
Záznam zo  6. zasadnutia predsedníctva 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 3. 5. 2006.

Prítomní: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Ing. Igor Gerek, doc. Ing. Róbert Redhammer 
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., Ing. 
Stanislav Sipko,  doc.  JUDr.  Mária  Patakyová,  CSc.,  prof.  RNDr.  Vladimír  Šucha,  DrSc., 
RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc.
Neprítomní: Ing. Stanislav Sipko, Dr. Peter Kind, prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD. 

Program zasadnutia:

1/  Kontrola a     schválenie záznamu z     5. zasadnutia predsedníctva  
Predsedníctvo schválilo záznam z 5. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok.

2/ Schválenie podkladov pre všeobecnú význu. 
Riaditeľ  APVV prof.  Šucha  predložil  predsedníctvu  3  materiály  týkajúce sa  všeobecnej 
výzvy na rok 2006: 

a/  Plné  znenie  výzvy  APVV  na  podávanie  žiadostí  o pridelenie  finančnej  podpory  pre 
riešenie projektov VaV. Predsedníctvo podrobne diskutovalo o všeobecných aj špecifických 
podmienkach tejto výzvy. Odsúhlasilo nasledovné podmienky:

• finančný limit na jeden projekt na celú dobu riešenia poskytnutých APVV – 12 mil. Sk
• jednoznačná  definícia  charakteru  výskumu  (základný,  aplikovaný  alebo  vývoj) 

v projekte predkladateľom
• nepriame  náklady  poskytnuté  APVV  nesmú  presiahnuť  20%  priamych  bežných 

nákladov na riešenia projektu poskytnutých APVV
• kapitálové výdavky poskytnuté APVV nesmú presiahnuť 30% z celkových  nákladov 

na riešenia projektu poskytnutých APVV
• APVV vyžaduje od všetkých riešiteľov,  ktorí  dostali  finančnú podporu na riešenie 

projektu, aby najneskôr do 5 mesiacov od začatia riešenia projektu vytvorili špeciálnu 
www stránku, s informáciami o projekte počas celej doby riešenia projektu

• na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve vyčlení agentúra 800 mil. 
Sk, v závislosti od výšky rozpočtu APVV na príslušné obdobie

b/  Kritériá hodnotenia žiadostí a postup agentúry pri hodnotení.
Predsedníctvo  zmenilo v kritériu (pre základný aj aplikovaný výskum a vývoj) „Profesionálna 
kvalita výskumného tímu a existujúca infraštruktúra“ pôvodný text novým textom -
Do  akej  miery  sú  žiadateľ  a   zúčastnené  spoluriešiteľské  organizácie   profesionálne 
kompetentná na riešenie predkladaného projektu?

c/ Výstupy a prínosy riešenia projektu
Tento materiál predsedníctvo schválilo jednohlasne bez pripomienok.

3/  Schválenie podkladov pre otvorenie výziev v     rámci MVTS (RP, COST, EUREKA, ESF)  

Riaditeľ  agentúry  prof.  Šucha,  podal  predsedníctvu  úvodnú informáciu  o  pripravovaných 
výzvach APVV v rámci MVTS.
a/  Výzva  na  podávanie  projektov  vyvolaných  medzinárodnou  spoluprácou 
v Rámcových  programoch  EÚ.  Projekty  sa  podávajú  podľa  tematického  vymedzenia 
daného rozhodnutím Rady EÚ a Európskeho parlamentu, ktoré ustanovilo 6. RP. Žiadateľ 
o podporu v rámci projektu APVV musí preukázať náväznosť jeho  cieľov na ciele projektu 
riešeného v rámci RP.  Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve vyčlení 
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APVV  150  mil.  Sk.  Maximálny  príspevok  od  APVV  na  jeden  projekt  je  1.5  mil.  Sk. 
Predsedníctvo APVV odsúhlasilo znenie výzvy aj s hodnotiacimi kritériami.

b/ Výzva na predkladanie projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou vo 
výskume a vývoji COST (European Co-operation in the Field of Scientific and 
Technical Research).
Projekty v rámci výzvy sa podávajú podľa tematického vymedzenia európskej spolupráce 
COST. Žiadateľ musí preukázať nadväznosť cieľov predkladaného (vyvolaného) projektu na 
ciele schváleného projektu v akcii COST.
Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve vyčlení agentúra 70 miliónov Sk. 
Maximálny príspevok APVV na riešenie projektu podaného v rámci tejto výzvy je 2 milióny 
Sk. 
Predsedníctvo schválilo výzvu bez pripomienok.

c/ Výzva na podávanie nových projektov EUREKA s finančnou podporou z APVV.
Účastníkmi v projektoch sú najmä podnikateľské subjekty. Minimálny počet účastníkov sú 
dva subjekty z dvoch rôznych členských štátov EUREKA.
Na financovanie projektov v rámci tejto výzvy Agentúra vyčlení sumu 40 miliónov Sk na celú 
dobu riešenia. Maximálna výška nenávratnej podpory sa stanovuje na 2 milióny Sk na celú 
dobu riešenia na jeden projekt.
Predsedníctvo schválilo výzvu bez pripomienok.

