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Záznam zo 14. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 22. 11. 2010 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., Ing. Igor Gerek, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., 
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., doc. MUDr. Adriána Liptáková, 
PhD.,  doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Mikuláš Šupín, 
CSc., prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Mgr. Martin Filko, prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 14. zasadnutia. 

 
2. Schválenie záznamu z 13. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam z 13. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 

3. Schválenie tajomníčky predsedníctva agentúry 
Predseda agentúry na základe zmeny vo vedení agentúry navrhol, aby sa tajomníčkou 
predsedníctva stala opäť Ing. Bibiána Remiarová, PhD. Predsedníctvo predložený návrh 
schválilo. Predsedníctvo zároveň poďakovalo Ing. Jane Blahovej, PhD. za prácu 
tajomníčky v uplynulom období.  
 

4. Príhovor novej riaditeľky APVV Lýdie Šuchovej 
Predsedníctvu agentúry sa prihovorila novovymenovaná riaditeľka agentúry Lýdia 
Šuchová. Medzi hlavné priority svojej práce zaradila transparentnosť a korektnosť 
procesov, ktoré zabezpečujú súťažné financovanie a podporu APVV. 
 

5. Informácia pre predsedníctvo APVV – dokument Rozpracovanie úloh vyplývajúcich 
pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z Programového vyhlásenia 
vlády SR na roky 2010 – 2014 (Materiál vyžiadaný od ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Výborom NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 
uznesením č. 9 písm. a) zo dňa 26. augusta 2010) v rámci zavedenia  efektívnej 
finančnej podpory výskumu a vývoja zameranej na najlepšie výskumné a vývojové 
tímy a inštitúcie 
Riaditeľka agentúry oboznámila predsedníctvo s dokumentom Rozpracovanie úloh 
vyplývajúcich pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z Programového 
vyhlásenia vlády SR na roky 2010 – 2014. Informácie doplnil generálny riaditeľ Sekcie 
vedy a techniky MŠVVaŠ SR, pričom poukázal aj na časové horizonty plnenia daných 
úloh. V najbližšom období pripraví MŠVVaŠ SR konkrétny dokument, v ktorom budú 
uvedené jednotlivé úlohy vyplývajúce pre jednotlivé priority. Členovia predsedníctva 
poukázali najmä na skutočnosť, že v danom dokumente sa explicitne hovorí o posilnení 
významu APVV, čo by sa malo odraziť v nastavení podmienok pre jej stabilizáciu 
a dostatočné finančné zabezpečenie jej grantových schém. APVV ako národná grantová 
agentúry by mala aktívne vstúpiť do procesu reformy financovania vedy a mala by plniť 
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integračnú úlohu. Zároveň je nevyhnutné, aby APVV aktívne participovala na príprave 
novely zákona 172/2005. 
Z uvedených dôvodov predsedníctvo agentúry navrhlo usporiadať na tento účel okrúhly 
stôl za účasti predstaviteľov všetkých decíznych reprezentácií. 
Predsedníctvo agentúry vzalo dokument na vedomie. 

 
6. Návrh programového rozpočtovania pre APVV od roku 2012 

Predseda informoval o finančných požiadavkách spojených so zabezpečením podpory 
v rámci grantových schém APVV v ďalších rokoch. Predsedníctvo agentúry bude 
začiatkom roka 2011 pripravovať vyhlásenie novej všeobecnej výzvy agentúry so 
začiatkom financovania nových projektov v roku 2012. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby 
agentúra mala navýšený rozpočet oproti roku 2011. 
V záujme ujasnenia si týchto dôležitých aspektov financovania APVV zo strany MŠVVaŠ 
SR predsedníctvo poverilo riaditeľku agentúry, aby v mene predsedníctva agentúry 
pozvala na najbližšie rokovanie predsedníctva vedúceho služobného úradu ministerstva 
Miroslava Siváčka a ekonomického poradcu ministra Petra Mederlyho. 

 
7. Informácia o plnení uznesenia č. 7 predsedníctva agentúry zo dňa 11. 10. 2010 

ohľadom iniciatívy EUROSTARS a možnosti zabezpečenia financovania aktivít na 
základe zmlúv s MŠVVaŠ SR v roku 2011 
Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o ukončení zmluvnej spolupráce 
s MŠVVaŠ SR ohľadom programu EUROSTARS formou dodatku ku zmluve.  
Predsedníctvo agentúry vzalo informáciu na vedomie. 

 
8. Rôzne 

Predsedníctvo v rôznom prerokovalo nasledujúce body: 

– Informácie o procese vyradenia žiadostí vo výzve VV 2010 z dôvodu nesplnenia 
technických a formálnych kritérií a o odvolacom konaní za účasti určených členov 
predsedníctva agentúry. 

– Informácie o hodnotiacom procese projektov VV 2010. 
 

9. Záver zasadnutia 
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Ján Sedlák a poďakoval prítomným 
za účasť.  

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 13. zasadnutia Predsedníctva APVV. 
 
UZN2 PAPVV schválilo tajomníčku predsedníctva Ing. Bibiánu Remiarovú, PhD. 
 
UZN3 PAPVV vzalo na vedomie dokument Rozpracovanie úloh vyplývajúcich pre 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z Programového vyhlásenia vlády 
SR na roky 2010 – 2014. 

 
UZN4 PAPVV poverilo riaditeľku agentúry, aby v mene predsedníctva agentúry pozvala na 

najbližšie rokovanie predsedníctva vedúceho služobného úradu ministerstva 
Miroslava Siváčka a ekonomického poradcu ministra Petra Mederlyho. 

 
UZN5 Predsedníctvo APVV vzalo na vedomie informáciu o ukončení zmluvnej spolupráce 

s MŠVVaŠ SR ohľadom programu EUROSTARS formou dodatku ku zmluve.  
 
 
V Bratislave 22. 11. 2010 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
Schválil:  Ján Sedlák 


