
  

 

Záznam zo 6. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 8. 3. 2010 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Mgr. Martin Filko,  
Ing. Igor Gerek, PhD., 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. Mikuláš Šupín, CSc., 
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 
Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda RNDr. Ján Sedlák, DrSc.  
 

2. Schválenie záznamu z 5. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z  5. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Informácia o elektronickom hlasovaní o Pláne hlavných úloh APVV na rok 2010 

V dňoch 4. 2. – 11. 2. 2010 sa na základe uznesenia predsedníctva zo dňa 1. 2. 2010 
uskutočnilo elektronické hlasovanie o Pláne hlavných úloh APVV na rok 2010. 

Predsedníctvo APVV schválilo Plán hlavných úloh na rok 2010 hlasovaním takto: 
– za schválenie PHÚ hlasovalo 9 členov predsedníctva, 
– proti schváleniu PHÚ hlasoval 1 člen predsedníctva, 
– hlasovania sa k stanovenému termínu zdržali 3 členovia predsedníctva. 
Predsedníctvo vzalo túto informáciu na vedomie. 
 

4. Nominácie členov odborových rád – finálny zoznam 

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo návrhmi na zloženie 6 odborových rád APVV 
v zmysle zákona NR č. 172/2005 v platnom znení. Schválilo finálny zoznam členov 
odborových rád a poverilo riaditeľa agentúry, aby schválený návrh na zloženie odborových 
rád predložil ministrovi školstva SR v zmysle vyššie uvedeného zákona. 

 
5. Postup nominácie členov Rady Ľudský potenciál a popularizácia vedy (LPP) a Rady 

pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS) 
 

a) formulár Návrhový list 
Predseda agentúry predložil predsedníctvu návrh znenia návrhového listu pre členov 
rady LPP. Návrhový list člena rady LPP obsahuje požiadavku na preukázanie aktivít 
v oblasti ľudského potenciálu a popularizácie vedy. V návrhovom liste je uvedené 
prehlásenie, že člen Rady LPP nemôže počas svojho funkčného obdobia podať 
projekt programu LPP v pozícii zodpovedného riešiteľa a ani člena riešiteľského 
kolektívu. Predsedníctvo schválilo znenie návrhového listu člena Rady LPP. 
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Predseda agentúry predložil predsedníctvu návrh znenia návrhového listu pre členov 
rady MVTS. Tento návrhový list je rovnaký ako bol návrhový list pre člena odborovej 
rady APVV. V tomto návrhovom liste je uvedené prehlásenie, že člen Rady MVTS 
nemôže počas svojho funkčného obdobia podať projekt, ktorý je hodnotený v Rade 
MVTS v pozícii zodpovedného riešiteľa a ani člena riešiteľského kolektívu za účelom 
minimalizácie možných problémov z oblasti konfliktu záujmu. 
Predsedníctvo schválilo znenie návrhového listu člena Rady MVTS. 
 

b) identifikácia navrhovateľov 
Predseda agentúry navrhol postup nominácie členom rád LPP a MVTS podobný ako 
pri nominácii členov odborových rád. Vychádzajúc zo zákona NR SR č. 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 akreditovaným univerzitám, Rade vysokých škôl, Slovenskej 
rektorskej konferencii, Slovenskej akadémii vied, Zväzu priemyselných výskumných a 
vývojových organizácií a príslušným ministerstvám. 

 
6. Požiadavka MŠ SR o vyhlásenie novej výzvy na vyvolané projekty COST a EUREKA 

Na základe listu generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠ SR sa predsedníctvo 
agentúry zaoberalo možnosťami zlepšenia podpory slovenských subjektov 
v komunitárnych projektoch EUROSTARS, EUREKA a COST. 
V diskusii bolo konštatované, že je nevyhnutné pripraviť analýzu možností agentúry 
poskytovať finančné prostriedky na tieto aktivity. Tieto možnosti sú podmienené najmä 
postavením APVV v rámci štátnej podpory vedy a výskumu a hlavne finančnými 
možnosťami rozpočtu APVV. Je dôležité, aby v agentúre boli systematicky riešené všetky 
aspekty podpory v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. 
Predsedníctvo poverilo riaditeľa agentúry pripraviť situačnú správu o implementácii 
programu EUROSTARS medzi aktivity agentúry. Zároveň je potrebné analyzovať 
možnosti vyhlásenia výzvy na vyvolané projekty COST a EUREKA, ktoré by boli podobné 
ako boli verejné výzvy z roku 2006. 
 

