Agentúra na podporu vedy a techniky, Hanulova 5/B, 84103 Bratislava

VÝROČNA SPRÁVA 2003

Bratislava, marec 2004

Zvedavosť poznať neznáme, fascinácia zo záhad doteraz neznámeho sveta, možnosť
využitia týchto poznatkov ako aj snaha vylepšovať kvalitu života predstavujú charakteristické
ľudské vlastnosti, ktoré sú hnacou silou a motiváciou pre vedeckú prácu. Agentúra na
podporu vedy a techniky bola zriadená, aby významným spôsobom napomohla slovenskej
vedeckej a technickej komunite v tejto neľahkej činnosti. Mravenčia vedecká práca, ktorá
v princípe nepozná priestorové ani časové horizonty, nie je u nás dostatočne ocenená
a pochopená. Veda sa svojím odborným jazykom a vzrastajúcou špecializáciou neustále
vzďaľuje od chápania veľkej časti populácie. Cieľ vedeckého bádania – spoznať pravdu
o doteraz nepoznaných veciach a javoch nepozná časové obmedzenia, čo spôsobuje, že
politici s časovo presne ohraničeným mandátom si kladú otázku o zmysle vynakladania
nemalých prostriedkov na činnosť, ktorá v dobrom prípade prinesie svoje ovocie v nejasne
definovanej budúcnosti. Napriek tomu, pokroky vedy a techniky sú jediným spôsobom, ako
zabezpečiť zlepšenie kvality života každého národa, v najširšom zmysle týchto slov. Dôkazy
o tom vidíme na každom kroku.
Situácia na Slovensku je omnoho zložitejšia, pretože prechádzame dramatickými
zmenami takmer v každej oblasti života spoločnosti. Všetky problémy sa zdajú omnoho
vážnejšie ako podpora pre vedecký a technický rozvoj. Odrazilo sa to aj na činnosti agentúry,
keď sa pre nevyriešené problémy časť jej členov vzdala členstva v rade agentúry. Problémy
s výškou podpory viedli k tomu, že agentúra v roku 2003 nevypísala novú výzvu na
podávanie projektov. Napriek tomu sa agentúra snažila vykonávať svoju činnosť v zmysle
svojho poslania, zakotveného v zákone o agentúre. U vedeckej komunity si začína budovať
dobré meno, najmä vďaka svojim transparentným postupom pri výbere najkvalitnejších
projektov. Je potrebné i naďalej budovať dobrý obraz agentúry nielen u vedeckej komunity,
ale aj u ústredných orgánov a taktiež u laickej verejnosti. Len takým spôsobom je možné
dosiahnuť vyššiu podporu vedy a techniky. V tomto úsilí môže napomôcť aj podpora
kvalitných úloh z podnikateľskej oblasti, ktorých výstupy sú veľmi konkrétne a časovo dobre
definované. Prvé úlohy, ukončené v roku 2003 dávajú v tomto smere oprávnenú nádej.
Činnosť agentúry by bola nemysliteľná bez spolupráce širokej vedeckej komunity.
Agentúra používa pri hodnotení projektov peer review systém. Tento systém má síce mnoho
kritikov, ale aj napriek tomu je to zatiaľ najlepší existujúci spôsob výberu nových úloh
agentúry. Chceli by sme všetkým hodnotiteľom poďakovať za ich ochotu spolupracovať, za
zodpovednú prácu vykonanú pri hodnotení projektov a požiadať ich aj do budúcnosti o
objektívne a nestranné hodnotenie projektov z novej výzvy, ktorú agentúra zverejní v roku
2004.

Stanislav Hlaváč
riaditeľ agentúry

Koloman Ulrich
predseda rady agentúry
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1. Identifikácia organizácie
Názov
Sídlo
Rezort
Riaditeľ
Telefón
Fax
e-mail
www

:Agentúra na podporu vedy a techniky
: Hanulova 5/B, 84104 Bratislava
: Ministerstvo školstva
: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.
:+2 69201901
:+2 69201999
: agentura@apvt.gov.sk
:http://www.apvt.gov.sk

Členovia vedenia: RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc., zástupkyňa riaditeľa, Ing. Petra Balážová,
vedúca ekonomického oddelenia.
Hlavná činnosť organizácie : Hlavná úloha Agentúry na podporu vedy a techniky (ďalej len
„agentúra“) je poskytovať prostriedky na účelovú finančnú podporu vedy a techniky v súlade
so štátnou vednou a technickou politikou SR. Cieľom agentúry je podporovať úlohy výskumu
a vývoja uskutočňované štátnym sektorom, sektorom vysokých škôl, podnikateľským
sektorom a neziskovým sektorom v rámci programov verejne vyhlasovaných agentúrou
a ostatné individuálne projekty výskumu a vývoja predkladané tuzemskou právnickou alebo
tuzemskou fyzickou osobou. Ďalším cieľom agentúry je podpora výskumu a vývoja
uskutočňovaná organizáciami a pracoviskami výskumu a vývoja Slovenskej republiky
v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci.
Orgánmi agentúry sú riaditeľ agentúry a rada agentúry. Rada agentúry je odborný orgán,
ktorý rozhoduje o všetkých odborných otázkach, najmä však o poskytnutí finančnej podpory
agentúry jednotlivým žiadateľom. Začiatkom roku 2003 mala rada len 12 členov, nakoľko
v závere roka 2002 sa členstva v rade vzdal prof. Jozef Jankovič. Jej zloženie bolo
nasledovné:
1. Jozef Bulla, prof., Ing., DrSc., Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
2. Štefan Kačmáry, Ing., Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Trnava
3. Izidor Mazurkievič, Ing., CSc., WUSAM, a.s. Zvolen
4. Branislav Rovan, prof., RNDr., PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Bratislava
5. Andrej Staško, prof., Ing., DrSc. STU, Bratislava
6. Róbert Szabó, Ing., Ministerstvo školstva SR, Bratislava
7. Jozef Šesták, Ing., CSc., VÚTCH-CHEMITEX, a.s., Žilina
8. Vladimír Štrbák, MUDr., DrSc., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV,
Bratislava
9. Igor Šulla, prof., MUDr., DrSc., LF UPJŠ, Košice
10. Koloman Ulrich, Ing., PhD. doc., hosť. Prof., Výskumný ústav zváračský, Bratislava
11. Juraj Zverko, RNDr., DrSc Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
12. Eva Žáková, MUDr., CSc., Štátny zdravotný ústav SR, Bratislava
Na zasadaní rady agentúry dňa 8. apríla 2003 po dlhej diskusii oznámili štyria členovia
rady - prof.. RNDr. Branislav Rovan, PhD, prof. MUDr Igor Šulla,, DrSc, MUDr Vladimír
Štrbák, DrSc a RNDr. Juraj Zverko, DrSc svoj úmysel vzdať sa členstva v rade. Dôvodom
rezignácie bolo ich presvedčenie, že za existujúceho stavu účelového financovania vedy a
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techniky nie sú naďalej schopní zastupovať záujmy vedeckej komunity, ktorá navrhla ich
kandidatúru do rady agentúry. Svoju rezignáciu oznámili písomne ministrovi školstva SR
v nasledujúcich týždňoch. Rada agentúry však aj napriek tomu zostala uznášaniaschopná. Na
návrh SAV, vysokých škôl a Rektorskej konferencie SR vymenoval v priebehu roku minister
školstva SR p. Martin Fronc nových členov rady agentúry.
Dvaja členovia rady zmenili v priebehu roku čiastočne svoje pôsobisko. Hosť. prof
Ing. Koloman Ulrich, PhD. bol menovaný za riadneho profesora na Matriálovotechnologickej
fakulte STU. Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, ktorý navrhol prof.
Ulricha do rady agentúry za podnikateľský sektor, svoju kandidatúru aj naďalej podporuje
a považuje ho za zástupcu podnikateľského sektora v rade agentúry. Prof. Ing. Jozef Bulla,
DrSc. bol zvolený za dekana Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, zostal však
aj naďalej pracovníkom Výskumného ústavu živočíšnej výroby a zastupuje štátny sektor.
Rada agentúry na konci roku pracovala v nasledujúcom zložení
1.
2.
3.
4.

