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Záznam z  2. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 19. 1. 2006 

 
 

Prítomní: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Ing. Igor Gerek, Ing. Alojz Hudec, Ing. Štefan 
Boháček, PhD., doc. Ing. Ľubomír Harach, PhD., Dr. Peter Kind, RNDr. Ľudevít Kádaši, 
DrSc., doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. Ing. Viliam Pichler, PhD., doc. Ing. Róbert 
Redhammer, PhD., Ing. Stanislav Sipko, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. RNDr. Vladimír 
Šucha, DrSc., RNDr. Soňa Ftáčniková CSc, RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc. 
Neprítomní: prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.  
 
Program zasadnutia: 
 
1/  Kontrola a schválenie záznamu z 1. zasadnutia predsedníctva. 
Predsedníctvo rozhodlo, že súčasťou záznamov z rokovaní budú zoznamy uznesení, 
číslovaných vzostupne tak, ako vyplynú z rokovania. Predsedníctvo rozhodlo, že takto bude 
upravený záznam aj z prvého zasadnutia.  
 
 
2/  Informácie riaditeľa APVV.  
Riaditeľ agentúry prof. Šucha informoval predsedníctvo o podpise zmluvy o prenájme 
budovy na Mýtnej 23 od 15. 1. 2006 a o plánovanom  termíne sťahovania APVV – 27. január 
2006. Ďalej informoval o návšteve delegácie APVV (Prof. Vozár, Ing. Sipko a Prof. Šucha) v 
GAČR. 
 
 
3/  Koncepcia činnosti a ciele APVV na rok 2006, rozpočet APVV  
Predložený materiál bol prerokovaný po častiach: 
A/  Riaditeľ predložil návrh korporálnej komunikačnej definície agentúry. Po diskusii 
predsedníctvo odporučilo materiál dopracovať a upraviť podľa vznesených pripomienok.  
 
B/  Riaditeľ predložil plán plnenia hlavných úloh APVV na rok 2006. Diskutovalo sa o potrebe 
a užitočnosti vytvorenia regionálnej siete konzultantov APVV. Návrh predpokladal vytvorenie 
troch pozícií konzultantov na rok 2006 za účelom odstránenia regionálnych disparít. Inou 
cestou je vytvorenie kvalitnej www stránok, kde môžu užívatelia pomerne ľahko a rýchlo 
nájsť všetky potrebné informácie. 
Po ukončení diskusie predsedníctvo schválilo materiál s pripomienkami. Po zapracovaní 
pripomienok a po úpravách bude materiál zverejnený s názvom Koncepcia a hlavné činnosti 
agentúry na rok 2006 (APVV 2006/02). 
Predsedníctvo sa uznieslo vytvoriť z členov predsedníctva pracovnú skupinu, ktorá by sa 
zaoberala návrhmi programov agentúry a pracovnú skupinu na prípravu nástrojov agentúry 
na podporu MVTS.  
 
C/  Predsedníctvo zobralo na vedomie plán špecifických úloh APVV na rok 2006. 

− dobudovať systém rád APVV a ich pracovných skupín, 
− navrhnúť ministrovi školstva rozdelenie rozpočtu APVV do konca januára 2006, 
− presťahovať kanceláriu APVV do vhodných priestorov a dobudovať jej štruktúry, 
− zabezpečiť organizačné zlúčenie so SARC-om, 
− dobudovať organizačnú štruktúru kancelárie APVV a vybudovať efektívne pracujúci 

systém na plnenie hlavných úloh APVV, 
− vypracovať informačný systém APVV pre podávanie projektov, ich hodnotenie a 

tvorbu databáz,  
− vypracovať systém komunikácie APVV s vedecko-výskumnou a laickou verejnosťou. 
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D/  Rozpočet APVV na rok 2006. 
Predsedníctvo schválilo návrh rozpočtu agentúry na rok 2006 predložený riaditeľom bez 
pripomienok. Rozpočet APVV na rok 2006 bude zverejnený po jeho schválení ministrom 
školstva. 
 
 
4/  Organizačná štruktúra APVV 
Riaditeľ predložil predsedníctvu organizačnú štruktúru APVV ktorú predsedníctvo schválilo s 
pripomienkou týkajúcou sa grafického zobrazenia vzťahov jednotlivých štruktúr APVV 
(APVV 2006/03). 
 
 
5/ Rozdelenie finančných prostriedkov na odbory vedy a techniky a upresnenie kritérií 
výberu projektov pre výzvu z roku 2005. 
RNDr. Sanislav Hlaváč, CSc. informoval predsedníctvo o návrhoch projektov podaných 
v rámci 4. výzvy. Bolo podaných 623 návrhov projektov, formálne podmienky splnilo 526 
projektov s celkovými finančnými nárokmi na APVV na celú dobu riešenia vo výške 
3 050 438 tis. Sk, z toho 257 v oblasti prírodných vied (s finančnými nárokmi na APVV 
971 327tis. Sk), 125 z oblasti technických vied (s finančnými nárokmi na APVV 1 264 328 
tis. Sk), 51 – lekárske vedy (s finančnými nárokmi na APVV 340 548 tis. Sk), 43 – 
pôdohospodárske vedy (s finančnými nárokmi na APVV 222 684 tis. Sk), sociálne vedy – 31 
(s finančnými nárokmi na APVV 167 723 tis. Sk) a humanitné vedy – 19 (s finančnými 
nárokmi na APVV  83 828 tis. Sk). 
 
