
  

 

Záznam z 5. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 1. 2. 2010 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., Ing. Mgr. Martin Filko,  
Ing. Igor Gerek, PhD., 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: 
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. 
 
 

Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda RNDr. Ján Sedlák, DrSc.  
 

2. Schválenie záznamu zo 4. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam zo  4. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

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

Minister školstva na základe rokovania s predstaviteľmi agentúry súhlasil s navŕšením 
rozpočtu pre APVV na rok 2010 do výšky 35 042 tis. €, aby bolo možné financovať všetky 
zazmluvnené aktivity APVV. 
Vychádzajúc z tejto skutočnosti, predsedníctvo poverilo riaditeľa agentúry pripraviť Plán 
hlavných úloh na rok 2010. V tejto súvislosti schválilo aj plán nových verejných výziev 
APVV na rok 2010 so začiatkom financovania v roku 2011. Vyhlásenie výziev a hodnotiaci 
proces týkajúci sa týchto výziev sú implementované v uvedenom Pláne hlavných úloh 
APVV na rok 2010. Predsedníctvo sa uznieslo, že po doručení Plánu hlavných úloh 
z kancelárie agentúry bude o tomto dokumente hlasovať elektronicky. 
 

4. Iniciatíva Champions in European Research 

Riaditeľ agentúry predstavil predsedníctvu APVV iniciatívu EU. Táto iniciatíva predstavuje 
celoeurópsky koordinovaný prístup k mimoriadnemu oceneniu a prejavu uznania pre 
úspešných koordinátorov a/alebo partnerov v projektoch 7RP pod spoločnou značkou 
“Champions in European Research“. Predložil návrh, aby sa APVV zapojila do tejto 
iniciatívy.  
Predsedníctvo sa uznieslo, že: 

• podporuje účasť Slovenska na iniciatíve EÚ “Champions in European Research“ 

• odporúča, aby sa iniciatíva realizovala v rámci spolupráce APVV a MŠ SR 

• odporúča vydať publikáciu so stručnými anotáciami projektov a menami 
slovenských účastníkov (z prostriedkov programu PŠ7RP) 

 
5. Schválenie otvorenej verejnej výzvy na podávanie žiadostí o dofinancovanie  

podporených projektov v rámci 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva  
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pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti  vrátane programu ES 
pre atómovú energiu (Euratom) 

Rada pre medzinárodnú spoluprácu predložila predsedníctvu agentúry návrh na 
aktualizáciu vyhlásenej otvorenej verejnej výzvy na podávanie žiadostí o dofinancovanie  
podporených projektov v rámci 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva  pre 
výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti  vrátane programu ES pre atómovú 
energiu (Euratom). Predsedníctvo schválilo vyhlásenie tejto výzvy. 
 

6. Schválenie verejnej výzvy na predkladanie žiadostí o účasť v aktivitách ENV v rámci 
schémy EUROCORES, so začiatkom riešenia v roku 2011  

Rada pre medzinárodnú spoluprácu predložila predsedníctvu agentúry návrh na 
vyhlásenie  verejnej výzvy na predkladanie žiadostí o účasť v aktivitách ENV v rámci 
schémy EUROCORES. Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European 
Science Foundation), ďalej len „ENV“, umožňuje slovenskej vedeckej komunite zo 
všetkých sektorov výskumu a vývoja zúčastniť sa na aktivitách organizovaných ENV, 
a tým aj zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na 
európskej úrovni. Na základe toho predsedníctvo agentúry schválilo vyhlásenie verejnej 
výzvy na predkladanie žiadostí o účasť v aktivitách ENV v rámci schémy EUROCORES, 
so začiatkom riešenia v roku 2011.  
 
Prof. Smieško v tejto súvislosti tlmočil predsedníctvu požiadavku ohľadom financovania 
medzinárodnej bilaterálnej spolupráce na vysokých školách, keďže táto forma podpory 
výskumu  na vysokých školách v súčasnosti neexituje. Vychádzajúc zo schválených 
grantových schém realizovaných APVV a jej finančných možností bolo konštatované, že 
podpora medzinárodnej bilaterálnej spolupráce na vysokých školách zo strany APVV nie 
je v súčasnosti možná. 