Tomáš Bleha, doc., Ing., DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava
Jozef Bulla, prof., Ing., DrSc., VÚŽV/ SPU Nitra
Eva Čellárová, prof., RNDr., CSc., UPJŠ, Košice
Štefan Kačmáry, Ing., Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií,
Trnava
5. Izidor Mazurkievič, Ing., CSc., WUSAM a.s., Zvolen
6. Ladislav Mirossay, prof., MUDr., DrSc., UPJŠ, Košice
7. Andrej Staško, prof., Ing., DrSc. STU, Bratislava
8. Róbert Szabó, Ing., Ministerstvo školstva SR, Bratislava
9. Jozef Šesták, Ing., CSc., VÚTCH-CHEMITEX, a.s., Žilina
10. Koloman Ulrich, prof., Ing., PhD., STU, Trnava
11. Jozef Viceník, prof., PhDr., CSc., Filozofický ústav SAV, Bratislava
12. Libor Vozár, prof., RNDr., CSc., UKF, Nitra
13. Eva Žáková, MUDr., CSc., Ústav verejného zdravotníctva SR, Bratislava

Predsedom rady zostal prof. Koloman Ulrich, za nového podpredsedu rady zvolila
rada Ing. Jozefa Šestáka.
V roku 2003 rokovala rada agentúry 10 krát, v prvých troch kvartáloch zasadala rada
vždy dvakrát. V poslednom štvrťroku zasadala rada štyrikrát, keď sa zaoberala aj hodnotením
úloh z druhej výzvy.

2. Poslanie a strednodobý výhľad agentúry
Agentúra na podporu vedy a techniky bola zriadená zákonom 1. júla ako rozpočtová
organizácia napojená na rozpočet Ministerstva školstva. Agentúra predstavuje úplne nový
prvok vo financovaní vedy a techniky. Ťažisko jej činnosti je podpora projektov iniciovaných
právnickými a fyzickými osobami (žiadateľmi) pôsobiacimi vo výskume a vývoji. Agentúra
by sa mala stať významným a flexibilným zdrojom financovania vedecko-technických
projektov a slúžiť ako ďalší zdroj financovania popri štátnych programoch a štátnych
objednávkach. Štátne programy a štátne objednávky zabezpečujú financovanie zhora nadol,
agentúra zabezpečuje podporu úloh navrhnutých samotnými žiadateľmi podľa ich vlastných
výskumných zámerov.
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3. Činnosť agentúry
Činnosť agentúry v roku 2003 bola zameraná na splnenie poslania, vyplývajúceho zo
zákona č. 203/2001 Z.z. o agentúre podporovať vedu a techniku podporou konkrétnych úloh
výskumu a vývoja, podľa vlastných výskumných zámerov riešiteľov. Činnosť agentúry pri
podpore výskumu a vývoja významným spôsobom determinuje schválený objem prostriedkov
štátneho rozpočtu. Agentúra vypísala v roku 2002 dve výzvy. Objem prostriedkov na rok
2003 spôsobil, že rada agentúry rozhodla odložiť podporu úloh z druhej výzvy na rok 2004 a
nevypísať v roku 2003 novú výzvu. Činnosť agentúry sa sústredila na nasledovné hlavné
úlohy.

a. Vyhodnotenie návrhov z druhej výzvy
Agentúra zverejnila dňa 15. júna 2002 v dennej tlači a na internetových stránkach
agentúry druhú výzvu na podávanie projektov. Uzávierka podávania žiadostí o poskytnutie
podpory bola 30. septembra 2002. V tejto výzve bol vypísaný ako jediný program podpora
mladých zamestnancov výskumu a vývoja, ktorá vyplýva z uznesenia vlády SR č. 182/2002.
V rámci tejto výzvy bolo na agentúru doručených 244 návrhov úloh, z nich 63 bolo podaných
v rámci programu podpory mladých zamestnancov výskumu a vývoja. Celkový požadovaný
objem prostriedkov na podporu všetkých úloh počas celej doby riešenia predstavoval sumu
849 172 tis. Sk. Priemerná celková výška podpory úloh v rámci podpory mladých
zamestnancov výskumu a vývoja na celú dobu riešenia predstavuje sumu 1 912 tis. Sk,
ostatných individuálnych úloh výskumu a vývoja sumu 4 026 tis. Sk.
Návrhy úloh boli vyhodnotené schváleným peer review postupom s využitím
domácich a zahraničných posudzovateľov. Na ohodnotenie kvality individuálnych návrhov
bolo použité radou schválené bodové hodnotenie. Agentúra získala posudky od 742
posudzovateľov, z ktorých bolo 263 zo zahraničia. Spravidla posudzovali každú úlohu dvaja