d/ Výzva na podávanie žiadostí o finančnú podporu APVV bežiacich projektov 
EUREKA.
O finančnú podporu projektu EUREKA, môže požiadať akákoľvek právnická alebo fyzická 
osoba  so  sídlom  v Slovenskej  republike,  ktorá  je  účastníkom  schváleného  projektu 
EUREKA. Na financovanie projektov v rámci tejto výzvy sa použije suma 18 miliónov Sk. 
Maximálna výška nenávratnej podpory sa stanovuje na 1,3 milióna Sk na rok 2006 pre jeden 
projekt.
Predsedníctvo schválilo výzvu bez pripomienok.
e/ Pravidlá účasti subjektov SR v projekte EUREKA
Predsedníctvo schválilo pravidlá bez pripomienok.

f/ Výzva APVV pre aktivity ESF v roku 2006.
V rámci  tejto  výzvy  agentúra  podporí  na  základe  žiadosti  účasť  v programoch  RNP, 
do ktorých sa jednotlivci  alebo kolektívy zo slovenských pracovísk zapojili  už v minulosti. 
V rámci výzvy je možné požiadať aj o účasť v nových programoch RNP. V rámci schémy 
EUROCORES podporí agentúra na základe žiadosti projekty EUROCORES, schválené ESF 
v minulosti.  V tejto výzve je  možné požiadať aj  o podporu nových projektov v rámci  tejto 
schémy. Postup pri schvaľovaní nových projektov EUROCORES bude v súlade s pravidlami 
ESF a agentúra bude akceptovať rozhodnutie ESF o podpore nových projektov. 
Agentúra  uhradí  na  účasť  v schválených  programoch  RNP  zvýšený  členský  príspevok 
v objeme  podľa  rozhodnutia  ESF  a bude  ho hradiť  ho  po  celú  dobu  trvania  programu. 
Jednotlivým žiadateľom neposkytne agentúra žiadnu dodatočnú podporu.  Celkový objem 
finančných prostriedkov poskytnutých APVV na programy RNP na rok 2006 je 1,2  mil. Sk 
(cca  32 000  €).  Agentúra  poskytne  podporu  na  riešenie  projektov  v rámci  aktivít 
EUROCORES v objeme dohodnutom s ESF, najviac však 30 000 € na jeden projekt na rok. 
Celkový objem prostriedkov  na všetky schválené projekty EUROCORES za rok 2006 je 
najviac 10 mil. Sk.  

Predsedníctvo schválilo výzvu bez pripomienok.

g/ Riaditeľ prof. Šucha informoval PAPVV o pripravovanom Výnose MŠ SR o poskytovaní 
finančných prostriedkov na prípravu projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív 
v oblasti výskumu.
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Predsedníctvo vzalo Výnos na vedomie, s tým, že prípadné pripomienky pošlú  členovia 
predsedníctva  elektronicky na MŠ SR

4/  Etická komisia APVV
Predsedníctvo bolo informované o zámere agentúry vytvoriť etickú komisiu APVV.
Jej  úlohou  by  bolo  predovšetkým  zabezpečiť  zavádzanie  princípov  „Správnej  vedeckej 
praxe“  do  práce  výskumných  a vzdelávacích  inštitúcií  a ich  vedeckých  a pedagogických 
pracovníkov, ktorí sa v APVV uchádzajú o podporu na riešenie projektu a tých, ktorí riešia 
projekt podporovaný  APVV ako aj zabezpečiť dodržiavanie platných nariadení v súvislosťou 
s etickými problémami dotýkajúcimi sa vedeckého výskumu.

5/  Rozličné
Riaditeľ agentúry prof. Šucha informoval predsedníctvo, o svojom odchode z APVV na konci 
mája 2006.
Ing Hudec sa informoval  o tom kedy môžu riešitelia bežiacich projektov APVV očakávať 
finančné prostriedky na riešenie projektov v roku 2006.
Prof. Šucha podal informáciu, že projekty podané v rámci 2. a 3. výzvy budú financované 
cez rozpočtové opatrenie (okrem projektov, ktorých žiadatelia sú podnikateľské subjekty – 
tie budú financované priamo) a teda termín kedy dostanú prostriedky na svoj účet závisí od 
MŠ SR a  MF SR. Projekty podané v rámci výzvy TRANSFER budú financované priamo 
a APVV poskytne  finančné  prostriedky  behom niekoľkých  dní  v závislosti  od  toho,  kedy 
prijímateľ pošle podpísané  dodatky k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov.

Najbližšie zasadnutie predsedníctva sa uskutoční 21. 6. 2006 v budove APVV.

Uznesenia predsedníctva agentúry:
UZN1 Predsedníctvo  agentúry  schvaľuje  Všeobecnú  výzvu  APVV 2006  s hodnotiacimi 

kritériami a postupom pri hodnotení projektov a výstupy a prínosy riešenia projektu.
UZN2 Predsedníctvo  agentúry  schvaľuje  výzvy  v rámci  MVTS  –  výzvu  na  podávanie 

projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou v Rámcových programoch EÚ aj 
s hodnotiacimi  kritériami,  výzvu  na  predkladanie  projektov  vyvolaných 
medzinárodnou  spoluprácou  vo  výskume  a  vývoji  COST,  výzvy  na  podávanie 
nových  a bežiacich   projektov  EUREKA  s finančnou  podporou  z APVV  aj 
s pravidlami na ich podávanie, a výzvu APVV pre aktivity ESF v roku 2006

 

Zapísala: Soňa Ftáčniková

Schválil Libor Vozár

V Bratislave, 10. 5. 2006
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