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Záznam z 28. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 24.9.2009 

 
Prítomní: 
Ing. Igor Gerek, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.,  
doc. Ing. Ľubomír Harach, PhD., Ing. Alojz Hudec,  
doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. Ing. Viliam Pichler, PhD.,  
doc. Ing. Róbert Redhammer PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  
Ing. Jozef Šesták, CSc., Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
Neprítomní: 
Ing. Štefan Boháček, doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., 
prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD., doc. Ing. Jan Kudrna, CSc.,  prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. 
 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.  
 
 
2. Schválenie záznamu z 27. zasadnutia predsedníctva APVV 
Predsedníctvo schválilo záznam z 27. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok. 
 
 
3. Verejná výzva programu VMSP zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov  
Predseda rady programu Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch 
agentúry Ing. Jozef Šesták, CSc. predložil predsedníctvu na schválenie návrh znenia novej 
verejnej výzvy na predkladanie návrhov projektov výskumu a vývoja v roku 2009 v rámci 
programu „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch“ zameranej na 
podporu start-up a spin-off podnikov. Zámerom verejnej výzvy je stimulácia inovácií v malých 
podnikoch typu start-up a spin-off prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja.  
Táto výzva korešponduje so snahou vytvárať priaznivé prostredie pre vznik technologických 
inkubátorov, ktoré by mali  vytvárať podporné prostredie pre začínajúcich malých podnikateľov 
start-up a spin-off podnikov. Títo malí podnikatelia môžu využívať výsledky výskumu a vývoja 
získané v prostredí sektora vysokých škôl, resp. v prostredí iných výskumných centier alebo 
výsledky vlastného výskumu a vývoja pre inováciu tovarov a služieb s cieľom ich 
komercionalizácie. Jednou z podmienok pre získanie finančných prostriedkov je predloženie 
presvedčivého podnikateľského plánu, identifikujúceho spôsob získania a očakávaný objem 
tržieb, ako aj poskytujúceho parametre ekonomickej návratnosti finančných prostriedkov.  
Táto verejná výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich 
zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja, resp. technologického transferu, určuje 
žiadateľ.  
Členovia predsedníctva v rozsiahlej diskusii hovorili o návrhu uvedenej výzvy s dôrazom na to, 
že táto výzva predstavuje pilotnú výzvu tohto typu a mala by byť významným prvkom pri 
podpore a rozvoji podnikov start-up a spin-off. 
Predsedníctvo agentúry schválilo znenie výzvy zameranej na podporu start-up a spin-off 
podnikov s pozmeňujúcimi návrhmi.  
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4. Aplikácia niektorých ustanovení  zákona 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 - informácia 
  
Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o dokumente vypracovanom v kancelárii agentúry 
s názvom Aplikácia niektorých ustanovení  zákona 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. Cieľom predloženej 
analýzy bolo poukázať na určité možnosti zosúladenia niektorých ustanovení predmetného 
zákona. 
Predsedníctvo vzalo uvedený dokument na vedomie.  

 
 

5. Smernica APVV - č. 4/2009 Koncepcia komunikácie medzi orgánmi agentúry -   
informácia 
Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o novej smernici APVV s názvom Koncepcia 
komunikácie medzi orgánmi agentúry, pričom dôvodil potrebou definovania kompetencií 
medzi jednotlivými orgánmi agentúry. 
Predsedníctvo vzalo uvedený dokument na vedomie.  
 
 
6. Smernica č. 5/2009  - Koncepcia výkonu kontrolnej činnosti v oblasti pôsobnosti 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja – informácia 
Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o novelizácii smernici APVV s názvom Koncepcia 
výkonu kontrolnej činnosti v oblasti pôsobnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 
pričom uviedol, že hlavným dôvodom aktualizácie doteraz platnej smernice bolo zlepšenie 
výkonu kontrolnej činnosti agentúry po vyhodnotení výkonu kontroly podľa pôvodnej smernice 
o kontrole.  
Predsedníctvo vzalo uvedený dokument na vedomie.  
 
 
7. Návrh plánu činnosti Etickej komisie APVV na 2009  
Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo návrhom Plánu činnosti Etickej komisie na rok 2009, 
ktorý pripravila Etická komisia APVV. 
Rokovanie k tomuto bodu bolo prerušené. 
 
 
8. Návrh na doplnenie člena Rady pre spoločenské a humanitné vedy a člena Rady 
programu LPP  
Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu návrh na vymenovanie člena Rady pre spoločenské 
a humanitné vedy a člena Rady programu LPP na základe abdikácie dvoch členov uvedených 
rád. Predsedníctvo schválilo predložené návrhy a poverilo riaditeľa agentúry, aby predložil 
tieto návrhy ministrovi školstva na schválenie. 
 
 
9. Rozličné 
 
� Predseda agentúry Prof. Vozár upozornil na nevhodnosť podmienok pre prijímateľov 

finančnej podpory v nových zmluvách APVV pre podporené projekty výziev VMSP2009 
a LPP2009. V zmluve je uvedené, že ju môže vypovedať poskytovateľ prostriedkov 
(APVV) aj bez uvedenia dôvodu. Zo zmluvy vyplýva, že ak APVV požiada, musí 
prijímateľ vrátiť všetky poskytnuté prostriedky a to aj v prípade, keď APVV vypovie 
zmluvu a neuvedie dôvod, pre ktorý zmluvu vypovedala. Takýto postup je hraničiaci s 
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určitým druhom tiesne, ktorý napr. v obchodno-právnych vzťahoch nemožno 
uplatňovať. Požiadal preto riaditeľa agentúry, aby tento problém riešil. 

 
 
 
10. Záver zasadnutia 

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Prof. Vozár a poďakoval prítomným za 
účasť. 

 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV): 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 27. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2 PAPVV schválilo znenie novej verejnej výzvy VMSP 2009-II na predkladanie návrhov 

projektov výskumu a vývoja v roku 2009 v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja 
v malých a stredných podnikoch“ zameranej na podporu start-up a spin-off podnikov 

 
UZN3 PAPVV vzalo na vedomie dokument Aplikácia niektorých ustanovení  zákona 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 

 
UZN4 PAPVV vzalo na vedomie dokument Smernica APVV - č. 4/2009 Koncepcia 

komunikácie medzi orgánmi agentúry 
 
UZN5 PAPVV vzalo na vedomie dokument Smernica č. 5/2009  - Koncepcia výkonu 

kontrolnej činnosti v oblasti pôsobnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
 
UZN6 PAPVV schválilo predložené návrhy na vymenovanie člena Rady pre spoločenské a 

humanitné vedy a člena Rady programu LPP a poverilo riaditeľa agentúry, aby 
predložil tieto návrhy ministrovi školstva na schválenie 

 
 
 
V Bratislave, dňa  24.9.2009. 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Libor Vozár 