Obr. 1. Rozdelenie hodnotení podaných projektov. Vľavo sú projekty podané v programe
podpory mladých, vpravo sú ostatné projekty. Na každom histograme je najsvetlejšou farbou
zobrazené hodnotenie všetkými posudzovateľmi, tmavšou farbou hodnotenie domácimi
posudzovateľmi a najtmavšou farbou hodnotenie zahraničnými expertmi.
domáci posudzovatelia a jeden zahraničný. Niektoré úlohy z oblastí, kde bolo obtiažne získať
nezávislých domácich posudzovateľov, posudzovali návrh dvaja alebo traja zahraniční
posudzovatelia.
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Porovnanie výsledkov posudzovania domácimi a zahraničnými je pre projekty
podpory mladých a ostatné individuálne projekty zhrnuté na obr. 1. Možno konštatovať, že
rozdelenia hodnotení domácimi i zahraničnými posudzovateľmi má veľmi podobný charakter.
Po získaní posudkov od externých posudzovateľov rada agentúry schválila konečné
poradia projektov podaných v rámci individuálnych úloh a v rámci programu podpory
mladých. Poskytnutie podpory pre jednotlivé projekty schválila rada agentúry po získaní
informácie o výške pridelených prostriedkov dňa 21. januára 2004.

b. Úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
V spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR agentúra vyhodnocovala návrhy úloh
výskumu a vývoja riešených v rámci dvojstranných medzinárodných dohôd. Agentúra
zabezpečovala odborné vyhodnotenie kvality podaných návrhov, avšak rada agentúry
nerozhodovala o poskytnutí podpory týmto projektom. Rozhodovanie v prípadoch úloh
medzinárodnej spolupráce prináleží vždy dvojstrannej komisii dotknutých strán.
Agentúra pri vyhodnocovaní kvality postupovala obdobným spôsobom, ako pri
domácich projektoch. Vzhľadom k tomu, že pri projektoch v rámci dvojstranných dohôd sa
jedná výlučne o poskytnutie podpory na mobilitu, nevyžadovala rada pri hodnotení vždy
posudky troch expertov. Pre veľký počet úloh navrhovaných v rámci medzinárodnej
spolupráce s ČR, vymenovala rada agentúry pre hodnotenie týchto úloh oborové komisie.
V rámci tejto činnosti zabezpečila agentúra vyhodnotenie návrhov úloh dvojstrannej
spolupráce, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Medzinárodná
spolupráca
SR – ČR
SR – India
SR – Francúzsko
SR - Taliansko

Počet vyhodnotených
návrhov
178
3
39
17

Ku dňu 31. 12. 2003 nebolo hodnotenie úloh medzinárodnej spolupráce s Francúzskom
a Talianskom ukončené.

c. Úlohy medzinárodnej spolupráce SR - USA
Agentúra podporuje z prostriedkov získaných delimitáciou z Agentúry pre
medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 13 úloh, ktorých podpora bola schválená v roku
2002. Zoznam podporovaných úloh je zverejnený na internetovej stránke agentúry. V roku
2003 bola po roku riešenia vykonaná kontrola riešenia a čerpania finančných prostriedkov
formou písomných správ. Priebežný stav riešenia posudzovali podľa predložených správ
externí posudzovatelia. Vo všetkých prípadoch konštatovali, že podporované úlohy sú riešené
v súlade s plánovaným a schváleným harmonogramom a čerpanie pridelených finančných
prostriedkov je účelné a v súlade s plánom. V jednom prípade došlo ku zmene riešiteľskej
organizácie, zapríčinené organizačnými zmenami pôvodnej riešiteľskej organizácie a zmenou
pôsobiska pracovníka zodpovedného za riešenie úlohy. Po vykonaní kontroly rada
agentúry schválila poskytnutie podpory pre 12 úloh na nasledujúce obdobie. Sporný prípad
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nie je ešte uzavretý a jeho financovanie bolo dočasne pozastavené do vyriešenia prípadu.
Celková podpora z mimorozpočtových zdrojov pre 12 schválených úloh dosiahla v roku 2003
objem 3 330 tis. Sk a celková podpora pre všetky úlohy za prvý a druhý rok riešenia 7 059
tis. Sk.
V roku 2003 bolo ukončené riešenie štyroch úloh medzinárodnej spolupráce s USA,
ktoré schválila ešte Agentúra pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu a zahájila aj
ich podporu. Agentúra vyhodnotila riešenie týchto úloh štandardným spôsobom. Rada
agentúry po kontrole ich riešenia konštatovala, že úlohy boli splnené podľa schválených
zámerov.

d. Financovanie úloh
Objem účelových prostriedkov agentúry na rok 2003, schválený zákonom o štátnom
rozpočte bol 92 880 tis. Sk. Tento objem nepostačoval ani na pokrytie nákladov na
pokračovanie riešenia už schválených úloh. Nakoľko agentúra musí prednostne podporiť už
bežiace úlohy, rada agentúry rozhodla zahájiť financovanie úloh z druhej výzvy až v roku
2004 a v roku 2003 nevypísať žiadnu novú výzvu. V priebehu roka bol rozpočet agentúry
navýšený o 40 mil. Sk. Agentúra súčasne požiadala MF SR o preklasifikáciu prostriedkov
agentúry vo výške 1200 tis. Sk, ktoré boli pôvodne určené na honoráre za posudzovanie
návrhov úloh, na účelové prostriedky na podporu VaV. Tým dosiahol celkový objem
účelových prostriedkov sumu 134 080 tis. Sk, čo umožnilo pokryť v roku 2003 náklady na
riešenie pokračujúcich úloh do výšky približne 92 %.
Tieto prostriedky boli podľa platných predpisov poskytnuté riešiteľom
prostredníctvom rozpočtových kapitol v dvoch krokoch. V prvom kroku v marci bola po
vykonaní kontroly stavu riešenia poskytnutá riešiteľom suma 92 880 tis. Sk (okolo 60%).
V druhom kroku v septembri bol riešiteľom poskytnutý zvyšok prostriedkov. Rozdelenie
celkového objemu, ktoré bolo poskytnuté jednotlivým riešiteľom v rôznych sektoroch VaV
prostredníctvom dotknutých rozpočtových kapitol je znázornené na obr. 2.. Zoznam
podporených úloh spolu s výškou podpory v jednotlivých organizáciách je uvedený v prílohe
výročnej správy.
Podpora 134 080 tis.Sk

