
  

 

Záznam zo 4. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 18. 1. 2010 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, 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. Mikuláš Šupín, CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 
Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Igor Gerek, PhD., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
 

2. Schválenie záznamu z 3. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z 3. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Nominácie členov odborových rád  

Na základe postupu nominácie členov odborových rád bol 18. 1. 2010 termín, do ktorého 
mohli 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 zaslať 
do agentúry nominácie na členov odborových rád. 

Keďže to bol zároveň aj deň konania zasadnutia predsedníctva, predseda agentúry podal 
len základnú informáciu o stave nominácií členov odborových rád. 

Predsedníctvo sa uznieslo na tom, že kancelária agentúry pripraví zoznam všetkých 
nominantov podľa jednotlivých rád (prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy, 
pôdohospodárske vedy, spoločenské vedy a humanitne vedy). Na najbližšom rokovaní 
predsedníctva bude prerokovaná nominácia členov odborových rád. 
 

4. Plán hlavných úloh APVV na rok 2010 a rozpočet APVV na rok 2010 

Riaditeľ agentúry informoval členov predsedníctva, že naďalej pretrváva nepriaznivý stav 
ohľadom rozpočtu APVV na rok 2010. Opätovne 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. 

Vychádzajúc z danej situácie predsedníctvo rozhodlo, že je nevyhnutné zabezpečiť 
finančné prostriedky minimálne pre zazmluvnené projekty. Z tohto dôvodu predsedníctvo 
opätovne poverilo predsedu, podpredsedu agentúry a riaditeľa agentúry rokovať 
s ministrom školstva ohľadom navŕšenia rozpočtu na rok 2010. Na základe výsledkov 
rokovania s ministrom školstva predsedníctvo APVV pripraví plán hlavných úloh agentúry 
na rok 2010. 
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5. Rôzne 

Predsedníctvo sa dohodlo, že najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa 1. 2. 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 postup vyhodnotenia prijatých návrhov za členov odborových rád. 
 

UZN2 PAPVV poveruje predsedu, podpredsedu agentúry a riaditeľa agentúry rokovať 

s ministrom školstva ohľadom navŕšenia rozpočtu na rok 2010. 
 
 

V Bratislave 18. 1. 2010 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
Schválil:  Ján Sedlák 


