
Záznam zo  7. zasadnutia predsedníctva 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 6. 9. 2006.

Prítomní: Ing. Igor Gerek, doc. Ing. Róbert Redhammer PhD., Ing. Alojz Hudec, doc. Ing. 
Ľubomír Harach, PhD., doc. Ing. Viliam Pichler, PhD., RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., prof. 
RNDr. Libor Vozár,  CSc.,  doc. JUDr. Mária Patakyová,  CSc.,  prof.  Ing. Evžen Kočenda, 
PhD. Ing. Bibiána Remiarová, CSc., RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc.
Neprítomní: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Ing. Stanislav Sipko, Dr. Peter Kind, Ing. 
Štefan Boháček, PhD 

Program zasadnutia:

1/  Kontrola a     schválenie záznamu zo     6. zasadnutia predsedníctva  
Predsedníctvo schválilo záznam zo 6. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok.

2/ Podpísanie vyhlásenia o     konflikte záujmov a     dôvernosti informácií  
Prítomní členovia PAPVV podpísali vyhlásenie o konflikte záujmov a dôvernosti informácií

3/ Podpora projektov výzvy z     augusta 2005.   
Riaditeľka Ing. Remiarová informovala predsedníctvo o stave projektov z výzvy august 2005.
Na základe podpísaných zmlúv APVV poskytla v priebehu mesiaca jún žiadateľom finančné 
prostriedky  na prvý rok riešenia v celkovej výške 251.5 mil. Sk.
PAPVV vzalo na vedomie informáciu o podpore projektov z výzvy august 2005. 

4/   Hodnotenie  priebežných  správ  o  riešení  projektu  odborovými  radami  a     následné   
dofinancovanie tohto projektového roku
Riaditeľka APVV podala informáciu o stave projektov z jednotlivých výziev.
Pre  bežiace  projekty  podané  v rámci  2.,  3.  výzvy  a výzvy  TRANSFER  so  začiatkom 
financovania v rokoch 2004 a 2005 boli  finančné prostriedky poukázane najprv  vo výške 
50%  ročného  rozpočtu  projektov  a v súčasnosti  boli  uzatvorené  dodatky  ku  zmluve 
o poskytnutí  finančných  prostriedkov   pre  295  projektov.  Počas  mesiacov  júna  a júla 
prebehlo hodnotenie priebežných správ týchto projektov v príslušných odborových radách. 
Na základe schválenia pokračovania financovania projektov sa realizoval podpis dodatkov 
ku zmluvám pre zvyšných 50% finančných prostriedkov na riešenie projektov v tomto roku. 
Predsedníctvo  APVV  vzalo  na  vedomie  podanú  informáciu  a poverilo  riaditeľku  aby 
elektronickou poštou poslala členom PAPVV zápis o mechanizme financovania bežiacich 
projektov. Tiež sa dohodlo, že v prípade informácií o ťažkostiach s financovaním bežiacich 
projektov APVV je potrebné odporučiť štatutárnemu zástupcovi, aby sa obrátil  priamo na 
riaditeľku APVV Ing. Remiarovú.

5/ Informácia o     uzavretých výzvach LPP, VV2006, a     výziev MVTS  
Riaditeľka APVV informovala o tom, že MŠ SR delimitovalo 1. 6. 2006 na APVV bilaterálnu 
medzinárodnú spoluprácu
Podala tiež podrobné informácie o uzavretých výzvach:
a/ Výzva Ľudský potenciál a popularizácia vedy
Celkový počet podaných projektov: 245
Finančné požiadavky na celú dobu riešenia: 497 mil. Sk

Výzva bola uzavretá 19.6.2006. V dňoch 24.-27.8.2006 prebehlo spoločné hodnotenie časti 
programu Popularizácia  a vzdelávanie.  Zasadnutie  rady  programu na  vyhodnotenie  tejto 
časti je stanovené na 12.9.2006. Následne sa rozbehne proces podpisu zmlúv a poskytnutia 
finančných prostriedkov.
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V týchto dňoch sa po návrhoch posudzovateľov odborovými radami začínajú posudzovať 
projekty časti Ľudský potenciál.
Predpokladané  vyhodnotenie  radou  programu  po  odporúčaniach  odborových  rád  bude 
v októbri  tohto  roku  a následne  sa  s úspešnými  riešiteľmi  uzavrú  zmluvy  o poskytnutí 
prostriedkov

b/ Všeobecná výzva VV 2006
Celkový počet podaných projektov v tejto výzve bol 571. Výzva bola uzavretá dňa 24. júla 
2006. V súčasnosti sa ukončilo formálne hodnotenie podaných projektov. Rozbieha sa návrh 
expertov pre všetky projekty v odborových radách.

