
  

 

Záznam zo 7. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 29. 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. Ing. Jan Kudrna, CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.,  
prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc.,  
Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 

Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda RNDr. Ján Sedlák, DrSc.  
 

2. Schválenie záznamu zo 6. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam zo 6. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 
 

3. Informácia o hodnotení projektov výzvy VMSP-II-2009 programu VMSP 

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo agentúry o súčasnom stave hodnotenia 
projektov verejnej výzvy VMSP-II-2009, s ohľadom na deficit v rozpočte APVV v celkovej  
výške 1 868 148 €. V zmysle ustanovenia § 19 ods. 5 Zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nie je subjekt verejnej správy oprávnený zaväzovať sa v bežnom 
rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný 
rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov 
v bežnom rozpočtovom roku. 
Na základe uvedených skutočností prijalo predsedníctvo uznesenie, ktorým pozastavuje 
k 29. 3. 2010 konanie súvisiace s poskytnutím finančných prostriedkov pre žiadosti 
o finančnú podporu APVV v rámci verejnej výzvy VMSP-II-2009. 
 

4. Všeobecná výzva 2010 – príprava podkladov pre vyhlásenie výzvy 

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo prípravou dokumentu Úplné znenie výzvy VV2010. 
Jednou z hlavných úloh je definovať podmienky pre poskytnutie finančných prostriedkov 
podľa zákona č. 172/2005 v znení neskorších predpisov a to tak, aby bolo zabezpečené 
efektívne využitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré sú spojené 
s hodnotiacim procesom všeobecnej výzvy.  
Predsedníctvo agentúry schválilo znenie jednotlivých bodov dokumentu Úplne znenie 
výzvy VV2010 bez príloh. O dokumente Hodnotiace kritériá bude predsedníctvo rokovať 
na ďalšom zasadnutí predsedníctva. Na tomto zasadnutí sa predpokladá schválenie 
definitívnej dokumentácie všeobecnej verejnej výzvy VV2010. 
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5. Situačná správa o programe EUROSTAR, Eureka a COST 

Predsedníctvo agentúry prerokovalo situačnú správu o programe EUROSTARS, ako aj 
analýzu efektivity vyvolaných projektov EUREKA a COST z roku 2006.  
O ďalšom postupe ohľadom možnosti podpory APVV pre projekty programu EUROSTARS 
bude rokovať predsedníctvo až pod doručení vyjadrenia Sekretariátu EUREKA (ESE). 
Predsedníctvo vzalo situačnú správu na vedomie. 

 
6. Schválenie rokovacieho poriadku odborových rád agentúry 

Predsedníctvo agentúry schválilo znenie rokovacieho poriadku rád agentúry, ktorý je 
záväzný pre všetky novovytvorené odborové rady agentúry. 
 

7. Etická konferencia APVV – informácia 

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo agentúry o konaní konferencie s názvom Ako 
eticky publikovať vo vede. Túto konferenciu organizuje APVV.  
Predsedníctvo agentúry vzalo túto informáciu na vedomie. 
 

8. Rôzne  

Predsedníctvo sa dohodlo, že najbližšie zasadnutie sa bude konať dňa 12. 4. 2010 
o 13,00 hod v APVV. 

 

9. Záver zasadnutia 

Rokovanie predsedníctva ukončil podpredseda agentúry prof. Ing. Josef Vičan, CSc. 
a poďakoval prítomným za účasť. 

 
 

Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 6. zasadnutia predsedníctva APVV. 
 

UZN2 PAPVV pozastavuje k 29. 3. 2010 konanie  súvisiace s poskytnutím finančných 

prostriedkov pre žiadosti o finančnú podporu APVV v rámci verejnej výzvy VMSP-II-

2009 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte APVV. 
 
UZN3 PAPVV schválilo znenie jednotlivých bodov dokumentu Úplne znenie výzvy VV2010 

bez príloh. O dokumente Hodnotiace kritériá bude predsedníctvo rokovať na ďalšom 

zasadnutí predsedníctva. 
 

UZN4 PAPVV vzalo na vedomie situačnú správu o programe EUROSTARS, ako aj analýzu 

efektivity vyvolaných projektov EUREKA a COST z roku 2006. 
 

UZN5 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o konaní konferencie s názvom Ako eticky 

publikovať vo vede. 
 
 
V Bratislave 29. 3. 2010 
 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


