
  

 

Záznam z 3. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 14. 12. 2009 
 
Prítomní: 
Ing. Igor Gerek, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Mgr. Martin Filko,  
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.,  
doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., 
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 
Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 

Neprítomní: 
Ing. Štefan Boháček, prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda RNDr. Ján Sedlák, DrSc.  
 

2. Schválenie záznamu z 2. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z  2. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Informácia z rokovania predstaviteľov agentúry s podpredsedom vlády a ministrom 
školstva SR Jánom Mikolajom 

Predseda agentúry informoval členov o obsahu rokovania predstaviteľov agentúry 
v zložení – predseda, podpredseda a riaditeľ agentúry s podpredsedom vlády a ministrom 
školstva SR Jánom Mikolajom. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 7. 12. 2009. Hlavným 
zámerom stretnutia bola diskusia o hlavných úlohách agentúry v roku 2010, najmä 
v kontexte zámerov vlády SR v oblasti podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Bolo 
konštatované, že agentúra je základným pilierom účelovej podpory výskumu vo všetkých 
sektoroch výskumu a vývoja. Predstavitelia agentúry poukázali na to, že výška 
schváleného rozpočtu NR SR nepostačuje ani na zabezpečenie všetkých zazmluvnených 
aktivít agentúry. Z toho dôvodu predstavitelia agentúry žiadali o hľadanie zdrojov v rezorte 
ministerstva školstva pre navŕšenie rozpočtu na rok 2010.  
Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj uviedol, že bude hľadať možnosti 
na zabezpečenie financovania činnosti APVV v zmysle rozpisu aktivít, ktoré sú 
zazmluvnené, a nevylúčil ani podporu pre vyhlásenie výzvy programu LPP. Okrem toho 
vyjadril potrebu nastavenia nového modelu všeobecnej výzvy agentúry. Ďalšie stretnutie 
s podpredsedom vlády a ministra školstva SR Jánom Mikolajom sa uskutoční na 
najbližšom zasadnutí predsedníctva. 
Na základe uvedeného rokovania predsedníctvo agentúry schválilo návrh upraveného 
rozpočtu agentúry na rok 2010, ktorý bude písomne predložený na schválenie 
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR Jánovi Mikolajovi. 
Zároveň v kontexte požiadavky na vypracovanie novej grantovej schémy všeobecnej 
výzvy predsedníctvo vytvorilo za týmto účelom expertnú skupinu, ktorá bude pracovať 
v zložení:  
Ing. Igor Gerek, PhD., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc.,  
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Ing. Ján Šedivý, CSc. 
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4. Tvorba rád agentúry 

a) formulár Návrhový list 
Predseda agentúry predložil predsedníctvu návrh znenia návrhového listu. Z diskusie 
členov predsedníctva vzišiel návrh, aby členovia odborných orgánov (predsedníctva, 
členov rád/pracovných skupín) počas svojho funkčného obdobia nemohli podať 
výskumný projekt APVV v pozícii zodpovedného riešiteľa a ani člena riešiteľského 
kolektívu za účelom minimalizácie možných problémov z oblasti konfliktu záujmu. 
Predsedníctvo schválilo znenie návrhového listu s pripomienkami. 

b) identifikácia navrhovateľov 
Predseda agentúry navrhol postup nominácie členom odborových rád. Vychádzajúc zo 
zákona NR SR 172/2005 v platnom znení nominovať odborníkov do rád agentúry 
môžu subjekty, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti sú 
právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum a vývoj, Slovenská akadémia 
vied, orgány reprezentácie vysokých škôl a reprezentatívne združenia 
podnikateľského sektora. 
Na základe toho bolo predsedníctvom schválené, že návrhové listy pre nominácie 
členov rád budú zaslané siedmim akreditovaným univerzitám, Rade vysokých škôl, 
Slovenskej rektorskej konferencii, Slovenskej akadémii vied, Zväzu priemyselných 
výskumných a vývojových organizácií  a príslušným ministerstvám. 

 
5. Rôzne 

Predsedníctvo sa dohodlo, že najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa 18. 1. 2010 
o 13.00 hod 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 schválilo návrh upraveného rozpočtu agentúry na rok 2010, ktorý bude 

písomne predložený na schválenie  podpredsedovi vlády a ministrovi školstva SR 

Jánovi Mikolajovi. 
 

UZN2 PAPVV schválilo vytvorenie expertnej skupiny, ktorá bude pracovať za účelom 

vypracovania novej grantovej schémy všeobecnej výzvy v zložení:  

 Ing. Igor Gerek, PhD., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc.,  

 prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Ing. Ján Šedivý, CSc. 
 

UZN3 PAPVV schválilo znenie návrhového listu pre nominácie členov odborových rád 

s pripomienkami. 
 

UZN4 PAPVV schválilo postup nominácie členom odborových rád, pričom budú oslovené 

akreditované univerzity, Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia, 

Slovenská akadémia vied, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií 

a príslušné ministerstvá. 
 
 

V Bratislave 14. 12. 2009 
 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
Schválil:  Ján Sedlák 


