca k 31.12.2007 je vo výške  32 109,- Sk. Index 
2007/2006 priemerného platu za porovnateľné obdobie je 1,01. 
 
4.3.1.2   Poistné odvody 

  Výške výdavkov na mzdové prostriedky zodpovedali aj zákonné odvody do 
zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne. Štruktúra a výška odvodov je uvedená 
v nasledujúcej tabuľke: 

 
 

620 
 
Poistné odvody do poisťovní 

          
 6  476    

621 Všeobecná zdravotná poisťovňa         1 154    
622 Spoločná zdravotná poisťovňa            379    
623 Ostatné. zdravotné poisťovne            388    

625 Poistné do Sociálnej poisťovne         4 555    

625001 -na nemocenské poistenie            184    

625002 -na starobné poistenie         2 569    
625003 -na úrazové poistenie            238    
625004 -na invalidné poistenie            522    
625005 -na poistenie v nezamestnanosti            170    
625007 -na poistenie do rezer. fondu            872    

  
 
           Podľa výšky odvedených prostriedkov do zdravotných poisťovní je zrejmé, že najviac 
zamestnancov agentúry je poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. 
             Poistné odvody do Sociálnej poisťovne sú stanovené percentuálnym pomerom 
z vymeriavacieho základu zúčtovávaných mzdových prostriedkov. Percentuálny pomer 
stanovuje zákon o sociálnom poistení. 
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        APVV v roku 2007 v zmysle „Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, 
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ čl. 2 bod 6 uzatvorila 
zamestnávateľské zmluvy s doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a vytvorila možnosť 
prispievať svojim zamestnancom na dôchodkové sporenie (III. dôchodkový pilier). Túto 
možnosť využilo celkom 37 zamestnancov. Za rok 2007 bolo na doplnkové dôchodkové 
sporenie poskytnutých 157 tis. Sk ako príspevok zamestnávateľa zamestnancom.  
 
4.3.1.3  Výdavky na tovary a služby 
 
            Prehľad výšky a štruktúra výdavkov za jednotlivé druhy tovarov a služieb účtovaných 
ako prevádzkové výdavky Agentúry je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
 

 
Ek. 

klasif. 

 
Prevádzka APVV 

 
Bežné 

výdavky 
630 Tovary a služby 22 821 
631 Cestovné náhrady 391 

631001 -tuzemské 86 
631002 -zahraničné 305 

632 Energie, voda a komunikácie 1355 
632001 -energie 677 
632002 -vodné a točné 20 
632003 -poštové a telek.služby 658 

  v tom : - poštovné 133 
              - telekom.služby 525 

633 Materiál 916 
633001 -interiérové vybavenie 107 
633002 -výpočtová technika 85 
633003 telekomunik.technika 17 
633004 -prevádzk. stroje, prístroje,. 53 
633006 -všeobecný materiál 511 

  v tom :-kanc.papier 113 
           -kanc.potreby 101 
          - tonery,diskety... 264 
          - čist.,hyg.materiál 21 
          - mat. na údržbu 9 
          - drobný kanc.invent. 3 

633009 -knihy, časopisy, noviny,.... 32 
633013 -softvér a licencie 26 
633016 -reprezentačné 85 

634 Dopravné 215 
634001 -palivo, mazivá 80 
634002 -servis, údržba, opravy .... 61 
634003 -poistenie 68 
634005 -karty, zámky, poplatky 6 

635 Rutinná a štandardná údržba 160 

635001 -opravy interiér. vybavenia 0 
635002 -opravy výpočtovej techniky 127 
635003 -opravy telekomu. techniky 2 
635004 -opravy prevádz. strojov, prístrojov,... 31 

636 Nájomné za prenájom 4 103 
636001 -nájomné budovy 4102 
636002 -nájom pošt. priečinku 1 
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637 Služby 15 681 
637001 -školenia, kurzy, ... 224 

 -občerst.orgánov APVV 74 
637003 -propag., rekl. a inzercia 69 
637004 -všeobecné služby 1334 

  v tom:- polygr.,tlač. 65 
           - vrátnici+SBS+uprat. 346 
           - interiérové upratovanie 298 
           - OLO 122 
           - revízie, kontroly – BOZP, PO 25 
           - stolárske a sťahovacie služby 25 
           - pečiatky, kľúče... 8 
           - preklady, audity 132 
           - MEMORANDUM 265 
          - programátorské služby 49 

