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Záznam z 12. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 6.9.2010 
 
 
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. MUDr. Adriána 
Liptáková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Josef 
Vičan, CSc., CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
Ing. Bibiána Remiarová, PhD., Ing. Jana Blahová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Mgr. Martin Filko, doc. Ing. Jan Kudrna, prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.,  
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril a viedol predseda, RNDr. Ján Sedlák, DrSc.  
 
2. Informácia o návšteve u ministra MŠVVŠ 

Predseda agentúry a riaditeľka agentúry informovali predsedníctvo o stretnutí a ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu, pánom Jurzycom, dňa 24.8.2010, na ktorom ho 
informovali o poslaní agentúry a systéme hodnotenia žiadostí predložených do agentúry. 
Naliehavosť stretnutia vyplynula z limitov pri návrhu rozpočtu pre APVV na rok 2011. 
Minister na stretnutí zobral na vedomie informácie a argumentáciu najvyšších 
predstaviteľov agentúry a potvrdil návrh rozpočtu na rok 2011 pre agentúru. 
Z navrhovaných limitov vyplýva pre agentúru jednak riziko právnych krokov zo strany 
príjemcov finančnej podpory zazmluvnených projektov a tiež morálny hazard súvisiaci 
s nepokračovaním v hodnotení žiadostí predložených vo výzve VV2010 a nefinancovaní 
projektov vybraných súťažou na podporu. 
Riaditeľka informovala predsedníctvo aj o návšteve pána Mederlyho, ktorá sa uskutočnila 
v agentúre dňa 27.8.2010. Pán Mederly sa stotožnil s pohľadom reprezentácie agentúry 
na stanovené finančné limity na rok 2011 a prípadné zastavenie procesu hodnotenia 
výzvy VV2010 označil za morálny hazard s možnými právnymi dôsledkami pre agentúru. 

 
3. Ako ďalej pri danom navrhovanom rozpočte 

Na základe informácií predsedu agentúry a riaditeľky agentúry, členovia rady diskutovali 
o návrhu predsedu agentúry zaslať list premiérke vlády SR, v ktorom bude oboznámená 
s aktuálnou situáciou v agentúre a o navrhovaných limitoch rozpočtu na rok 2011 a ich 
možných následkoch na chod a základné poslanie agentúry spočívajúce v podpore 
výskumu a vývoja formou súťažného financovania.  
Predsedníctvo súhlasilo, aby bol list  poslaný na vedomie nasledovným inštitúciám: 

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

- Slovenská rektorská konferencia, 

- Rada vysokých škôl, 

- Slovenská akadémia vied, 

- Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, 

- Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied. 
Znenie listu schválilo predsedníctvo hlasmi všetkých prítomných členov. 
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4. Rôzne 

Riaditeľka informovala o priebehu kontroly formálno-technických podmienok žiadostí 
predložených vo výzve VV2010. 

 

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

 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 PAPVV schválilo znenie a odoslanie listu premiérke SR a na vedomie významným 

reprezentáciám výskumu a vývoja v SR. 

 

 

V Bratislave 6.9.2010 

 

Zapísala: Jana Blahová 
Schválil:  Ján Sedlák 


