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Záznam zo  4. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 8. 3. 2006 

 
 

Prítomní:, Ing. Alojz Hudec, Ing. Štefan Boháček, PhD., doc. Ing. Ľubomír Harach, PhD.,doc. 
Ing. Viliam Pichler, PhD., RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., Ing. Stanislav Sipko, prof. RNDr. 
Libor Vozár, CSc., prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc. 
Neprítomní: prof. RNDr. Vladimír Bužek DrSc., Ing. Igor Gerek, prof. Ing. Evžen Kočenda, 
PhD., Dr. Peter Kind, doc. Ing. Róbert Redhammer, PhD., doc. JUDr. Mária Patakyová, 
CSc.,  
 
Program zasadnutia: 
 
1/ Kontrola a schválenie záznamu z 3. zasadnutia predsedníctva 
Predsedníctvo schválilo záznam z 3. zasadnutia predsedníctva bez pripomienok. 
 
 
2/ Odsúhlasenie návrhu zloženia Rady programu a postup pri príprave výziev programu. 
Riaditeľ agentúry prof. Šucha predložil predsedníctvu návrh na zloženie Rady programu pre 
podporu ľudského potenciálu v oblasti VaV a popularizácie vedy, ktorý bol schválený vládou 
SR na jej  zasadnutí  dňa 8. 3. 2006. Predsedníctvo sa oboznámilo a diskutovalo o každom 
návrhu jednotlivo a hlasovaním schválilo zloženie rady programu. 
 
3/ Spôsob rokovania a postup pri rozhodovaní predsedníctva agentúry 
Predseda agentúry prof. Vozár, predložil predsedníctvu písomne materiál týkajúci sa návrhu 
postupu PAPVV pri elektronickom hlasovaní. Predsedníctvo diskutovalo k danej téme 
a rozhodlo, že po zapracovaní pripomienok bude materiál elektronicky poslaný členom 
predsedníctva a následne bude zapracovaný do rokovacieho poriadku predsedníctva.  
 
4/ Rozličné  
Riaditeľ APVV prof. Šucha predložil pre informáciu materiál Pravidlá organizovania 
vypočutia pre návrhy projektov APVV 4. výzvy. PAPVV zobralo materiál na vedomie s 
pripomenkami. 
Termíny riadnych zasadnutí PAPVV – po krátkej diskusii o úlohách, ktoré čakajú 
predsedníctvo v najbližšom období predsedníctvo rozhodlo, že riadne zasadnutie 
predsedníctva sa uskutoční v pôvodne plánovanom termíne 29. 3. 2006. 
Prof. Šucha informoval predsedníctvo o stave prác na 5. výzve, ktorej vyhlásenie sa plánuje 
v polovici mája 2006. Agentúra pracuje na zbieraní pripomienok od riešiteľov 
a posudzovateľov APVV a na príprave návrhov na zmenu kritérií hodnotenia a vytvorení 
upravených formulárov pre túto výzvu. 
Ing. Hudec upozornil, že v pravidlách pre hodnotenie návrhov projektov zo 4. výzvy 
schválených predsedníctvom APVV je neprimerane veľký rozsah bodov (25), ktoré sú 
potrebné na to, aby bolo možné takýto posudok vyradiť z hodnotenia radou a pracovnou 
skupinou APVV. Túto pripomienku zohľadní predsedníctvo pri prepracovaní podmienok 
schvaľovania žiadostí v rámci budúcich výziev. 
Prof. Šucha informoval o stave prác pracovných skupín PAPVV. 
PS – kritériá, mala mať stretnutie pred  zasadnutím predsedníctva, ale z dôvodov ochorenia 
predsedu sa toto stretnutie neuskutočnilo. 
Predseda PS – MVTS Ing. Sipko informoval predsedníctvo o tom, že MŠ dokončilo prvý 
draft Výnosu MŠ SR o organizácii aktivít v rámci MVTS. 
 
Najbližšie zasadnutie predsedníctva sa uskutoční 29. 3. 2006 v APVV. 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry: 
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UZN1  Predsedníctvo agentúry schvaľuje návrh zloženia Rady programu pre podporu 
ľudského potenciálu v oblasti VaV a popularizácie vedy.  

 
 
Zapísala: Soňa Ftáčniková 
 
Schválil Libor Vozár 
 
 
V Bratislave, 15. 3. 2006 
 


