
  

 

Záznam z 2. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 30. 11. 2009 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Mgr. Martin Filko,  
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., doc. Ing. Jozef Konôpka. CSc., doc. MUDr. Adriána 
Liptáková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,  
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
Neprítomní: 
Ing. Igor Gerek, PhD., doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., Prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.  
 
 

Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda RNDr. Ján Sedlák, DrSc.  
 

2. Schválenie záznamu z 1. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z  1. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 

pripomienok. 
 

3. Hlavné aspekty  rozpočtu APVV na rok 2010 

Riaditeľ agentúry informoval členov predsedníctva o hlavných aspektoch a štruktúre 
rozpočtu na rok 2010. Poukázal na to, že výška schváleného rozpočtu NR SR nie je 
postačujúca na zabezpečenie všetkých zazmluvnených aktivít, a z toho dôvodu sa 
nemôže počítať ani s novými aktivitami financovanými v roku 2010. 
Členovia predsedníctva v diskusii k tomuto bodu poukazovali najmä na príčiny problémov 
s každoročným prideľovaním finančných prostriedkov pre APVV. Sú to najmä:  
- nesúlad medzi programovým rozpočtovaním MF SR a nastavením objemu finančných 

prostriedkov pre APVV na schválené aktivity agentúry, 
- finančné prostriedky alokované na podporu vedy a výskumu zo štátneho rozpočtu sú 

v mnohých prípadoch, aj v dôsledku toho že sú poskytované prostredníctvom rôznych 
rozpočtových kapitol a rôznych schém, prerozdeľované nesystematicky,  

- návrh rozpočtu sa na MŠ SR neschvaľuje na základe podkladov agentúry, ktoré 
uvádzajú údaje o potrebách výšky finančných prostriedkov pre bežiace financované 
projekty v rámci jednotlivých grantových schém, ako aj pre plánom schválené aktivity 
na daný rok.  

Vychádzajúc z danej situácie predsedníctvo rozhodlo, že je nevyhnutné zabezpečiť 
finančné prostriedky minimálne pre zazmluvnené projekty a iné aktivity roku 2010, a to 
rokovaním s ministrom školstva SR. Zároveň je potrebné pripraviť podklady pre 
programové rozpočtovanie na nasledujúce tri roky pre APVV. 
Na základe výsledkov rokovania s ministrom školstva predsedníctvo APVV pripraví plán 
hlavných úloh agentúry na rok 2010. 
 

4. Postup nominácie členov odborných orgánov po ukončení funkčného obdobia 

Funkčné obdobie členov rád resp. pracovných skupín je štvorročné podľa zákona NR SR 
č. 172/2005 v platnom znení zákona NR SR č. 233/2008. Na základe toho bude potrebné 
nominovať nových členov odborových rád, ktorých funkčné obdobie končí v januári roku 
2010. Následne končí funkčné obdobie aj členom pracovných skupín pri Rade pre 
prírodné vedy a Rade pre technické vedy. Členovia predsedníctva diskutovali 
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o možnostiach definovať postup, akým budú reprezentácie sektorov výskumu a vývoja 
v zmysle zákona NR SR č. 172/2005 v platnom znení zákona NR SR č. 233/2008 
navrhovať nominácie na členov rád resp. pracovných skupín.  
Predseda agentúry vyzval všetkých členov, aby mu zaslali svoje návrhy a pripomienky na 
definovanie daného postupu nominácie e-mailom.  
Postup nominácie bude schválený v predsedníctve na ďalšom rokovaní. 
 

5. Rôzne 

• Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o ponuke Európskej nadácie pre 
vedu (ESF) zapojiť sa do aktivity pre oceňovanie významných vedeckých aktivít 
s názvom Šampióni európskeho výskumu; 

• Predsedníctvo nominovalo do ESF Fóra pre hodnotenie grantových schém a 
„Peer Review“ Ing. Mgr. Martina Filka; 

• Predsedníctvo sa dohodlo, že najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa 
14.12.2009 o 14,30h v APVV. 

 

6. Záver zasadnutia 

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. J. Sedlák, DrSc. a poďakoval 
prítomným za účasť. 

 
 

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 PAPVV poveruje predsedu, podpredsedu agentúry a riaditeľa agentúry rokovať  

s ministrom školstva ohľadom navŕšenia rozpočtu na rok 2010, keďže navrhnutý 

rozpočet nepokrýva ani zazmluvnené aktivity agentúry  

 

UZN2 PAPVV nominovalo do ESF Fóra pre hodnotenie grantových schém a „Peer Review“ 

Ing. Mgr. Martina Filka 
 
 
 
 

V Bratislave 30.11. 2009 
 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
Schválil:   Ján Sedlák 