c/ Výzvy podané v rámci MVTS
COST-36 projektov
EUREKA bežiace – 12 projektov
EUREKA nové – 6 projektov
RP EU – 21 projektov
SPOLU – 75 projektov
Výzvy  boli  uzavreté  dňa  31.  júla  2006.  V súčasnosti  sa  ukončilo  formálne  hodnotenie 
podaných projektov. Rozbieha sa návrh expertov pre všetky projekty v odborových radách.
PAPVV poverilo riaditeľku, aby mu po skončení hodnotenia týchto výziev predložila analýzu 
skúseností a problémov spojených s LPP, VV a výzvami MVTS. 

6/ Informácia o     viazaní rozpočtu agentúry  
Riaditeľka APVV informovala predsedníctvo o sume, ktorá bola viazaná v rozpočte APVV 
v súlade s uznesením vlády SR č.686/2006 zo dňa 9. augusta 2006 k návrhu na viazanie 
výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006. Ide o finančné prostriedky vyčlenené na 
podporu  projektov  APVV  v bežných  výdavkoch  vo  výške  86  034,5  tis.  Sk.  Sk  a v 
kapitálových výdavkoch vo výške  16 158 tis. Sk.
Tieto  prostriedky  predstavujú  približne  predpokladanú  alokáciu  na  podporené  projekty 
v rámci finančných schém MVTS. Keďže vyhlásenie týchto výziev sa realizovalo k 31. máju 
2006  a hodnotiaci  proces  bude  trvať  do  januára  2007,  tieto  prostriedky  môže  agentúra 
poskytnúť na 10%-né viazanie rozpočtových prostriedkov v roku 2006 podľa rozhodnutia 
vlády SR. 
Je nevyhnutné zohľadniť túto skutočnosť pri návrhu rozpočtu APVV  pre rok 2007, pretože 
sú viazané na podporu nového typu podpory medzinárodných projektov, ktorých výzvy už 
boli uzavreté a projekty podané.
PAPVV berie na vedomie informáciu o viazaní rozpočtu APVV
K tomuto bodu bola dlhá diskusia, v ktorej sa dohodlo, že je potrebné aby sa predsedníctvo 
písomne vyjadrilo k tomuto kroku vlády a MŠ SR.
Vo vyjadrení je potrebné zdôrazniť nasledovné fakty:

• viazanie prostriedkov sa uskutočňuje z nezazmluvnených prostriedkov
• APVV mala pripravené spôsoby ako by zmysluplne použila tieto neviazané finančné 

prostriedky  v roku 2006 na riešenie vedecko - výskumných úloh
• ďalšie viazanie prostriedkov by vážne ohrozilo chod agentúry
• predsedníctvo očakáva, že vzhľadom na už uzavreté výzvy v rámci MVTS rozpočet 

APVV na rok 2007 zohľadní potrebu financovať tieto aktivity.

7/  Analýza  finančných  požiadaviek  nových  výziev   VV  2006  a     výziev  MVTS  a     návrh   
finančných požiadaviek pre jednotlivé odborové rady.
Riaditeľka  informovala  predsedníctvo  o finančných  požiadavkách  žiadateľov,  ktorí  podali 
projekty v rámci VV a výziev pre MVTS.
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Finančné požiadavky pre všetkých 571 projektov podaných v VV 2006 na celú dobu riešenia 
je  okolo 3 396 mil. Sk, pričom APVV pri výzve alokovala na tieto projekty 800 mil. Sk (čo je 
23,6%).
Pri diskusii  o tom ako tieto nedostatočné prostriedky rozdeliť medzi jednotlivé odbory prišlo 
PAPVV k nasledovným alternatívam:
a) Rozdeliť prostriedky podľa % v minulej výzve 2005
b) Rozdeliť  prostriedky  podľa  finančných  požiadaviek  projektov  podaných  v  jednotlivých 

odboroch
c) Použiť aritmetický priemer variant a) a b).
Ďalej  predsedníctvo konštatovalo, že:

• prostriedky určené na túto výzvu sú vzhľadom na veľký záujem  nedostatočné 
pretože úspešnosť financovania podaných projektov je 23,6%, čo je veľmi 
nízka

• v roku  2007  je  potrebné  zvýšiť  rozpočet  APVV,  aby  úspešnosť  podaných 
projektov bola na úrovni 35%, čo je podľa PAPVV optimálne číslo.