637005 -špec. služby - ochrana objektov 408 
637007 -cestovné náhrady 333 
637011 -štúdie, expertízy, posudky 2 
637012 -poplatky (bank.prevody) 272 
637014 -stravovanie 530 
637016 -prídel do sociálneho fondu 148 
637018 -vrátenie príjmov z minulých rokov - BK 183 

637023 - kolkové známky 1 
637027 -odmeny za DoVP  12 106 

  v tom:  - zamestn. APVV 808 
             - členovia rád 5 314 
             - predsedníctvo 546 
             - posudzovatelia 5 438 

637032 - mylné platby 3 
640 Bežné transfery 72 
642 Transfery jednotlivcom 72 

642015 -na nemocenské dávky 72 
 
 
        Vzhľadom k tomu, že agentúra bola zriadená na zabezpečenie úloh podpory výskumu 
a vývoja, je veľmi ťažké v prevádzkových nákladoch vymedziť presnú hranicu medzi 
výdavkami čisto na prevádzku  a tými, ktoré už spadajú do oblasti rozvoja a podpory 
výskumu (okrem výdavkov poskytnutých priamo na projekty). Ako príklad slúži aj nižšie 
uvedená štruktúra finančne najvyššej položky 637 – Služby a v nej podpoložka 637 027 – 
odmeny vyplatené na dohody o vykonaní práce vo výške 12 106 tis. Sk. Táto forma odmeny 
je agentúre určená zákonom č. 172/2005 Z. z. v § 19, ods. 3 (nepriamo aj §§ 14 a 15) hlavne 
na odmenu za vypracovanie odborného posudku k žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov na riešenie projektu. Za rok 2007 ide o sumu 5 437 tis. Sk pre posudzovateľov 
(domácich a zahraničných). Nasledujú odmeny pre členov odborových rád agentúry 
a Predsedníctvo. Na priame zabezpečenie prevádzkových  potrieb agentúry  (nárazové 
upratovanie, interiérové opravy a úpravy, registratúra) bolo zo sumy 808 tis. Sk vydaných 
116 tis. Sk. Ostatné výdavky tvoria odmeny za výkony pre  6RP, EURÉKU, programátorské 
poradenské služby, ktoré priamo súvisia s podporou výskumu a vývoja. 
 
Štruktúra výdavkov na Dohody o vykonaní práce 

Názov          Sk 
Odmeny za DoVP      12 106 000 
 - Zamestnanci APVV            808 000 
               v tom: - prevádzka            116 000 
                          - medzinárodná spolupráca            414 000 
                          - poradenské služby pre VaV            278 000 
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 - Členovia Rád          5 296 600 
   v  tom: Rada pre prírodné vedy            (4 prac. skupiny)            988 000 
               Rada pre technické vedy          (3 prac. skupiny)            869 000 
               Rada pre lekárske vedy                                                   453 000 
               Rada pre pôdohospodárske vedy                                 453 000 
               Rada pre spoločenské a humanitné vedy                    444 000 
               Rada - VVCE               285 200 
               Rada - VMSP               285 200 
               Rada - SUSPP               285 200 
               Rada - LPP               590 000 
               Rada - MVTS               242 000 
               Rada - PP7RP               402 000 
 - Predsedníctvo               564 000 
 - Posudzovatelia projektov            5 437 400 
 
