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Záznam z 13. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 11. 10. 2010 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., doc. Ing. Jozef Konôpka, 
CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Mikuláš Šupín, 
CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc. 
Ing. Bibiána Remiarová, PhD., Ing. Jana Blahová, PhD. 
 
Neprítomní: 
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Mgr. Martin Filko, Ing. Igor Gerek, PhD., doc. 
Ing. Jan Kudrna, CSc., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 13. zasadnutia. 

 
2. Schválenie záznamu z 11. a 12. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z 11. a 12. zasadnutia predsedníctva agentúry 
s pripomienkou, ktorá bola akceptovaná a zapracovaná do záznamu. 
 

3. Informácia o schválenom návrhu rozpočtu APVV a o ďalšom postupe MŠVVaŠ SR 
pri príprave rozpočtu na rok 2011 
Predseda agentúry informoval o listoch z MF SR a MŠVVaŠ SR o zvýšenom návrhu 
rozpočtu na rok 2011 o 10 mil. € (na sumu 18 586 680 € bežných nákladov plus 500 000 € 
kapitálových výdavkov). 
Riaditeľka informovala o návrhu na zníženie mzdových a prevádzkových nákladov 
agentúry v roku 2011 o 10 % a podala komentár k návrhu rozpočtu schválenému 
MŠVVaŠ SR na rok 2011 týkajúceho sa grantových schém agentúry, ktorý v takejto 
podobe zohľadňuje zazmluvnené (bežiace projekty) a morálne (rozbehnutý proces 
hodnotenia výzvy VV 2010) záväzky agentúry voči druhej zmluvnej strane 
a predkladateľom žiadostí o finančnú podporu.  
Predseda agentúry navrhol, aby bol prehodnotený súčasný limit agentúry v rámci 
programového rozpočtovania finančných prostriedkov nastavený na MF SR.  
Predsedníctvo vzalo informáciu o rozpočte APVV na rok 2011 na vedomie. 
 

4. Situačná správa o plnení harmonogramu vyhlasovania grantových schém APVV 
v roku 2010 
Riaditeľka agentúry predložila situačnú správu o plnení vyhlasovania grantových schém 
APVV v roku 2010 a navrhla predsedníctvu, s ohľadom na rozpočet na rok 2011, 
aktualizovať plánovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o projekt v roku 
2010, ktorý bol schválený uznesením 7 na 6. zasadnutí predsedníctva dňa 8. 3. 2010 a je 
zverejnený na webe APVV. 
Zároveň navrhla zrušiť pozastavenie konania v procese posudzovania žiadostí podaných 
vo výzve VMSP 2009-II, ktoré bolo vydané dňa 29. 3. 2010 a schváliť pokračovanie 
procesu na poskytnutie finančných prostriedkov žiadostiam navrhnutým radou na podporu 
tak, aby po vyhodnotení štátnej pomoci riešenie a financovanie začalo dňa 1. 4. 2011. 
Podmienkou poskytnutia financií bude aktualizácia žiadostí vrátane doručenia osvedčenia 
o spôsobilosti príjemcu a spolupríjemcu vykonávať výskum a vývoj. 
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Predsedníctvo schválilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí 
o projekt v roku 2010 a jej zverejnenie na webe agentúry. 
Predsedníctvo zrušilo pozastavenie a schválilo pokračovanie konania v procese 
posudzovania žiadostí podaných vo výzve VMSP 2009-II.  
 

5. Informácia pre Predsedníctvo APVV – Iniciatíva EUREKA a implementácia programu 
Eurostars 
Riaditeľka agentúry oboznámila predsedníctvo s dokumentom „Iniciatíva EUREKA 
a implementácia programu Eurostars“ a s právnou analýzou Zmluvy o spolupráci 
uzatvorenej medzi MŠ SR a APVV č. 1178/2008. 
Predsedníctvo agentúry vzalo dokument na vedomie a schválilo návrh uznesení 
uvedených v dokumente: 

a) Predsedníctvo APVV berie na vedomie informáciu o iniciatíve EUREKA 
a implementácii programu Eurostars. 

b) Predsedníctvo APVV berie na vedomie informáciu o vyjadrení JUDr. Vlhovej k Zmluve 
o spolupráci medzi MŠ SR a APVV, podľa ktorej bola APVV poverená zabezpečovať 
organizačné a administratívne fungovanie programu, ako aj spolufinancovať projekty 
Eurostars z prostriedkov ministerstva. 

c) Predsedníctvo APVV ukladá Kancelárii APVV 
– listom informovať ministerstvo o uvedenom právnom stave, 
– iniciovať ukončenie zmluvného vzťahu medzi ministerstvom a agentúrou pre 

nevykonateľnosť. 
 
