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Záznam z 15. zasadnutia 

Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 9. 12. 2010 
 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., doc. 
MUDr. Adriána Liptáková, PhD.,  doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., prof. RNDr. Marta Kollárová, 
DrSc., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.,  
Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., Ing. Miroslav Siváček, MBA 
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Igor Gerek, PhD., Ing. Mgr. Martin Filko, prof. 
Ing. Josef Vičan, CSc., prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 
 
 
Program zasadnutia 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV, RNDr. Ján Sedlák, DrSc. Predsedníctvo 
odsúhlasilo program 15. zasadnutia. 

 
 
2. Schválenie záznamu z 14. zasadnutia predsedníctva agentúry 

Členovia predsedníctva schválili záznam zo 14. zasadnutia predsedníctva agentúry. 
 
 

3. Prerokovanie zámerov a hlavných aspektov financovania aktivít APVV 
s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR  
V úvode predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. informoval predstaviteľov MŠVVaŠ 
SR o hlavných cieľoch a zámeroch APVV, ktoré vyplývajú z jej postavenia hlavnej 
inštitúcie zabezpečujúcej formou súťažného financovania podporu výskumu a vývoja na 
Slovensku. 
Vedúci služobného úradu Ing. Miroslav Siváček, MBA vo svojom vystúpení uviedol, že 
ministerstvo definovalo hlavné priority v tejto oblasti, pričom konštatoval, že ministerstvo 
má záujem na posilnení významu APVV. Je nevyhnutné však stransparentniť tok 
finančných zdrojov do oblasti podpory vedy a výskumu na Slovensku. Uviedol, že všetky 
zámery musia byť ukotvené v legislatívnych podmienkach. 
Doc. Mederly uviedol, že je potrebné nastaviť podmienky pre nové formy podpory ako sú 
štátne programy resp. medzinárodné projekty. 
V diskusii odzneli základné východiská, ktoré predurčujú podporu výskumu na Slovensku, 
a to: 
 

• nízky objem finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a 
vývoja – a to aj v prípade, že sa k nemu pripočítajú zdroje štrukturálnych fondov, 

• nutnosť vytvoriť prostredie, ktoré zabezpečí využiteľnosť infraštruktúry zo 
štrukturálnych fondov po roku 2014, 

• aj z dôvodu nízkych zdrojov sa kladie dôraz na riešenia, ako sú: 
1. transparentnosť hodnotiaceho procesu 
2. definovanie priorít podporovaných smerov výskumu a vývoja 
3. aktivity smerujúce k prilákaniu externých zdrojov 
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4. využitie existujúcich fungujúcich štruktúr na centralizáciu organizácie 
podpory vedy  

 
Z diskusie vyplynuli aj určité úlohy, ktorých cieľom by malo byť napomôcť k realizácii 
súťažného financovania výskumu a vývoja na etických princípoch, ktoré si stanovilo 
ministerstvo ako prioritu: 

• Kvalitná zmena znenia zákona 172/2005, aby bola možnosť definovať 
hodnotiaci proces v znení výziev podľa typu grantovej schémy; 

• Zverejnenie korelácie úspešnosti a členstva v odborných orgánoch APVV, resp. 
organizácií, ktoré majú zastúpenie v radách agentúry; 

• Príprava štátnych programov vo vybraných oblastiach, čo však znamená 
definovanie úzkej oblasti priorít na základe zámerov vlády SR v kontexte 
aktualizácie Dlhodobého zámeru štátnej vednej politiky; 

• Zvýšenie podielu súkromného sektoru na financovaní vedy; 
• Vytvorenie nových typov projektov na posilnenie kvality vedeckovýskumnej 

komunity na Slovensku – pre postdokov (kariérny rast), reintegračné projekty 
pre vedcov pôsobiacich v zahraničí. 

 
V závere diskusie sa dohodlo, že začiatkom roku 2011 sa uskutoční okrúhly stôl za účasti 
reprezentácií výskumu a vývoja na Slovensku a predstaviteľov relevantných ministerstiev 
k postaveniu a financovaniu APVV. 

 
 

4. Záver zasadnutia 
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
a poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadnutie predsedníctva APVV by sa malo 
uskutočniť 17.1.2011. 

 
 
 
 

V Bratislave 9.12. 2010 

 

Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil:  Ján Sedlák 


