
  

 
 

Záznam z 32. zasadnutia 
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

zo dňa 26. 11. 2012 
 
 
 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Igor Gerek, PhD., 
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc.,  
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Josef Vičan, CSc.,  
RNDr. Lýdia Šuchová, Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
RNDr. Marta Cimbáková,  doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.,   
Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD.,  
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.   
 
 
Program zasadnutia 
 
 
1. Otvorenie 

 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
Predsedníctvo jednomyseľne schválilo program zasadnutia. 
 
 

2. Záznam z 31. zasadnutia predsedníctva agentúry 
Členovia predsedníctva schválili záznam z 31. zasadnutia predsedníctva agentúry 
elektronicky v dňoch 19. 10. – 22. 10. 2012 s ohľadom na vyhlásenie všeobecnej výzvy 
VV2012. 
 
 

3. Doplnenie členov odborných orgánov APVV  
V zmysle uznesenia predsedníctvo zo dňa 15. 10. 2012 a na základe nominácií 
jednotlivých reprezentácií výskumu a vývoja na Slovensku predsedníctvo väčšinou hlasov 
schválilo návrh na doplnenie členov odborových rád. Zohľadnilo pri tom požiadavky, ktoré 
vzišli z predchádzajúceho spoločného rokovania predsedníctva agentúry s reprezentantmi 
rád, na doplnenie členov podľa konkrétnych vedných odborov. 
Predsedníctvo podľa zákona 172/2005 §13 ods.4 písm. d) v platnom znení poverilo 
riaditeľku agentúry predložiť návrhy na členov odborových rád ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu. 
 
 

4. ScienceEurope - informácia 
 
Predseda agentúry informoval o rokovaní valného zhromaždenia Science Europe (GA SE) 
v dňoch 22. -23. novembra 2012 v Bruseli. Mimo iného predstavil postup 
pripomienkovania zásadných dokumenty v rámci SE, keď v prípade nutnosti prijatia 
dokumentov zásadného významu mimo termínov zasadnutí GA bude požiadavka na 
členské organizácie vyjadriť sa k predmetným dokumentom v priebehu dvoch týždňov. 
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Predsedníctvo SE (GB SE) bude mať kompetenciu spracovať zaslané pripomienky 
členských organizácií a následne pripraviť finálne znenie stanoviska SE. 
 
 

5. Rôzne 

• Riaditeľka agentúry informovala predsedníctvo o termíne rokovania so štátnym 
tajomníkom MŠVVaŠ SR Ing. Štefanom Chudobom, PhD. Cieľom stretnutia je 
riešenie situácie v oblasti financovania výskumu a vývoja prostredníctvom APVV, 
najmä v súvislosti s navrhnutými programami APVV z leta 2011. 

 
• Termín najbližšieho zasadnutia predsedníctva sa dohodne elektronicky. 

 
 

6. Záver  
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
a poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) 

 
UZN1 PAPVV schválilo nominácie na doplnenie odborových rád APVV 
 
UZN2 PAPVV poverilo riaditeľku agentúry predložiť návrhy na členov odborových rád 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
 

 
 

V Bratislave dňa 26. 11. 2012 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Ján Sedlák 


