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Záznam z  5. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 29. 3. 2006. 

 
 

Prítomní: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Ing. Igor Gerek, doc. Ing. Róbert Redhammer 
PhD., prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD., Ing. Alojz Hudec, Ing. Štefan Boháček, PhD., doc. 
Ing. Ľubomír Harach, PhD., doc. Ing. Viliam Pichler, PhD., RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., 
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., RNDr. Soňa Ftáčniková, 
CSc. 
Neprítomní: Ing. Stanislav Sipko, Dr. Peter Kind,  doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,  
 
Program zasadnutia: 
 
1/  Kontrola a schválenie záznamu zo 4. zasadnutia predsedníctva 
Predsedníctvo schválilo záznam zo 4. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok. 
 
2/ Informácia o priebehu výberu projektov z výzvy 2005 na finančnú podporu.  
Riaditeľ APVV prof. Šucha  informoval  predsedníctvo o priebehu posudzovania projektov v 
radách agentúry a ich pracovných skupinách. Uskutočnili sa zasadnutia rady pre lekárske 
vedy, pre pôdohospodárske vedy a pre humanitné a sociálne vedy. Rady zostavili poradie 
žiadostí podľa výsledkov hodnotenia (finálneho počtu bodov), schválili výšku podpory na 
riešenie jednotlivých projektov (buď v plnej alebo redukovanej výške) a podľa celkovej výšky 
finančných prostriedkov priradených príslušnej rade rozhodli o pridelení finančných 
prostriedkov na projekty vybrané podľa výsledkov hodnotenia.  
Uskutočnili sa rokovania pracovných skupín ostatných dvoch rád agentúry (okrem dvoch, 
ktoré budú 30.3.2006). 
Zasadnutie rady pre technické vedy je určené na 6. 4. 2006 a rady pre prírodné vedy na 10. 
4. 2006. Predsedníctvo rozhodlo, že finančné prostriedky, ktoré ostanú v jednotlivých radách 
ako „zvyšky“ (teda tie, ktoré sa nemôžu priradiť poslednému najvyššie hodnotenému 
projektu z dôvodov, že sú nedostatočné) sa zlúčia a z nich sa podporí „nefinancovaný“ 
projekt s najvyšším hodnotením. Výsledky hodnotenia budú zverejňované na www stránke 
postupne (podľa termínov schválenia radami) a finálny výber by mal byť zverejnený do 16. 4. 
2006. 
Predseda APVV prof. Vozár otvoril otázku začiatku riešenia projektov, keďže hodnotiaci 
proces sa predĺžil a pôvodný termín začiatku riešenia projektov bol vo výzve určený na 1. 3. 
2006. Predsedníctvo sa uznieslo, že začiatok riešenia projektov z výzvy 2005 bude totožný s 
dátumom podpísania zmluvy o poskytnutí prostriedkov na jeho riešenie. 
Prof. Šucha ďalej informoval predsedníctvo o stave poskytnutia finančných prostriedkov pre 
bežiace projekty z 2. a 3. výzvy ako aj  z výzvy TRANSFER. APVV vypracovala dodatky 
k zmluvám a riešiteľom poskytne finančné prostriedky na riešenie za rok 2006 vo dvoch 
častiach. Prvých 50% im bude poskytnutých po podpísaní dodatku a druhá polovica po 
vyhodnotení ročných správ o riešení projektov za rok 2005. 
 
3/  Prerokovanie a schválenie výročnej správy o činnosti agentúry v roku 2005. 
Riaditeľ agentúry prof. Šucha, predložil predsedníctvu návrh výročnej správy o činnosti 
agentúry za rok 2005. Predsedníctvo schválilo túto správu s tým, že prípadné pripomienky 
pošlú členovia predsedníctva riaditelovi agentúry a tieto budú zapracované do finálnej verzie 
výročnej správy o činnosti agentúry. 
 
4/  Prerokovanie a schválenie výročnej správy o hospodárení agentúry v roku 2005. 
Predsedníctvo schválilo výročnú  správu o hospodárení agentúry v roku 2005. 
 