 
7. Nominácie členov odborových rád  

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo návrhmi na zloženie 6 odborových rád APVV 
v zmysle zákona NR č. 172/2005 v platnom znení.  Návrhy boli vytvorené na základe 
návrhových listov zaslaných subjektmi, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej 
pôsobnosti sú právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum a vývoj, 
Slovenskej akadémie vied, orgánmi a  reprezentáciami vysokých škôl a reprezentatívnymi 
združeniami podnikateľského sektora. 
Pri tvorbe rád sa zohľadnili hlavne tieto kritériá: odbornosť a kvalita vedeckej a výskumnej 
práce navrhovaného, regionálne zastúpenie a proporcionalita zastúpenia univerzít, SAV a 
podnikateľského sektoru. 
Predsedníctvo diskutovalo jednotlivé návrhy zloženia odborových rád. Diskusia bola 
uzavretá hlasovaním o jednotlivých návrhoch s tým, že návrhy na zloženie odborových rád 
budú dopracované v zmysle požiadaviek predsedníctva. Schválený návrh na zloženie 
odborových rád bude predložený ministrovi školstva SR v zmysle zákona NR č. 172/2005 
v platnom znení.  

 
8. Rôzne 

• Riaditeľ agentúry požiadal predsedníctvo agentúry o zmenu postupu hodnotenia 
projektov výzvy LPP 2006. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že s ohľadom na to, že 
tieto projekty by mali posudzovať odborové rady a ich pracovné skupiny, ktoré ešte 
nie sú vytvorené, je možné posunúť hodnotenie priamo do Rady LPP. Rada LPP je 
plne kompetentná pre záverečné hodnotenie týchto projektov, ktorých 
spravodajcovia rady LPP mali vo svojej agende počas celej doby riešenia. Zároveň 
sa nevytvorí neadekvátne oddialenie posudzovania záverečných správ projektov. 
Tento postup by korešpondoval s postupom hodnotenia nových projektov LPP 
2009, ktoré boli plne v kompetencii Rady LPP.  
Predsedníctvo schválilo zmenu postupu záverečného hodnotenia projektov výzvy 
LPP 2006 s tým, že záverečné hodnotenie vykoná Rada LPP.  

• Termín nasledujúceho zasadnutia predsedníctva agentúry bude dohodnutý 
elektronicky. 
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9. Záver zasadnutia 

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

 
 

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 
UZN1 PAPVV vzalo na vedomie informáciu,  že rozpočet APVV na rok 2010 bude na základe 

súhlasu ministra školstva navŕšený do výšky 35 042 tis. €. 
 
UZN2 PAPVV poverilo riaditeľa agentúry pripraviť Plán hlavných úloh na rok 2010, o ktorom 

bude hlasovať elektronicky. 
 
UZN3 PAPVV schválilo uznesenie, že: 

• podporuje účasť Slovenska na iniciatíve EÚ „Champions in European Research“, 

• odporúča, aby sa iniciatíva realizovala v rámci spolupráce APVV a MŠ SR, 

• odporúča vydať publikáciu so stručnými anotáciami projektov a menami 

slovenských účastníkov (z prostriedkov programu PŠ7RP). 
 

UZN4 PAPVV schválilo aktualizáciu vyhlásenej otvorenej verejnej výzvy na podávanie 

žiadostí o dofinancovanie  podporených projektov v rámci 7. rámcového programu 

Európskeho spoločenstva  pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti,  

vrátane programu ES pre atómovú energiu (Euratom). 
 
UZN5 PAPVV schválilo vyhlásenie verejnej výzvy na predkladanie žiadostí o účasť 

 v aktivitách ENV v rámci schémy EUROCORES, so začiatkom riešenia v roku 2011. 
 
UZN6 PAPVV schválilo zloženie odborových rád a finálny návrh na zloženie odborových rád 

bude predložený ministrovi školstva SR v zmysle zákona NR č. 172/2005 v platnom 

znení. 
 
UZN7 PAPVV schválilo zmenu postupu záverečného hodnotenia projektov výzvy LPP 2006 

s tým, že záverečné hodnotenie vykoná Rada LPP. 
 
 

V Bratislave 1. 2. 2010 

 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