MVRR SR
2%

MH SR
19%

Podpora 134 080
tis.Sk
MŽP SR
3%

MŠ
25%

VŠ
25%

MZ SR
7%
MP SR
13%

Štátny
47%

Podnikateľský
28%
SAV
31%

Obr. 2. Rozdelenie poskytnutých prostriedkov v roku 2003 podľa jednotlivých rezortov
(vľavo) a podľa sektorov (vpravo). Podrobnejšie informácie o pridelených prostriedkoch pre
organizácie VaV sú uvedené v dodatku k VS.
Financovanie úloh je jednou z najproblematickejších činnosti agentúry. Spôsob
financovania je určený zákonom č. 203/2001 Z.z. o agentúre, zákonom č. 303/1995 Z.z.
o rozpočtových pravidlách a upravený relevantnými vyhláškami MF SR. Agentúra nemôže
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poskytovať prostriedky priamo, ale prostredníctvom rozpočtových kapitol nielen pre
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom, ale i pre podnikateľské organizácie,
ktoré nemajú zriaďovateľa. Tieto legislatívne normy určili, že pridelenie prvej časti
prostriedkov musela schváliť vláda SR, čo viedlo ku značnému oneskoreniu. Po novelizácii
zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v októbri 2003 už nie je na poskytnutie
prostriedkov agentúry potrebne uznesenie vlády SR. Pridelenie dodatočných prostriedkov sa
pre oneskorenie novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách posunulo až na koniec roka
2003. V prípade podnikateľských organizácií, spadajúcich do pôsobnosti MH SR sa pre
nesúhlas dotknutého ministerstva financovanie v druhom kroku nerealizovalo. Plánované
prostriedky na riešenie týchto úloh v objeme 10 376 tis. Sk budú poskytnuté riešiteľom v roku
2004.

e. Štátna pomoc
Poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu pre podnikateľské organizácie sa podľa
Rámca spoločenstva a zákona č. 231/1999 Z.z o štátnej pomoci považuje za štátnu pomoc.
V oblasti výskumu a vývoja je poskytovanie štátnej pomoci podľa Rámca prípustné.
Formálne je však potrebné získať na poskytnutie štátnej pomoci súhlas Úradu pre štátnu
pomoc. Zákon o štátnej pomoci umožňuje zjednodušiť administratívnu náročnosť takéhoto
procesu schválením tzv. schémy štátnej pomoci. Agentúra preto v úzkej spolupráci s Úradom
pre štátnu pomoc vypracovala schému štátnej pomoci „Pomoc pre výskum a vývoj
prostredníctvom Agentúry na podporu vedy a techniky“ a v decembri požiadala Úrad pre
štátnu pomoc o jej schválenie1.
Agentúra poskytla v roku 2003 štátnu pomoc 27 podnikateľským subjektov v celkovom
objeme 36 087 tis. Sk. V prevažnej väčšine prípadov sa jednalo o pomoc de minimis.

f. Legislatívna činnosť
Doterajšia činnosť agentúry pomohla odhaliť niektoré problémy v činnosti agentúry,
spôsobené formuláciami v príslušných zákonoch, najmä v zákone o agentúre a v zákone
o vede a technike. Kvôli skvalitneniu činnosti bola do legislatívneho plánu vlády SR zahrnutá
aj novelizácia oboch predmetných zákonov. Agentúra sa zúčastnila novelizácie zákona
o agentúre. Cieľom novelizácie bolo najmä dosiahnuť stav, aby agentúra mohla poskytovať
prostriedky úspešným žiadateľom na podporu individuálnych úloh prostredníctvom rozpočtu
agentúry.
V rámci prípravy novely agentúra spracovala rešerš o právnom stave, štruktúre a spôsobe
činnosti viac ako 40 národných organizácii, podporujúcich vedu a techniku v rôznych
európskych krajinách. Niektoré sledované organizácie majú takmer storočnú tradíciu. Z tejto
rešerše vyplynulo, že s výnimkou 3 prípadov ( v ČR, Maďarsku a Ruskej federácii) sú všetky
organizácie podobné našej agentúre nezávislé neziskové organizácie, ktoré získavajú
prostriedky na podporu vedy a techniky najmä zo štátneho rozpočtu.
V úvodných diskusiách sa však ukázalo, že model agentúry ako nezávislej neziskovej
organizácie nie je nateraz prijateľný nielen pre ústredné orgány, ale ani pre vedeckú
komunitu. Z toho dôvodu bolo v navrhovanej novele právne postavenie agentúry ako
1

V čase písania výročnej správy bola schéma štátnej pomoci schválená, jej aplikácia je však podmienená
súhlasným stanoviskom Európskej komisie, ktorej bola schéma zaslaná na posúdenie. Dňom 1. mája 2004 bude
Úrad pre štátnu pomoc zrušený a jediným orgánom, schvaľujúcim štátnu pomoc sa stane Európska komisia.
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rozpočtovej organizácie zachované a boli navrhnuté len také úpravy, ktoré by umožnili
priame financovanie úloh. Návrh novely zákona o agentúre bol pripravený, prešiel
medzirezortným pripomienkovým konaním a vznesené pripomienky boli zohľadnené.