6. List Rady MVTS Predsedníctvu APVV –  Stanovisko rady  k podpore APVV v oblasti  

medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 
Predseda informoval o liste Rady MVTS Predsedníctvu APVV so žiadosťou, aby sa 
zaoberalo problémami týkajúcimi sa zapájania slovenských výskumných subjektov do 
medzinárodných schém (COST, EUREKA, ERA-Net, Joint Programming) a informovalo 
o nich pri svojich rokovaniach ministra školstva, vedy, výskumu a športu. 
Predsedníctvo vzalo uvedené informácie na vedomie.    

 
7. Analýza efektivity priority 3.1 (excelentný školiteľ a doktorand) programu LPP 

Riaditeľka agentúry predložila predsedníctvu analýzu efektivity priority 3.1. (excelentný 
školiteľ a doktorand/i) programu Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja 
a popularizácia vedy (LPP), ktorá bola súčasťou výziev vyhlásených v rokoch 2006, 2007 
a 2009. Analýza obsahovala stanoviská členov rady programu LPP, ktoré boli spracované 
na základe iniciatívy kancelárie APVV s ohľadom na určité problémy pri realizácii tejto 
priority. 
Na základe predloženej analýzy kancelária agentúry odporúča Predsedníctvu APVV 
nezaradiť do budúcich programov podobného zamerania (Podpora ľudského potenciálu) 
prioritu smerujúcu k podpore doktorandov na úrovni financovania ich mzdových 
prostriedkov. 
Predsedníctvo vzalo informáciu a závery analýzy na vedomie. 
 

8. Rôzne 
Riaditeľka informovala predsedníctvo o poverení, ktorým ju minister školstva, vedy, 
výskumu a športu vymenoval do pozície riaditeľky APVV na obdobie od 4. 10. 2010 do 
4. 4. 2011.  

 
Ďalej predsedníctvo v rôznom prerokovalo nasledujúce body: 

 
8.1. Informácia o schvaľovaní dokumentov a nominácií elektronickým hlasovaním 

Predsedníctva APVV 
Predsedníctvo elektronickým hlasovaním v termíne 30. 6. – 6. 7. 2010 schválilo dokument: 
Verejná výzva na podávanie žiadostí o registráciu a  refundáciu nákladov na prípravu 
projektov 7. rámcového programu Európskej únie (ďalej len „žiadosť“) – PP7RP 2010. 
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Predsedníctvo elektronickým hlasovaním v termíne 21. 7. – 22. 7. 2010 schválilo: 
predĺženie výzvy VV 2010 do 26. 7. 2010, do 12:00 h. 
 
Predsedníctvo elektronickým hlasovaním v termíne 2. 7. – 6. 7. 2010 schválilo dokument: 
Verejná výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi 
pracoviskami Slovenskej republiky a Portugalskej republiky na roky 2011 – 2012. 
 
Predsedníctvo elektronickým hlasovaním v termíne 30. 7. – 5. 8. 2010 schválilo 5 bodov: 

– verejnú výzvu (RNP 2010) na predkladanie žiadostí o účasť v nových  aktivitách ENV 
v rámci programov ENV Research Networking Programmes (ďalej len „RNP“), 

– nomináciu nového člena rady pre spoločenské vedy (na návrh rady pre spoločenské 
vedy) PhDr. Michala Vašečku, PhD. a vzalo na vedomie abdikáciu člena rady pre 
spoločenské vedy doc. PhDr. Gabriela Bianchiho, CSc., 

– nomináciu nového člena pracovnej skupiny (na návrh rady pre technické vedy) Ing. 
Františka Dubeckého, CSc. z Elektrotechnického ústavu SAV a vzalo na vedomie 
abdikáciu člena pracovnej skupiny 1 – rady pre technické vedy Ing. Kuzmíka,  

– nomináciu prof. MUDr. Fedora Čiampora, DrSc, člena rady MVTS, do International 
Review Panel for audit of Expert Boards and Committees ESF 

– nomináciu PharmDr. Mareka Šarišského, PhD., člena rady pre program LPP, do MO 
Forum on European Alliance on Research Career Development. 