            V súvislosti s poskytovaním odmeny za posúdenie projektu zahraničným expertom 
treba spomenúť administratívne a finančné problémy s realizáciou úhrady odmeny. Údaje 
vyžadované Štátnou pokladnicou pre realizáciu úhrady do zahraničia treba zadávať do 
systému individuálne, ručne, rozšírené o všetky kontaktné adresy a presné názvy banky aj 
účastníka. Samotná výška poplatkov za prevody do zahraničia sa pohybuje od 5,- Sk až do 
850,- Sk/prevod. Výška tohto poplatku sa odvíja od poplatkov zahraničných bánk, cez ktoré 
sa zahraničný transfer uskutočňuje. Vzhľadom k tomu, že odmena je viac-menej symbolická, 
stojí za zváženie, či poskytovať zahraničným expertom odmeny za vypracovanie posudku 
a ak áno, tak v akej výške (už aj vzhľadom k prechodu na EURo). 
            Ďalšou významnou zložkou v uvedenej štruktúre prevádzkových nákladov je 
podpoložka  637 014 – Stravovanie – vo výške 530 tis. Sk. Ide o výšku príspevku 
zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  v zákonom stanovenej výške 55% z hodnoty 
jedla/deň (stravné poskytované pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín;  pre rok 2007  
to bolo 89,- Sk). 
            Položka 636 – Nájomné za prenájom – vo výške 4 103 tis. Sk je hlavne za prenájom 
kancelárskych priestorov, v ktorých agentúra sídli. V roku 2007 neboli všetky kancelárske 
priestory počas celého roka plne obsadené zamestnancami agentúry, preto časť týchto 
priestorov bola prenajatá iným subjektom a príjem z prenájmu bol príjmom štátneho 
rozpočtu. Možno konštatovať, že tento príjem znižuje reálne výdavky rozpočtu v tejto položke 
o 204 tis. Sk (príjem z prenájmu popísaný vyššie). S prevádzkou sídla agentúry súvisia aj 
podpoložky 637 005 – ochrana objektu a 637 004 – denná služba informátorov a upratovanie 
exteriérových a spoločných priestorov budovy sídla APVV. 
            Cestovné náhrady uvedené v podpoložke 637 007 vo výške 333 tis. Sk predstavujú 
pokrývanie náhrad členom orgánov APVV vzniknutých účasťou na rokovaniach rád, 
hodnotiacich procesoch a zasadaniach (cestovné, stravné a vedľajšie nevyhnutné náklady 
spojené s pracovnou cestou v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách). 
             Položka 640  - v  APVV ide o nemocenské dávky zamestnancov a povinný odvod za 
nezamestnávanie občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.  
 
             Na prevádzku agentúry boli poskytnuté finančné prostriedky aj na zabezpečenie 
kapitálových výdavkov. Išlo hlavne o zabezpečenie počítačovej techniky, softvéru, licencií 
a nákup motorového vozidla. V závere roka bol dodaný nový ekonomický softvér, ktorý 
umožňuje spracovanie celej ekonomickej agendy v jednom elektronickom systéme 
(personalistika, mzdy, účtovníctvo, majetok). Súčasne bola zaobstaraná dodávka a inštalácia 
softvéru na elektronické spracovávanie registratúrnych záznamov. Výška čerpaných 
finančných prostriedkov podľa jednotlivých druhov je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
 
 
Prehľad rozpočtu  a čerpania kapitálových finančných prostriedkov na prevádzku agentúry: 
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Ekono 
mická 
klasifik

ácia 

 
 

APVV 

Schvál
ený 

rozpoč
et na 
rok 

2007 

 
Upravený 
rozpočet k 
31.12.2007 

 
Čerpanie 

bez MRZ k 
31.12.2007 

 
% 

čerpa 
nia  

 
700 

 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

               
300    

           
4 223     

        
  4 242     

      
100,45    

 
710 

 
Obstarávanie kapitálových aktív 

               
300    

          
  4 223     

          
  4 242     

      
100,45    

711003 - softvéru                      
-     

               
410     

              
410     

      
100,00   

711004 - licencií                      
-     

          
  1 232     

          
  1 232     

      
100,00    

713001 - interiérového vybavenia                      
-     

               
306     

               
328     

      
107,19    

713002 - výpočtovej techniky                
300    

          
 1 346     

         
   1 343    

        
99,78    

713003 - telekomunikačnej techniky                   
10     

                  
10     

      
100,00    

713004 - prev.strojov, prístrojov                      
-     

                  
18     

                  
18     

      
100,00    

714001 - dopravných prostriedkov (osob. auto)                
901     

               
901     

      
100,00    

 
        

5     Mimorozpočtové výdavky 
 
         V roku 2007 agentúra pokračovala v riešení a ukončovaní projektov prevzatých po 
príspevkovej organizácii SARC, čo okrem iného zahŕňalo vytváranie databáz pre výskumné 
pracoviská, vypracovávanie materiálov (bulletiny, CD), organizovanie konferencií, školení, 
vyhľadávanie partnerov, vypracovávanie analýz a iné. Tieto aktivity boli uskutočňované 
z finančných prostriedkov  vedených na mimo rozpočtových účtoch v štruktúre:   

� SLOVAK FP6 – kancelárske potreby, spracovanie publikácií 6. RP a 7.RP, CD 
prezentácia, tlač brožúr, služobné cesty, audit  

� SMEgo – služobné cesty, DVP, audit 
� CERA – audit, preklad 
� BA kancelária – zrušený projekt, finančné prostriedky vrátené MŠ SR 
� Record – telefóny 
� ProAct – DoVP, réžia 

 
Projekt označený ako „BA kancelária“ bol so súhlasom MŠ SR zastavený ešte v roku 2006, 
avšak finančne bol vysporiadaný  v roku 2007. 
 