7. Predpokladaný harmonogram vyhlásenia verejných výziev v roku 2010 

Riaditeľ agentúry na základe schváleného Plánu hlavných úloh APVV na rok 2010 
predložil predsedníctvu agentúry predpokladaný harmonogram verejných výziev agentúry, 
ktoré budú vyhlasované v priebehu roka 2010. Tento harmonogram bude zverejnený na 
webovej stránke agentúry s cieľom predstaviť vedeckej komunite možnosti predkladania 
žiadostí o projekt do agentúry. 
Predsedníctvo agentúry predpokladaný harmonogram vyhlásenia verejných výziev v roku 
2010 schválilo. 

 
8. Všeobecná výzva 2010 – príprava podkladov pre vyhlásenie výzvy 

Uznesením predsedníctva agentúry zo dňa 14. 12. 2009 bola vytvorená z členov 
predsedníctva pracovná skupina pre prípravu všeobecnej výzvy agentúry podľa zákona č. 
172/2005 § 12 ods. (2), písmeno a). Táto skupina začala svoju činnosť za účelom 
stanovenia podmienok a kritérií pre všeobecnú výzvu 2010. Na najbližšom predsedníctve 
agentúry predstavia členovia pracovnej skupiny základné dokumenty pre vyhlásenie novej 
všeobecnej výzvy. 
Predsedníctvo vzalo túto informáciu na vedomie. 

 
9. Výročná konferencia APVV 

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo agentúry o príprave výročnej konferencie, 
ktorá sa koná každoročne s cieľom vyhodnotenia činnosti APVV v predchádzajúcom roku. 
Navrhol, aby sa výročná konferencia konala v termíne 27. 5. 2010 v Historickej budove NR 
SR na Župnom námestí v Bratislave. Zároveň navrhol program výročnej konferencie. 
Predsedníctvo vzalo túto informáciu na vedomie. 
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10. Rôzne 

Predsedníctvo sa dohodlo, že najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa 29. 3. 2010 
o 13.00 hod. v APVV. 

 
11. Záver zasadnutia 

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

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 PAPVV schválilo záznam z 5. zasadnutia predsedníctva APVV. 
 
UZN2 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o výsledku elektronického hlasovania o Pláne 

hlavných úloh APVV, pričom bolo konštatované, že Plán hlavných úloh bol schválený 

väčšinou hlasov členov predsedníctva. 
 

UZN3 PAPVV schválilo finálny zoznam členov odborových rád a poverilo riaditeľa agentúry, 

aby schválený návrh na zloženie odborových rád predložil ministrovi školstva SR 

v zmysle zákona NR č. 172/2005 v platnom znení. 
 
UZN4 PAPVV schválilo znenie návrhového listu pre nominácie členov rád LPP a MVTS. 
 
UZN5 PAPVV schválilo postup nominácie členom rád LPP a MVTS. 
 

UZN6 PAPVV poverilo riaditeľa agentúry pripraviť situačnú správu o implementácii programu 

EUROSTARS medzi aktivity agentúry. Zároveň je potrebné analyzovať možnosti 

vyhlásenia výzvy na vyvolané projekty COST a EUREKA, ktoré by boli podobné ako 

boli verejné výzvy z roku 2006. 
 
UZN7 PAPVV schválilo predpokladaný harmonogram vyhlásenia verejných výziev v roku 2010. 
 
UZN8 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o príprave podkladov verejnej výzvy VV2010. 
 
UZN9 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o príprave výročnej konferencie APVV. 
 
 
V Bratislave 8. 3. 2010 

 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


