
  

 

Záznam z 29. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 20. 10. 2009 
 
 
Prítomní: 

Ing. Štefan Boháček, PhD., Ing. Igor Gerek, PhD., doc. Ing. Ľubomír Harach, PhD., 

Ing. Alojz Hudec, doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. RNDr. Ľudovít Kadáši, DrSc., 

prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD., doc. Ing. Róbert Redhammer, PhD., 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., 

prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., 

Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., doc. Ing. Viliam Pichler, PhD., doc. Ing. Jan Kudrna, 

CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV prof. Libor Vozár.  
 

2. Schválenie záznamu z 28. zasadnutia Predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 28. zasadnutia Predsedníctva APVV bez pripomienok. 
 

3. Návrh Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní finančných 

prostriedkov na prípravu projektov podľa § 12 odsek 2 písm. c) zákona číslo 

172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o dokumente iniciatívne vypracovanom 

Odborom medzinárodnej spolupráce s názvom Výnos Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky o poskytovaní finančných prostriedkov na prípravu projektov podľa § 12 odsek 2 

písm. c) zákona číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.   

Ako uviedol generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠ SR prof. Šupín tento výnos 

upravuje podrobnosti o poskytovaní finančných prostriedkov na prípravu medzinárodných 

projektov výskumu a vývoja podľa § 10, 11, 12, 15 zákona č. 172/2005 Z. z. 

Členovia predsedníctva prerokovali uvedený dokument a spresnili  jeho znenie.  

Predsedníctvo vzalo predložený návrh výnosu na vedomie. Následné kroky vedúce 

k vydaniu tohto výnosu zabezpečí MŠ SR. 
 

4. Právna analýza zmlúv APVV o poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie 

projektov – informácia 

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o dokumente vypracovanom v  kancelárii 

agentúry s názvom Sporné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Tento dokument 

pripravili právnici APVV na základe požiadavky, ktorá vyplynula z rokovania Predsedníctva 
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APVV dňa 24. 9. 2009. Na otázky členov predsedníctva v diskusii odpovedala aj JUDr. 

Tatiana Mičudová z kancelárie riaditeľa agentúry. 

Predsedníctvo vzalo uvedený dokument na vedomie a odporúča zapracovať do zmlúv 

ustanovenia o právnych následkoch. 
 

5. Rozličné 

S ohľadom na to, že väčšine členov predsedníctva agentúry k 25. 10. 2009 konči funkčné 

obdobie, predseda agentúry prof. Vozár zhodnotil činnosť predsedníctva v rokoch 2006-

2009. Poukázal na významné úspechy, ktoré viedli k tomu, že APVV je v súčasnosti 

najvýznamnejším nástrojom účelovej podpory výskumu na Slovensku. 

Riaditeľ agentúry Ing. Šedivý, CSc., poďakoval všetkých členom predsedníctva za prácu 

pre APVV. 
 

6. Záver zasadnutia 

Záverečné rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry prof. Vozár a poďakoval 

všetkým za spoluprácu pri budovaní APVV. 
 
 

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 PAPVV schválilo záznam z 28. zasadnutia Predsedníctva APVV.  
 

UZN2 PAPVV vzalo na vedomie dokument Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

o poskytovaní finančných prostriedkov na prípravu projektov podľa § 12 odsek 2 písm. 

c) zákona číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 

UZN3 PAPVV vzalo na vedomie dokument Právna analýza zmlúv APVV o poskytovaní 

finančných prostriedkov na riešenie projektov, pričom odporúča zapracovať do zmlúv 

ustanovenia o právnych následkoch. 
 
 

V Bratislave 20. 10. 2009 
 

Zapísala: Bibiána Remiarová 

Schválil:   Libor Vozár 