Prehľad čerpania mimo rozpočtových prostriedkov – v tis. Sk 

Výdavky 

AE 
Mimorozpočto

vé 
prostriedky 

Kapitá
l. 

Bežné
, 

z toho 

Mzdy 
účtov
. stav 

 

Mzd
y 

údaj 
zo 

štát. 
výk. 

Spol
u 

35 CERA  29   29 
35 SLOVAK FP6  204   204 
35 SMEs go  141 17  141 
35 PROPASS     0 
35 ProAct  514   514 
35 RECORD  23   23 
35 BA kancelária  143   143 
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Spolu 0 1.054 17 0 1.054 
 
 
     

6       Výdavky na podporu výskumu a vývoja (VaV) 
 
           Rozpočet agentúry určený na podporu výskumu a vývoja bol stanovený jednak na 
financovanie už realizovaných podporených projektov, jednak na financovanie projektov 
nových programov.  
 
           Pri poskytovaní finančných prostriedkov na podporu výskumu a vývoja (podpora 
projektov) v roku 2007  postupovala agentúra dvomi spôsobmi: prostredníctvom 
rozpočtových opatrení (podľa zákona č. 203/2001 Z. z.) projekty podporené zmluvami pred 
01.07.2005 a projekty podporené podľa zákona č. 172/2005 Z. z. poskytnutím finančných 
prostriedkov priamo z účtu agentúry.  
  
Prehľad počtu podporených projektov a poskytnutá finančná podpora v roku 2007 je 
uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
                                                                                                                                        v Sk 

 Počet projektov Bežné výdavky Kapitál.výdavky Spolu 
3.výzva 362 232 459 000 0 232 459 000 
Transfer 41 33 664 000 59 000 33 723 000 
4.výzva 248 219 748 000 10 691 000 230 439 000 
LPP LP 66 50 598 000 0 40 476 000 

LPP PaV 50 39 936 759 0 34 458 759 
5.výzva 

(VV2006) 
79 164 600 000 28 781 000 193 381 000 

Bilaterálne pr. 160 8 870 508 0  8 870 508 
MVTS 37 21 750 763 3 746 000 25 496 763 

SPOLU: 1043 771 627 030* 43 277 000 814 904 030 
* uvedená suma čerpania bežných výdavkov zahŕňa členenie podľa druhu podpory  výskumu 
a vývoja  spolu    
    s podporou projektov realizovaných cez rozpočtové opatrenia.  
 
Štruktúru podporených projektov výskumu a vývoja podľa právnej formy (druhu) príjemcu 
zobrazuje nasledujúca tabuľka: 
 
                                                                                                                         údaje v tis. Sk 

Veda a výskum Bežné výdavky Kapitálové 
výdavky 

SPOLU 

-verejným vysokým školám 326 050 21 557 347 607 
-príspevkovej organizácii 150 128 5 205 155 333 
-rozpočtovej organizácii 143 905 14 728 158 633 
-obč. združenia, nadácie... 5 010 0 5 010 
-neziskovej organizácii... 7 206 0 7 206 
-PO založenej štátom 99 852 695 100 547 
-ostatnej PO 38 292 1 092 39 384 
-FO-podnikateľovi 1 184 0  1 184 

 771 627 43 277 814 904 
 
 
V rámci medzinárodnej vedecko–technickej spolupráce boli podporené bilaterálne projekty 
v celkovej výške 8 870 tis. Sk. Počet a výška príspevku podporeným bilaterálnym mobilitným 
projektom za rok  2007 je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 
 

Názov bilatelárnej vedecko-technickej 
spolupráce 

Počet podporených 
projektov 

Výška podpory v  Sk 
v roku 2007 
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Slovensko-česká 72 2 517 368 
Slovensko-čínska 12 1 520 000 
Slovensko-francúzska 12 960 000 
Slovensko-ukrajinská 10 800 000 
Slovensko-rakúska 9 566 000 
Slovensko-bulharská 12 818 140 
Slovensko-maďarská 20 844 000 
Slovensko-slovinská 13 845 000 
Spolu 160 8 870 508 
 