 
Prílohou záznamu sú stanoviská členov predsedníctva k jednotlivým bodom 
elektronického hlasovania.  
Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o elektronickom hlasovaní. 
 
8.2. návrh na použitie zostatkových financií z amerických bilaterálnych projektov 
Riaditeľka informovala o aktuálnej situácii týkajúcej sa zostatkových financií z riešenia 
projektov bilaterálnej spolupráce medzi SR a USA. Predsedníctvo vzalo na vedomie 
informáciu, že americká strana sa týchto financií zrieka, čo vyjadrila v diplomatickej nóte.  
 
8.3. informácia o predložených žiadostiach vo výzve VV 2010 
Riaditeľka poskytla základné údaje o projektoch predložených vo výzve VV 2010 a ďalších 
krokoch hodnotiaceho procesu. 
Predsedníctvo vzalo informáciu na vedomie.  
 
8.4. informácia o Týždni vedy a techniky 2010 
Riaditeľka informovala o termíne a téme konferencie v rámci Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku a navrhla prezentovať výstupy projektov APVV v danej oblasti na národnej 
konferencii. 
Predsedníctvo súhlasilo s návrhom zapojiť APVV do národnej konferencie v rámci Týždňa 
vedy a techniky 2010.  
 

9. Záver zasadnutia 
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Ján Sedlák a poďakoval prítomným 
za účasť. Prítomní členovia predsedníctva odsúhlasili termín nasledujúceho zasadnutia, 
ktoré by sa malo uskutočniť 22. 11. 2010. 

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 

UZN1 PAPVV schválilo záznam z 11. a 12. zasadnutia Predsedníctva APVV. 

 
UZN2 Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o rozpočte APVV na rok 2011. 
 
UZN3 Predsedníctvo schválilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí 

o projekt v roku 2010 a jej zverejnenie na webe agentúry. 
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UZN4 Predsedníctvo zrušilo pozastavenie a schválilo pokračovanie konania v procese 
posudzovania žiadostí podaných vo výzve VMSP 2009-II.  

 
UZN5 Predsedníctvo APVV berie na vedomie informáciu o iniciatíve EUREKA 

a implementácii programu Eurostars. 
 
UZN6 Predsedníctvo APVV berie na vedomie informáciu o vyjadrení JUDr. Vlhovej 

k Zmluve o spolupráci medzi MŠ SR a APVV, podľa ktorej bola APVV poverená 
zabezpečovať organizačné a administratívne fungovanie programu, ako aj 
spolufinancovať projekty Eurostars z prostriedkov ministerstva. 

 
UZN7 Predsedníctvo APVV ukladá Kancelárii APVV: 

– listom informovať ministerstvo o uvedenom právnom stave, 

– iniciovať ukončenie zmluvného vzťahu medzi ministerstvom a agentúrou pre 
nevykonateľnosť. 

 
UZN8 Predsedníctvo agentúry vzalo na vedomie List Rady MVTS Predsedníctvu APVV –  

Stanovisko rady  k podpore APVV v oblasti  medzinárodnej vedecko-technickej 
spolupráce. 

 
UZN9 Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu a závery analýzy priority 3.1. programu 

LPP. 
 
UZN10 Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o elektronickom hlasovaní 

 o dokumentoch a nomináciách uvedených v bode 8.1.  
 
UZN11 Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu, že ambasáda USA sa zrieka 

zostatkových financií z riešenia bilaterálnych projektov (SR – USA).  
 
UZN12 Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o žiadostiach predložených vo výzve 

VV 2010. 
 
UZN13 Predsedníctvo súhlasilo s návrhom zapojiť APVV do národnej konferencie v rámci 

Týždňa vedy a techniky 2010. 
 
 
V Bratislave 11. 10. 2010 
 

Zapísala: Jana Blahová 

Schválil:  Ján Sedlák 