Rozsiahla diskusia bola venovaná spôsobu rozdelenia finančných prostriedkov určených na 
výzvu z roku 2005 (celkovo 250 000 tis. SK) na jednotlivé skupiny odborov vedy a techniky. 
Vecne sa diskutovali dva prístupy – rozdelenie finančných prostriedkov úmerne celkovým 
finančným nárokom podaných projektov v daných skupinách odborov vedy a techniky so 
zohľadnením celkových nákladov projektov financovaných v príslušnych skupinách odborov 
vo výzvach z predchádzajúceho obdobia (rokov 2002 a 2004). Predsedníctvo sa priklonilo 
k druhému návrhu, ktorý vychádza z princípu rovnakých príležitostí vo všetkých odboroch 
vedy a techniky. Predsedníctvo sa uznieslo rozdeliť v roku 2006 finančné prostriedky na 
skupiny odborov vedy a techniky úmerne finančným nárokom podaných projektov vo výzve 
z roku 2005 (hlasovanie 11 za, 1 sa zdržal hlasovania).  
Predsedníctvo sa zároveň uznieslo, že v prípade, že v niektorej skupine odborov vedy 
a techniky nebude na základe rozhodnutia príslušnej rady dostatočný počet náležite 
kvalitných projektov, nevyčerpané finančné prostriedky sa rozdelia proporionálne medzi 
ostatné skupiny odborov vedy a techniky. 
Rozdelenie finančných prostriedkov na skupiny odborov vedy a techniky bude zverejnené 
ako súčasť rozpočtu APVV na rok 2006 po jeho schválení ministrom školstva. 
 
V druhej časti tohto bodu programu sa predsedníctvo venovalo upresneniu kritérií na 
hodnotenie návrhov projektov. Po rozsiahlej diskusii predsedníctvo rozhodlo o potrebe 
dopracovania postupu a kritérií na hodnotenie návrhov projektov v radách agentúry. Materiál 
bude elektronicky rozoslaný členom predsedníctva na pripomienkovanie a následne bude 
elektronicky schválený.  
 
Predsedníctvo sa uznieslo na vytvorení 3. pracovnej skupiny predsedníctva, ktorá sa bude 
zaoberať kritériami hodnotenia návrhov projektov a postupmi pri schvaľovaní žiadostí 
o poskytnutie finančnej podpory na ich riešenie. 
 
 
6/  Rokovací poriadok rád APVV.  
Predsedníctvo s pripomienkou schválilo návrh rokovacieho poriadku rád APVV (APVV 
2006/04). 



 

3

 
 
7/  Personálne zloženie rád APVV. 
Predseda agentúry informoval predsedníctvo o obsahu listu PhDr. Dušana Kováča, DrSc. 
podpredsedu SAV, v ktorom žiada predsedníctvo o prehodnotenie rozhodnutia o vytvorení 
spoločnej rady pre humanitné a sociálne vedy. Argumentuje tým, že tieto vedné odbory sú 
na Slovensku slabo podporované a bolo by vhodné mať 2 osobitné rady. Predsedníctvo 
potvrdilo svoje pôvodné rozhodnutie nakoľko z dôvodu malého počtu návrhov projektov 
podaných v týchto vedných oblastiach by bolo v súčasnosti neefektívne, aby boli vytvorené 
dve rady APVV. 
V ďalšom sa rozsiahlo diskutovalo o tom, či členovia predsedníctva môžu byť súčasne aj 
členmi rád, alebo je takéto členstvo nevhodné s dôvodov možného konfliktu záujmov. 
Predsedníctvo nezaujalo jednotné stanovisko k tomuto problému.  
V následnej diskusii sa prerokovali návrhy kandidátov do všetkých 6 rád APVV (Rada pre 
prírodné vedy, Rada pre technické vedy, Rada pre lekárske vedy, Rada pre 
pôdohospodárske vedy, Rada pre spoločenské a humanitné vedy, Rada pre medzinárodnú 
vedecko-technickú spoluprácu). 
Predsedníctvo schválilo návrhy na členov rád APVV. Návrhy budú predložené ministrovi 
školstva na schválenie. 
 
 
Najbližšie zasadnutie predsedníctva sa uskutoční 2. 3. 2006 v Bratislave. 
 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry: 
UZN1  Predsedníctvo agentúry schvaľuje Koncepciu a hlavné činnosti agentúry na rok 

2006 (APVV 2006/02). 
UZN2  Predsedníctvo agentúry schvaľuje návrh rozpočtu agentúry vrátane rozdelenia 

finančných prostriedkov na skupiny odborov vedy a techniky. 
UZN3  Predsedníctvo agentúry schvaľuje s pripomienkou organizačnú štruktúru APVV 

(APVV 2006/03). 
UZN4  Predsedníctvo agentúry schvaľuje Rokovací poriadok rád APVV (APVV 2006/04). 
UZN5 Predsedníctvo agentúry schvaľuje návrhy na členov rád APVV. 
 
 
 
Zapísala: Soňa Ftáčniková 
 
Schválil Libor Vozár 
 
 
V Bratislave, 29. 1. 2006 
 
Prílohy 

- Koncepcia a hlavné činnosti agentúry na rok 2006 (APVV 2006/02)  
- Organizačná štruktúra agentúry (APVV 2006/03) 
- Rokovací poriadok rád agentúry (APVV 2006/04) 

 