Okrem toho agentúra v roku 2007 podporovala aj ďalšie vedecko-výskumné formácie, a to 
v rámci spolupráce COST, EUREKA, RP EU a EUROCORES v nižšie uvedenom počte 
a výške: 
 
Názov aktivity Počet projektov Výška podpory v Sk 
COST  12         8 648 932 
EUREKA 4         1 842 984 
RP EU 19       12 988 327 
EUROCORES  2         2 016 520 
Spolu 37       25 496 763 
 
Najvýznamnejšou mierou sa na tomto objeme podieľali vysoké školy (10 382 tis. Sk), 
nasledované príspevkovými organizáciami (7 727 tis. Sk), rozpočtovými organizáciami 
(5 140 tis. Sk), akciovými spoločnosťami (1 142 tis. Sk) a v závere spoločnosťami s ručením 
obmedzeným (1 106 tis. Sk). 
 

7.   Personálne otázky 
 
        Agentúre bol pre rok 2007 stanovený limit počtu zamestnancov – 34. Zvýšením rozsahu 
úloh a činností v priebehu roka vznikla požiadavka zvýšiť počet zamestnancov, čo MŠ SR 
vykonalo rozpočtovým opatrením č. CD-2007-5742/14334-2:05 zo dňa 16.04.2007. 
Predmetným opatrením  bolo schválené zvýšenie záväzného ukazovateľa „mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania“ na nové funkčné miesta - zvýšenie o 23 osôb 
na celkový počet zamestnancov APVV – 57. Prehľad o priebežnom náraste plánovaného 
počtu zamestnancov zobrazuje nasledujúca tebuľka:  
 
Tab. 1 Vývoj plnenia plánu pracovníkov APVV v roku 2007 

 

Vývoj plnenia plánu pracovníkov 

obdobie priem.prepoč.počet 
priem.počet fyzické 

osoby 
evid.počet k 

posl.dňu 

1-3  2007 43 45 43 

1-6  2007 45 46 50 

1-9  2007 47 48 52 

Rok 2007 49 50 56 

 
Podľa dosiahnutého stupňa vzdelania je v agentúre najsilnejšie zastúpené vysokoškolské 
vzdelanie – 73,21 % z celkového počtu zamestnancov (k 31.12.2007 – 56) – viď nižšie 
uvedenú tabulku kvalifikačnej struktury zamestnancov APVV. 
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Tab. 2 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov APVV v roku 2007 

 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov APVV 

 
SŠ vzdelanie 13 
VŠ vzdelanie 1. stupňa 2 
VŠ vzdelanie 2. stupňa 41 
 - z toho postgraduál 7 

 
V roku 2007 sa na činnosti agentúry podieľalo spolu 2656 ľudí. Z toho: 
- v orgánoch agentúry 149,  
- zamestnanci Kancelárie agentúry 57,  
- externý posudzovatelia projektov 2450.  
 
            V roku 2007 bola dobudovávaná aj organizačná štruktúra agentúry. Vytvorením 
Kancelárie riaditeľa boli zastrešené činnosti vnútorného auditu, právne, styku s verejnosťou 
a dopravné. Súčasne bolo zjednotené pomenovanie a označenie organizačných zložiek 
(útvarov) agentúry. Organizačná štruktúra má nižšie uvedené členenie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tab. 3 Počet zamestnancov APVV podľa organizačnej štruktúry v roku 2007 

 
Počet  zamestnancov podľa organizačnej štruktúry APVV 

 
 Počet zamestnancov 

Agentúra spolu: 56 

Kancelária riaditeľa 8 

Odbor projektov 22 

 

Riaditeľ 
 

Kancelária 
riaditeľa 

Oddelenie 
informačných 

systémov 

 

Odbor  
projektov 

Odbor  
medzinárodnej 

spolupráce 

Odbor 
ekonomiky 

 

Oddelenie 
prírodných 

a lekárskych vied 

 

Oddelenie 
rámcového 

programu EÚ 

 

Oddelenie rozpočtu 
a financovania 

 

Oddelenie technických 
a pôdohospodárskych 

vied a technológií 

Oddelenie  
dvojstrannej a 
mnohostrannej 

spolupráce  

 

Oddelenie finančnej 
kontroly projektov 

Oddelenie 
spoločensko-

humanitných vied 
a ľudského potenciálu 
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Odbor ekonomiky 13 

Oddelenie informačných systémov 4 

Odbor medzinárodnej spolupráce 9 

 
 
7.1   Sociálna politika  
 
         V apríli 2007 APVV uzatvorila zamestnávateľské zmluvy so štyrmi doplnkovými 
dôchodkovými spoločnosťami. Do dôchodkového sporenia sa k 31.12.2008 postupne 
zapojilo 37 zamestnancov.  
 