g. Kontrolná činnosť
V zmysle §11 ods.2 zákona je agentúra povinná vykonávať kontrolu účelnosti
čerpania poskytnutých finančných prostriedkov. Agentúra podľa postupov schválených radou
agentúry vykonáva dvakrát do roka pravidelnú kontrolu stavu riešenia podporených úloh
a čerpania finančných prostriedkov. Ročná priebežná kontrola sa podľa schváleného
harmonogramu kontrol vykonáva k 31. decembru a priebežná kontrola k 30. júnu.
Nakoľko prostriedky na riešenie úloh za rok 2002 boli pridelené až začiatkom roku
2003 a poskytnutie prostriedkov pre rok 2003 bolo uznesením vlády SR podmienené
vykonaním kontroly stavu riešenia podporovaných úloh, agentúra vykonala kontrolu riešenia
všetkých podporovaných úloh ku dňu 10. februára 2003. Kontrola bola vykonaná formou
písomných správ o vecnom plnení a čerpaní finančných prostriedkov. Po posúdení správ rada
agentúry schválila pokračovanie riešenia pre 136 podporovaných úloh a poskytnutie podpory
na rok 2003.
Priebežná kontrola bola vykonaná formou písomných správ aj k 30. júnu 2003. Táto
kontrola ukázala, že takmer všetky úlohy sú riešené podľa schválených harmonogramov.
Niekoľko riešiteľov požiadalo o zmeny v časovom harmonograme riešenia z dôvodu
oneskoreného pridelenia finančných prostriedkov, maximálne o posunutie ukončenia riešenia
o 6 mesiacov. Agentúra vo väčšine prípadov súhlasila s požadovanou úpravou
harmonogramov.
V zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov pracovníci APVT uskutočnili námatkovú
kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok ako aj ďalších skutočností, ktoré by mohli mať
vplyv na správnosť využitia poskytnutej podpory na riešenie úloh výskumu a vývoja.
Kontroly boli vykonané v súlade s plánom bežnej kontrolnej činnosti, alebo na základe
nariadenia rady agentúry ako aj z dôvodu ukončenia úlohy.
Plán kontrolnej činnosti predpokladal vykonať kontrolu okolo 15-tich podporovaných
úloh výskumu . Bežná kontrola bola vykonaná :
- v 11 organizáciách, kde bolo prekontrolovaných 12 úloh
- v 3 organizáciách sa uskutočnila kontrola aj z dôvodu nariadenia Rady agentúry.
Úlohy na kontrolu boli vyberané podľa rozpočtovej kapitoly ( MŠ SR 2 úlohy, SAV 4,
MH SR 2, MP SR 1, MZ SR 1, MVRR SR 2) , podľa typu organizácie (VŠ 2, príspevkové 2,
rozpočtové 3, podnikateľské 4, neziskové 1) a podľa druhu výskumu (základný výskum 6,
aplikovaný výskum 6).
Pri výbere úloh sa vychádzalo aj z poznatkov, získaných pri kontrole prvého
zúčtovania úloh, ktoré riešitelia predložili k 10.2.2003 s prihliadnutím na veľkosť projektu,
dĺžku trvania, kvalitu zúčtovania a pod.. Kontrola sa zamerala aj na overenie spôsobu
finančného toku medzi organizáciou a financujúcim rezortom a na oboznámenie sa so
spôsobom evidencie finančných nákladov na úlohu pred skutočným pridelením finančných
prostriedkov.
Zistené nedostatky boli s riešiteľmi za prítomnosti štatutárnych zástupcov a zástupcov
ekonomického úseku riešiteľskej organizácie prekonzultované a v prípade potreby boli
uložené termíny na odstránenie nedostatkov.
Kontrola nezistila žiadne závažné nedostatky, ktoré by mali za následok ukončenie
ďalšieho financovania úlohy s následkami, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Poznatky získané
kontrolnou činnosťou boli taktiež využité na zdokonalenie metodických pokynov, ktoré boli
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všetkým riešiteľom poskytnuté v súvislosti so spracovaním ročnej správy za rok 2003, príp.
záverečnej správy.

h. Iná činnosť
V predchádzajúcom období agentúra navrhla, schválila a zverejnila postupy pri
vyhodnocovaní projektov a schvaľovaní podpory. V roku 2003 bola metodická práca
zameraná na kontrolnú činnosť. Bolo potrebné navrhnúť taký spôsob kontroly, ktorý agentúra
pri malom počte pracovníkov a vysokom počte podporovaných úloh bude schopná zvládnuť.
Predpokladáme, že pri štandardnej očakávanej úrovni financovania by agentúra mohla
podporovať celkom okolo 400 až 500 úloh.
Okrem vysokého počtu úloh sú ďalším limitujúcim faktorom termíny. Koncoročná
uzávierka hospodárenia je u väčšiny organizácií 15. január, ktorý je zhodný s termínom
podávania priebežných ročných správ o riešení úloh. Agentúra môže poskytnutie prostriedkov
na pokračovanie riešenia schváliť až po kontrole stavu riešenia a čerpania finančných
prostriedkov, čo si vyžaduje určitú dobu, závisiacu od spôsobu kontroly. Na druhej strane,
agentúra si uvedomuje nutnosť poskytnúť prostriedky na riešenie čo najskôr, aby
nedochádzalo k oneskoreniu pri riešení úloh. Z tohto dôvodu je prakticky nemožné vykonať
priebežnú kontrolu všetkých úloh formou oponentských konaní. Agentúra preto navrhla taký
spôsob kontroly, ktorý je technicky zvládnuteľný v primeranom čase.
Postupy pri kontrole riešenia sú zverejnené na internetovej stránke agentúry. Hlavným
spôsobom kontroly riešenia je podávanie priebežných ročných správ o vecnom riešení úloh
a čerpaní finančných prostriedkov. Ročné správy o stave riešenia sú hodnotené externými
expertmi. V odôvodnených prípadoch, ktoré môže navrhnúť rada agentúry alebo agentúra, sa
uskutoční priebežné oponentské konanie. Na základe hodnotenia expertov, prípadne
výsledkov oponentského konania schváli rada agentúry poskytnutie podpory na nasledujúce
obdobie. Záverečná kontrola úloh sa v prípade úloh, u ktorých celková podpora nepresiahne
sumu 2 mil. Sk uskutoční formou záverečnej správy, ktorá bude posúdená externými
expertmi. Kontrola riešenia ostatných úloh sa vykoná formou záverečných oponentských
konaní. V odôvodnených prípadoch sa uskutoční záverečné oponentské konanie aj pre úlohy
s nižším objemom poskytnutej podpory.
V snahe skvalitniť činnosť agentúry a priblížiť sa spôsobom a kvalitou ostatným
európskym agentúram, vykonali vedúci pracovníci služobné cesty do zahraničia, kde
navštívili Grantovú agentúru ČR (GAČR) v Prahe, Forschungsförderundsfond für
gewerbliche Wirtschaft (FFF) vo Viedni a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)v Bonne.
Grantové agentúry GAČR a DFG podporujú výlučne základný výskum a FFF je
agentúra, ktorá podporuje len inovačný výskum v priemyselných podnikoch. Cieľom
zahraničných ciest bolo oboznámiť sa bližšie so spôsobom činnosti jednotlivých agentúr, so
špecifickými otázkami hodnotenia úloh základného a aplikovaného výskumu a tiež nadviazať
kontakty na medzinárodnej úrovni, ktoré by mohli viesť ku vstupu agentúry do európskych
štruktúr ako sú European Science Foundation (ESF), resp. The Association for Technology
Implementation in Europe. (TAFTIE).
Metódy požívané agentúrou sú prakticky identické s metódami a postupmi požívanými
v GAČR a DFG, rozdiel je vo využívaní odborných oborových komisií, ktoré sú v Európe
bežnou praxou, ale absentujú v štruktúre a metódach agentúry. Pri hodnotení projektov
výskumu a vývoja v priemyselnej oblasti sa v Európe kladie pomerne veľká váha aj na
ekonomický stav žiadateľa, prieskum trhu pre navrhovanú inováciu alebo produkt a na
marketingové skúsenosti žiadateľa.
Koncom roka agentúra začala pripravovať podklady na novú výzvu. Schválené
postupy a príslušné metodické pokyny sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú meniť.
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Hlavným predmetom diskusie boli programy agentúry. Agentúra v tomto období oslovila
niektorých odborníkov i organizácie, ktoré by mohli prispieť do diskusie o potrebe programov
agentúry a ich tematického zamerania. Konečné rozhodnutie prijala rada agentúry dňa 25.
februára 2004.

