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Záznam z 10. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 17.5.2010 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., 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. 
Ing. Bibiána Remiarová, PhD., Ing. Jana Blahová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Mgr. Martin Filko, prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 10. zasadnutia. 

 
2. Schválenie záznamu z 9. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z 9. zasadnutia predsedníctva agentúry bez 
pripomienok. 

 
3. VV2010 

Predsedníctvo agentúry schválilo verejnú výzvu VV2010, vyhlásenú 10. 4. 2010, 
s úmyslom efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami APVV, t.j. aby sa percento 
úspešnosti udržalo na prijateľnej úrovni. Z toho dôvodu bola aplikovaná požiadavka na 
pracovisko žiadateľa, aby preukázalo svoju odbornú kvalitu tým, že už prešlo prísnym 
výberom pri podávaní projektu a že ju potvrdil aj úspešným ukončením, hodnoteným 
odbornými orgánmi agentúry na dobrej alebo veľmi dobrej úrovni. Predsedníctvo agentúry 
očakávalo, že ostatní žiadatelia budú aplikovať ako spoluriešitelia, čím sa zníži 
rozdrobenosť výskumu, vytvoria sa väčšie celky, aj vzhľadom na prebiehajúce projekty 
štrukturálnych fondov, ktoré majú potenciál vzájomného sieťovania, multidisciplinárneho 
prístupu a rýchlejšieho napredovania. 
 
V súvislosti so zasadnutím Rady vlády pre vedu a techniku, predseda agentúry vyzval 
prof. Smieška a riaditeľku agentúry Ing. Remiarovú, aby informovali predsedníctvo 
o priebehu rokovania Rady vlády pre vedu a techniku týkajúceho sa zverejnenej výzvy 
VV2010.  
Prof. Smieško a riaditeľka agentúry informovali, že dňa 11. 5. 2010 sa konalo rokovanie 
Rady vlády pre vedu a techniku, kde v bode Rôzne vystúpil predseda SAV prof. Pastorek 
a poukázal na diskriminačnú požiadavku verejnej výzvy VV2010 ohľadom požiadavky na 
pracovisko žiadateľa doložiť minimálne 1 ukončený projekt APVV na dobrej alebo veľmi 
dobrej úrovni za ostatných 5 rokov. Podpredseda vlády a minister školstva, pán Ján 
Mikolaj, sa stotožnil s požiadavkou pána predsedu SAV a navrhol prijať odporučenie Rady 
vlády pre vedu a techniku pre predsedníctvo agentúry, aby odstránilo túto vecnú 
diskrimináciu, uvedenú v znení výzvy. 
V diskusií predsedníctva agentúry následne prof. Dvurečenskij prečítal list predsedu SAV 
prof. Pastoreka, v ktorom žiada odstránenie bodov 3 a 4 Požiadaviek verejnej výzvy 
Úplného znenia výzvy VV2010 a bodu 5 Špecifických podmienok verejnej výzvy Úplného 
znenia výzvy VV2010. 
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Členovia predsedníctva prerokovali vznesené požiadavky, postupne vyjadrili svoje 
stanoviská k požiadavke vznesenej na zasadnutí Rady vlády pre vedu a techniku – 
odstránenie bodu 3 Požiadaviek verejnej výzvy Úplného znenia výzvy VV2010. 
 
Hlasovaním predsedníctvo schválilo (9 členov bolo za a 1 člen bol proti): 
1/ zastavenie verejnej výzvy VV2010 ku dňu 18. 5. 2010, 
2/ odstránenie bodu 3 Požiadaviek verejnej výzvy z Úplného znenia výzvy VV2010, 
3/ vyhlásenie novej výzvy VV2010 s vynechaním bodu 3 Požiadaviek verejnej výzvy 
Úplného znenia výzvy VV2010 ku dňu 24. 5. 2010 
 
 

4.  Rôzne 
Predsedníctvo elektronickým hlasovaním schválilo znenie 2 dokumentov: 
1/ Výročná správa APVV za rok 2009, 
2/ Výročná správa o hospodárení APVV za rok 2009. 
 
Riaditeľka agentúry informovala o liste Rady VMSP Ministrovi školstva SR v súvislosti 
s pozastavením výzvy VMSP II. 
 
Predsedníctvo sa dohodlo, že o termíne najbližšieho zasadnutie bude hlasovať 
elektronicky. 
 

5. Záver zasadnutia 

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

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 9. zasadnutia predsedníctva APVV. 

 
UZN2 PAPVV schválilo zastavenie výzvy VV2010, vyhlásenej 10. 4. 2010, ku dňu 18. 5. 

2010 a vyhlásenie novej výzvy VV2010 s vynechaním bodu 3 Požiadaviek verejnej 
výzvy Úplného znenia výzvy VV2010 ku dňu 24. 5. 2010. 

 
 

V Bratislave 17. 5. 2010 

 

Zapísala: Jana Blahová 
Schválil:  Ján Sedlák 