5/  Prerokovanie a schválenie verejnej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky 
na riešenie projektov v rámci Programu agentúry na podporu ľudského potenciálu 
a popularizáciu vedy. 
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Riaditeľ agentúry prof. Šucha informoval predsedníctvo, o tom, že rada pre Program, ktorá 
mala ustanovujúce zasadnutie 22. 3. 2006, schválila návrh výzvy na podávanie návrhov 
projektov v rámci Programu na podporu ľudského potenciáli a popularizácie vedy. 
APVV plánuje vypísať túto výzvu 18. apríla 2006 s uzávierkou 19. júna 2006. 
Formuláre budú vo forme „on line“ prostredníctvom internetu a pre každú špecifickú tému 
zadefinovanú v rámci programu čiastočne odlišné. Pracovnú verziu formulárov prezentoval 
doc. Juhás. Bola vznesená pripomienka o nutnosti anglickej verzie týchto formulárov. 
V ďalšom sa diskutovalo o jednotlivých tematických zameraniach a konkrétnych 
podmienkach a kritériách hodnotenia projektov podaných v rámci 8 navrhovaných 
tematických zameraniach. 
Predsedníctvo sa dohodlo, že v rámci tejto výzvy bude v kritériách hodnotenia uplatňovať  
dolný limit len pre celkový počet získaných bodov (a nie pre jednotlivé kritériá) a že finančné 
prostriedky nebude predsedníctvo rozdeľovať na jednotlivé prioritné oblasti. 
Ing. Gerek, vzniesol pripomienku, že kritériá hodnotenia výstupov nie sú vhodné pre 
hodnotenie žiadateľov z podnikateľskej sféry. Predsedníctvo odporučilo, aby Ing. Gerek 
pripravil návrh na ich doplnenie. 
Predsedníctvo schválilo výzvu Programu na podporu ľudského potenciálu a popularizácie 
vedy s tým, že prípadné pripomienky pošlú členovia predsedníctva e-mailovou poštou a tieto 
budú zapracované do finálnej verzie výzvy, ktorá bude následne rozposlaná členom 
predsedníctva na odsúhlasenie. 
 
6/  Rozličné  
Riaditeľ APVV prof. Šucha predložil návrh na doplnenie jedného člena rady pre technické 
vedy (návrh Doc. Pichlera)  a jedného člena rady pre Program na podporu ľudského 
potenciálu a popularizácie vedy (návrh Ing. Sipka). Predsedníctvo schválilo navrhovaných 
kandidátov za členov rád APVV. 
Ďalej prof. Šucha informoval predsedníctvo o pripravovanej konferencii venovanej 
prezentácii transformovanej APVV, ktorá sa v spolupráci s MŠ SR uskutoční dňa 27. apríla 
2006. 
Prof. Šucha informoval predsedníctvo taktiež o ustanovujúcom zasadnutí rady pre MVTS, 
ktoré sa uskutočnilo 21. 3. 2006 a na ktorom sa medzi iným, rokovalo aj o bilaterálnych 
a multilaterálnych spoluprácach medzi SR a inými krajinami. Od 1. mája 2006 by mala byť 
APVV poverená vyhlasovaním výziev a následne výberom a spravovaním projektov 
podaných v rámci bilaterálnych dohôd. 
Predseda prof. Vozár vyzval členov predsedníctva aby sa aktivizovali v pracovných 
skupinách predsedníctva a pripravili potrebné podklady. 
Najbližšie zasadnutie predsedníctva sa uskutoční 3. 5. 2006 o 13.00 v APVV. 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry: 
UZN1  Predsedníctvo agentúry schvaľuje Výročnú správu o činnosti agentúry za rok 2005.. 
UZN2  Predsedníctvo agentúry schvaľuje Výročnú správu o hospodárení agentúry za rok 

2005. 
UZN3  Predsedníctvo agentúry schvaľuje výzvu Programu pre podporu ľudského 

potenciálu a popularizáciu vedy. 
UZN4  Predsedníctvo agentúry schvaľuje návrh na doplnenie rady pre technické vedy a  

rady pre Program pre podporu ľudského potenciálu a popularizáciu vedy. 
 
 
Zapísala: Soňa Ftáčniková 
 
Schválil Libor Vozár 
 
V Bratislave, 4. 4. 2006 