4. Rozpočet agentúry
Pre rok 2003 boli agentúre rozpísané ukazovatele štátneho rozpočtu v rámci programu
„029 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky“
a podprogramu „02901 Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy
a techniky riešené v organizáciách spadajúcich pod MŠ SR“ nasledovne:
Názov položky

Suma v tis.
Sk

Nedaňové príjmy (200)
Bežné výdavky celkom (600):
z toho:
-mzdy,platy, sl. príjmy a OOV (610)
-počet zamestnancov RO ( osob )
-na výskum a vývoj
Z toho:
bežné transfery (640) v tom:

0
100 032
2904
14
92880
51016

Príspevkovej or.( 641001)
Dotácie nefin. subj.( 644)

21864
7288

tovary a ďalšie služby (630)
Kapitálové výdavky celkom:

41864
300

V priebehu roku bol pôvodný rozpočet bežných výdavkov agentúry upravovaný na
základe nižšie uvedených rozpočtových opatrení.
v tis. Sk

Názov položky

Bežné výdavky (600)celkom
Mzdy, platy, sl. príjmy,... (610)
Poistné a prísp.
zamestnávateľa...(620)
Tovary a ďaľšie služby (630) celkom
Kapitálové výdavky celkom (700)
Bežné výdavky (600) len funkč.kl
01.4.05
z toho: na výskum a vývoj
v tom:
Tovary a ďalšie služby (630)
Bežné transfery (640)
v tom:
Príspevkovej organizácii (641001)

Rozpoč.
opatr.
č.808/2003-5
z dňa
5.6.2003

Upravený
rozpočet

+40000

140032
2904
1096

-92880

47152
2904
1096

+40000

-41864

+40000

85016
300
132880

-92880

43152
300
40000

43152
300
40000

+40000

132880

-92880

40000

40000

+40000

81864
51016

-41864
-51016

40000
0

40000
0

21864

-21864

0

0
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Rozpoč.
opatr.
č. 891/20035
z dňa
20.6.2003

Upravený
rozpočet

Rozpoč.op
atr.
č.7141/CP/
2003-5z dňa
21.8.2003

Upravený
rozpočet

+79
+57
+22

47231
2961
1118

Dotác. nefin. subjekt.- PO, FOpodnikateľom (644)

Názov položky
Bežné výdavky (600)celkom
Mzdy, platy, sl. príjmy,... (610)
Poistné a prísp.
zamestnávateľa...(620)
Tovary a ďalšie služby (630)
celkom
Kapitálové výdavky celkom (700)
Bežné výdavky (600) len funkč.kl
01.4.05
z toho: na výskum a vývoj
v tom:
Tovary a ďaľšie služby (630)
Bežné transfery (640)
v tom:
Príspevkovej organizácii (641001)
Dotác. nefin. subjekt.- PO, FOpodnikateľom (644)

7288

Rozpoč.
opatr.
1715/20035z
15.12.2003

Upravený
rozpočet

-7288

0

0

Rozpoč. opatr.
1799/2003-5
23.12.2003

Upravený
rozpočet

-29124

18107
2961
1118

-12076

6031
2961
1118

-29124

14028

-12076

1952

-29124

300
10876

-10876

300
0

10876

-10876

0

10876
0

-10876

0
0

0
0

0
0

a. Bežné výdavky agentúry
Zhodnotenie výdavkov podľa položiek funkčnej a ekonomickej klasifikácie
v tis. Sk

Funkčná
klas.

položka

Schválený
rozpočet

01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3.
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3
01.3.3

611
612
614
610
621
622
623
625
626
620
631
632
633
634
635
636
637

1850
1054
0
2904
119
47
115
735
80
1096
130
509
720
132
81
200
1380

Upravený
rozpočet
v tis.Sk
1907
1054
2961
140
47
115
736
80
1118
127
482
687
119
19
96
422
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Čerpanie k
31.12.2003
v tis.Sk
1803
880
278
2961
174
29
81
719
80
1083
65
466
672
115
5
96
404

%
k uprav.
rozpočtu
95
84
100
124
61
70
98
100
96
51
97
98
97
26
100
96

01.4.0.5
01.3.3

637
630

41864
3152

0
1952

0
1823

0
93

Na nerovnomerné čerpanie v jednotlivých kategóriách a položkách má vplyv
predovšetkým skutočnosť, že agentúra vlastne až v roku 2003 zostavovala rozpočet na plný
stav pracovníkov, ktorý bol naplnený až koncom roku 2003, t.j nemala porovnateľný vhodný
východiskový rok pre naplánovanie výšky týchto ukazovateľov na rok 2003. Vývoj ukázal, že
agentúra nevyčerpala niektoré položky a požiadala o preklasifikáciu prostriedkov tak, aby
mohli byť použité na riešenie úloh.
Výšku nevyčerpanej sumy ovplyvnil tiež fakt , že sa pôvodne kalkulovalo s novým
programovým zabezpečením ekonomického úseku, adekvátnymi obslužnými a podpornými
programami, predovšetkým na správu majetku. Tento proces agentúra pozastavila, nakoľko
ho plánuje zosúladiť s požiadavkami štátnej pokladnice po jej nabehnutí v roku 2004.
Ďalším nemenej dôležitým faktom je skutočnosť, že agentúra v roku 2003 nevyplácala
z týchto prostriedkov honoráre externým expertom, pretože tieto náklady boli hradené
z prostriedkov roku 2002, prenesených do roku 2003 a sledovaných na osobitnom účte
dofinancovania programov .
Rozpočtovým opatrením č.7141/CP/2003-5 z dňa 21.8.2003 boli agentúre navýšené
finančné prostriedky na položke 610 o 57 tis. Sk. Suma 22 tis. Sk bola rozpísaná na položky
skupiny 620.
Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov v sledovanom období predstavuje 100%
z plánovaného čerpania. Priemerný plat zamestnanca činí k 31.12.2003 sumu 17 620, - Sk .
Čerpanie výdavkov kategórie 620 zodpovedá stavu čerpania mzdových prostriedkov.
Organizácia vykonáva všetky odvody v adekvátnej výške a načas. Čerpanie na jednotlivých
položkách kategórie 600 v porovnaní s plánom je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
:
Položka rozp. klasifikácie
Plán (tis. Sk)
Čerpanie (tis. Sk)
Mzdy, platy a OOV 610
2961
2961
1118
Odvody do poisťovní 620
1083
Tovary a ďalšie služby 630
1952
1823
Pre rok 2003 mala agentúra schválené v zmysle rozpisu záväzných ukazovateľov
štátneho rozpočtu č.134/2003 zo dňa 21.1.2003 kapitálové výdavky vo výške 300 tis. Sk na
položke 713.
Na žiadosť agentúry bola vykonaná medzipoložková úprava v rámci kapitálových
výdavkov. Upravený rozpis kapitálových výdavkov bol nasledovný.
Názov položky
713 002 výpočtová technika
715018 prevádzkové stroje
Spolu za 700-kap. Výdavky