         V zmysle § 233 zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v júli 2007 vznikla 
Zamestnanecká rada ako orgán, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa.  
 
7.2    Školenia 
 
         Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov APVV bolo zabezpečované odbornými 
školeniami externou formou, a to hlavne v oblasti ekonomiky, účtovníctva, práce a miezd, čo 
vyplynulo z prechodu APVV na nový ekonomický softvér pre komplexné spracovanie 
účtovnej agendy. Všetkých 57 zamestnancov absolvovalo školenia spojené s prechodom na  
nový spôsob elektronického spracovania registratúry.  
         APVV aj v roku 2007 pokračovala v podpore účastí SR v Rámcových programoch EÚ 
a to účasťou zamestnancov APVV na medzinárodných stretnutiach a školeniach v zahraničí.  

 

 

8   Kontrolná činnosť 
 

Pri vykonávaní previerok a kontrol sa Agentúra na podporu výskumu a vývoja riadi 
zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov. V zmysle zákona o účtovníctve boli vykonávané kontroly pokladničnej 
hotovosti a cenín. Rozdiely oproti účtovnej evidencii neboli zistené. 

V rámci príprav na legislatívne zmeny vo vedení účtovníctva rozpočtových organizácií 
vykonávala sa priebežná  kontrola správnosti účtovnej evidencie. Zistené nezrovnalosti, 
resp. nesprávnosti, boli tieto zistenia odstraňované (napr. evidencia nehnuteľnosti, 
nehmotného majetku, inventarizácia). 
            V roku 2007 boli v Agentúre vykonané 3 kontroly vonkajšími kontrolnými orgánmi. 
            V januári 2007 Ministerstvo školstva Oznámením o zahájení vnútorného auditu č. 
8/2006 začalo v Agentúre „Audit výkonnosti rozpočtových a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠ SR za obdobie rokov 2005 a 2006“. Audit bol vykonávaný  
v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Jeho cieľom bolo 
zhodnotenie miery hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní materiálnych, 
finančných a ľudských zdrojov v rámci plnenia úloh auditovaných subjektov. Čiastková 
správa o vykonaní vnútorného auditu popísala 3 odporúčania na nápravu zistených 
nedostatkov, ktoré boli riešené v priebehu roka 2007.  
           V septembri 2007 bola vykonaná kontrola správnosti stanovenia výšky odvodu 
poistného na sociálne poistenie za príspevkovú organizáciu SARC, ktorá bola včlenená do 
APVV k 01.04.2006. Kontrolované obdobie bolo za roky 2004 až do 31.03.2006. Nálezy 
kontrolnej skupiny sa týkali jednej formálnej záležitosti (nekorektné uvedenie rodného čísla) 
a v 6 prípadoch nesprávne stanoveného vymeriavacieho základu, čím vznikla pre APVV 
povinnosť doplatku sociálnej poisťovni vo výške 622,- Sk. Doplatok bol odvedený 
v stanovenom termíne. Agentúra prijala opatrenia na  predchádzanie zisteným 
nezrovnalostiam s termínom plnenia – trvale. 
          V mesiaci  november až december 2007  vykonala kontrolná skupina Najvyššieho 
kontrolného úradu SR kontrolu rozpočtového hospodárenia organizácie vrátane 
vnútroorganizačných smerníc a pokynov za obdobie rokov 2005 a 2006. Protokol o výsledku 
kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo 
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vybraných organizáciách, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR, nestanovil 
žiadne viazanie rozpočtových prostriedkov, avšak žiadal vypracovanie opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov. APVV prijala 18 opatrení, z ktorých niektoré bolo možné 
zrealizovať ešte v závere roka 2007, niektoré prechádzajú ako priebežné a trvalé opatrenie 
aj do nasledujúcich období.   

 
 
 

 9     Záver  
 
      Z dôvodov zavedenia nového jednotného štátneho výkazníctva a účtovníctva podľa 
princípov medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor od januára 2008 bude 
venovaná zvýšená pozornosť práci finančnej učtárne, konzultáciám s metodikmi – 
účtovníkmi pre rozpočtové organizácie a školeniam v tejto oblasti. 
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