Suma ( Sk)
171 000
129 000
300 000

Dôvodom žiadosti o zmenu rozpisu kapitálových výdavkov bola ponuka Úradu pre
štátnu pomoc poskytnúť agentúre výpočtovú techniku, ktorá by sa využívala pri spracovaní
agendy štátnej pomoci, ktorú agentúra poskytuje a súčasne by sa táto výpočtová technika
mohla využiť aj na potreby agentúry, čím bolo možné znížiť náklady na nákup výpočtovej
techniky.
V mesiacoch 1-9 organizácia nečerpala pridelené kapitálové prostriedky, nakoľko
čerpanie týchto prostriedkov sa viazalo na dobudovanie personálnej štruktúry organizácie
a následne vybavenia týchto zamestnancov predovšetkým výpočtovou technikou. Čerpanie
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kapitálových zdrojov začalo prebiehať v štvrtom štvrťroku roku 2003 a boli vyčerpané
v schválenej rozpočtovej skladbe.

b. Čerpanie prostriedkov na výskum a vývoj
Pre rok 2003 boli agentúre rozpísané ukazovatele štátneho rozpočtu na vedu
a výskum v rámci programu „029- úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na
podporu vedy a techniky“ nasledovne:
Názov položky
-na výskum a vývoj
Z toho:
bežné transfery (640) v tom:
Príspevkovej or.( 641001)
Dotácie nefin. subj.( 644)

tovary a ďalšie služby (630)

Suma v tis.
Sk
92880
51016
21864
7288

41864

V priebehu roku bol pôvodný rozpočet bežných výdavkov agentúry upravovaný na
základe vyššie uvedených rozpočtových opatrení. Rozpočet na úlohy výskumu a vývoja bol
navýšený o 40 000 tis. Sk z prostriedkov Sekcie vedy a techniky MS SR a o 1200 tis. Sk
z bežných prostriedkov agentúry. Celkove tak dosiahol objem prostriedkov na úlohy výskumu
a vývoja sumu 134 080 tis. Sk. Finančné prostriedky určené na podporu konkrétnym
projektom (funkčná klasifikácia 01.4.0.5) sa čerpali vo výške 134 080 tis. Sk cez rozpočtové
opatrenia v dvoch etapách.

5. Personálny rozvoj agentúry
Schválený počet (limit) zamestnancov: 14
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2003: 13 čo je 93 % z celkového
plánovaného počtu.
Počet zamestnancov k 31.12.2003: 14
-z toho ženy: 11
K 31.12.2003 bolo personálne zloženie nasledujúce:
Počet osôb
celkom
Riaditeľ agentúry
1
Sekretariát
1

vedúca oddelenia projektov
a zástupca riaditeľa
Ostatní zamestnanci odd. projektov

1

oddelenie ekonomicko – hospodárske

4

kumulovaná funkcia sekret. a ekonomiky
/ pokladňa, styk s bankou, evidencia drobného
majetku /

7

6 manažérov projektov
1 asistentka
1 ekonómka
1 pracovníčka financovania a kontroly projektov
2 účtovníčka- rozpočtárka

Veková štruktúra zamestnancov agentúry k 31. 12. 2003

15

21 - 30 r.

31 - 40 r.

41 - 50 r.

51 - 60 r.

4

1

4

5

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov agentúry k 31. 12. 2003
ZŠ
0

SO
0

ÚS
1

ÚSO
2

VŠ
vedec. hod.

Ostatní

Spolu

6

5

14

Počet pracovníkov agentúry sa zvýšil v roku o dvoch pracovníkov.
Agentúra spolupracuje s externými spolupracovníkmi, kde najväčšiu skupinu tvoria
experti posudzujúci kvalitu jednotlivých projektov.
Určité činnosti, ktoré agentúra nie je schopná zabezpečiť svojimi vlastnými
zamestnancami, ale sú nevyhnutné pre zabezpečenie úspešného chodu prevádzky agentúry,
zabezpečuje cez externých spolupracovníkov, ako napríklad spracovanie mzdovej a účtovnej
agendy, zabezpečenie oblasti právnej, informatiky, oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, protipožiarnej ochrany a pod.

6. Hodnotenie a analýza vývoja agentúry v roku 2003
Agentúra začala v roku 2002 plniť svoje poslanie – poskytovať prostriedky na účelovú
finančnú podporu fyzickým a právnickým osobám na riešenie úloh výskumu a vývoja. Zložitý
spôsob poskytovania prostriedkov spôsobil, že väčšina riešiteľov dostala poskytnuté
prostriedky až začiatkom roku 2003, v jednej rozpočtovej kapitole sa však realizovalo až
v júni 2003.
Podobným spôsobom sa vyvíjala aj situácia s poskytnutím podpory za rok 2003.
Programové rozpočtovanie spôsobilo, že poskytnutie prvej časti podpory za rok 2003 musela
schváliť vláda SR. Podpora riešiteľom bola reálne poskytnutá až v treťom kvartáli.
V auguste bola novelizovaný výnos MF SR č. 5671/2003-4 zo 7. júla 2003, ktorý
upravuje podrobnosti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu pri podpore vedy
a techniky. Výnos umožňuje poskytovanie podpory na tieto úlohy priamo z rozpočtu
agentúry, čo sa však netýka rozpočtových a príspevkových organizácií. Takýto spôsob
financovania je možno použiť len na nové úlohy, dofinancovanie už bežiacich úloh agentúry
sa preto musí vykonať doterajším spôsobom prostredníctvom rozpočtových kapitol.
Novela zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá vstúpila do platnosti 15. novembra
umožnila vykonať rozpočtové opatrenie na prevod prostriedkov určených na podporu úloh
agentúry bez súhlasu vlády SR. Druhá časť prostriedkov agentúry, získaná navýšením
rozpočtu bola žiadateľom poskytnutá s výnimkou rezortu MH SR koncom roku 2003. MH SR
odmietlo prevziať prostriedky v objeme 10 376 tis. Sk, určené pre riešiteľov
v podnikateľskom sektore. Dôvodom bola obava o účelné využitie prostriedkov štátneho
rozpočtu na konci rozpočtového roku.
Tieto skutočnosti ukazujú, že poslanie a spôsob činnosti agentúry nie je zo strany
niektorých orgánov dostatočne dobre chápaný a bude potrebný určitý čas, kým sa nazeranie
na agentúru zmení. Niektoré pozitívne kroky správnym smerom boli už vykonané, ďalšie
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dôležité kroky (novelizácia zákonov o agentúre a o vede a technike) sú pripravené. Napriek
tomu má agentúra ešte zložitú cestu k takému spôsobu činnosti, aký je bežný v rozvinutých
európskych krajinách, kde majú príbuzné organizácie dlhoročnú tradíciu.
Reakcie vedeckej komunity na činnosť agentúry sú pozitívne a agentúra si začala
budovať dobré meno. Aj tu však je možno vidieť isté rezervy zo strany vedeckej komunity..
Primárnym záujmom vedeckej komunity by malo byť kvalitné obsadenie rady agentúry. Len
taká rada agentúry, kde budú rozhodovať o činnosti a koncepcii agentúry najlepší odborníci,
s prehľadom vo svojom vedeckom odbore, potrebným multidisciplinárnym nadhľadom
a istými skúsenosťami v manažmente vedeckej práce, je schopná zabezpečiť perspektívny
rozvoj agentúry. Žiaľ, na výzvu o doplnenie rady agentúry z oblasti vysokoškolského sektora
vôbec nereagovali viaceré univerzity, pokladané za najkvalitnejšie univerzity na Slovensku.
Ďalším problémom, ktorý agentúra pociťuje pri svojej činnosti je v niektorých
prípadoch nie vždy pochopená úloha posudzovateľov. Týka sa to jednak ochoty vypracovať
posudok ako aj kvality posudkov. V krajinách s rozvinutým grantovým systémom je táto
činnosť chápaná ako ich služba vedeckej komunite. Kvalita výberového konania jednoznačne
súvisí s kvalitou posudkov a bez zodpovedného prístupu posudzovateľov nemôže agentúra
plniť svoje poslanie na očakávanej úrovni.
Činnosť agentúry negatívne ovplyvňuje aj celková výška prostriedkov na účelovú
podporu úloh výskumu a vývoja. Rozpočet agentúry schválený zákonom o štátnom rozpočte
na rok 2003 neumožnil ani podporu už schválených úloh. Z podnetu rady agentúry rokovala
agentúra spolu s predsedom rady agentúry a s podporou Sekcie vedy a techniky MŠ SR
rokovala na MŠ SR o možnostiach navýšenia rozpočtu na rok 2003. Tieto rokovania boli
čiastočne úspešné a s podporou ministra školstva SR schválila vláda SR navýšenie rozpočtu
agentúry o 40 mil. Sk z prostriedkov MŠ SR. Toto navýšenie umožnilo financovať
podporované úlohy v roku 2003 na úrovni 92%.
Z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov nemohla agentúra začať podporovať
nové úlohy z výzvy zverejnenej v júni 2002. Rada agentúry preto rozhodla po dôkladnom
zvážení všetkých dôsledkov zahájiť ich financovanie až v roku 2004 a z rovnakého dôvodu
nevypísať v roku 2003 novú výzvu. Nevypísaním výzvy v roku 2003 bol porušený štatút
agentúry, ktorý ukladá agentúre vypísať v každom roku aspoň jednu výzvu. Diskusia o
zamýšľanom postavení a financovaní agentúry a ich konfrontácia so skutočnosťou bola
impulzom pre demisiu časti členov rady agentúry.
Napriek takémuto kritickému vývoju v roku 2003 však možno konštatovať, že
agentúra sa etablovala na poli podpory vedy a techniky na Slovensku. Aj keď objem
prostriedkov postupne rastie ( v roku 2002 -72 880 tis. Sk, r. 2003 -130 080 tis. Sk
a schválený rozpočet na r. 2004 - 192 880 tis. Sk), stále nie je dostatočný a nezodpovedá
potrebám slovenskej vedeckej a technickej komunity (Slovensko je v podpore vedy a techniky
na poslednom mieste v porovnaní so všetkými európskymi krajinami). Všetky činnosti
agentúry sú prediskutované, schválené radou agentúry a zachytené v metodických pokynoch.
Agentúra sa bude aj naďalej snažiť neustále zlepšovať svoju prácu a privíta akýkoľvek impulz
od vedeckej komunity, aby sa stala významným a dôveryhodným partnerom všetkých
organizácií, ktoré sa na Slovensku zaoberajú výskumom a vývojom.

7. Plán hlavných činností na rok 2004
V roku 2004 agentúra bude pokračovať v zahájenej činnosti, ťažisko sa však presunie od
koncepčných a metodických prác, ktoré prevažovali počas prvých rokov činnosti agentúry ku
konkrétnej práci pri výbere a podpore projektov. Hlavné úlohy na rok 2004 možno zhrnúť
nasledovne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vybrať a schváliť na poskytnutie podpory úlohy z druhej výzvy v roku 2002
vykonať kontrolu riešenia a financovaných projektov (marec 2004 a priebežne)
zabezpečiť financovanie pokračujúcich a nových úloh agentúry (marec 2004)
zorganizovať seminár venovaný určeniu priorít v podpore projektov (marec 2004)
zverejniť výzvu na podávanie projektov (apríl 2004, uzávierka máj 2004)
pripraviť návrh na vytvorenie odborných poradných skupín (máj 2004)
zabezpečiť vyhodnotenie projektov z výzvy v apríli (december 2004)
zabezpečiť hodnotenie medzinárodných projektov (priebežne)
zabezpečiť záverečné hodnotenie končiacich projektov (august – december 2004)
podieľať sa na dopracovaní novely zákona o agentúre
rozvíjať medzinárodné kontakty agentúry (priebežne)
zdokonaľovať informačný systém agentúry (priebežne)
pripraviť propagačné a informačné materiály o agentúre(december 2004)

Správa bola schválená radou agentúry dňa 27. apríla 2004.

Stanislav Hlaváč v. r.
riaditeľ agentúry

Koloman Ulrich v. r.
predseda rady agentúry
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