• predsedníctvo rozdelí  finančné prostriedky do jednotlivých odborov až keď 
bude známy rozpočet agentúry na rok 2007

• predsedníctvo  rozdelí  finančné  prostriedky  na  jednotlivé  aktivity  (COST, 
EUREKA, Rámcový program, ESF) v rámci výzvy MVTS až keď bude známy 
rozpočet agentúry na rok 2007.

8/  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. Bol predložený konkrétny návrh 
na zloženie členov etickej komisie.
Predsedníctvo schválilo nasledovných kandidátov za členov EK APVV:
1/ Prof.RNDr.Magda Komornikova,DrSc.,
2/doc.LýdiaBezáková,CSc.
3/ doc. RNDr. Oľga Hritzova, PhD
4/ Prof. MUDr, RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
5/ Doc. MUDr. Jozef Glasa, PhD
6/PhDr. Ivan Sarmány Schuller, CSc
Ing. Gerek a Doc. Patakyová pošlú návrhy na ďalších kandidátov, ktorí budú predsedníctvu 
predložení na schválenie na najbližšom zasadnutí PAPVV.

9/ Informácia a     diskusia o     návrhu nových programov APVV.  
Doc. Redhammer načrtol  predsedníctvu stručnú informáciu o pripravovaných programoch.
Po krátkej diskusii sa PAPVV dohodlo, že je potrebné vzhľadom na prípravu rozpočtu APVV 
čo najskôr predložiť MŠ SR konkrétnu predstavu o programoch APVV na rok 2007.

10/  Rozličné
Riaditeľka  APVV predložila  na  prediskutovanie  otázku,  či  je  publikovanie  monografií  vo 
forme kníh ako výstup riešenia  oprávnený náklad na riešenie  projektu výskumu a vývoja. 
Predsedníctvo sa uznieslo, že za oprávnený náklad sa považuje vydanie jedného prototypu, 
t.j. jedného výtlačku, ostatné musí byť na iných princípoch. Iná situácia je v prípade, že sa 
jedná o propagačné materiály propagujúce niečo verejno prospesné, ktoré by sa zdarma 
distribuovali ako napr. propagácia vedy.
PAPVV poverilo doc. Patakyovú pripraviť  podklady,  aby sa mohlo v tejto veci  rozhodnúť 
kvalifikovane.
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Predsedníctvo predložilo riaditeľke  požiadavku o vytvorení priestoru na serveri APVV, kde 
by mohli byť všetky potrebné informácie týkajúce sa práce PAPVV. Riaditeľka prisľúbila túto 
požiadavku  prediskutovať  so  správcom  siete  a podniknúť  potrebné  kroky  na  splnenie 
predloženej požiadavky.
Predsedníctvo sa dohodlo na dvoch najbližších termínoch svojich zasadnutí  4. 10. a 8. 11. 
2006.

Uznesenia predsedníctva agentúry:

UZN1   PAPVV vzalo na vedomie informáciu o podpore projektov z výzvy august 2005. 
UZN2 PAPVV vzalo  na vedomie  podanú  informáciu  o  hodnotení  priebežných správ  o 

riešení projektu odborovými radami a následnom dofinancovaní tohto projektového 
roku a poverilo riaditeľku aby elektronickou poštou poslala členom PAPVV zápis 
o mechanizme financovania bežiacich projektov.

UZN3 Predsedníctvo agentúry vzalo na vedomie informáciu o uzavretých výzvach LPP, 
VV  2006  a výziev  MVTS  a  PAPVV  poverilo  riaditeľku,  aby  mu  po  skončení 
hodnotenia  týchto  výziev  predložila  analýzu  skúsenosti  a problémov  spojených 
s výzvami LPP, VV2006 a výziev MVTS. 

UZN4   PAPVV berie na vedomie informáciu o viazaní rozpočtu APVV a dohodlo sa, že sa
  písomne vyjadrí k tomuto kroku vlády a MŠ SR.

UZN5  PAPVV vzalo na vedomie podanú analýzu finančných požiadaviek nových výziev 
VV2006 a výziev MVTS a návrh finančných požiadaviek pre jednotlivé odborové rady 
a dohodlo sa, že  rozdelí finančné prostriedky na jednotlivé odborové rady pre výzvu 
VV 2006 ako aj pre rôzne aktivity (COST, EUREKA, Rámcový program, ESF) v rámci 
výzvy MVTS až keď bude známy rozpočet agentúry na rok 2007.

UZN6 PAPVV schválilo navrhovaných 6 kandidátov za členov etickej komisie APVV. Doc. 
Patakyová a Ing. Grerek sa podujali doplniť návrh kandidátky na EK APVV.

Zapísala: Soňa Ftáčniková

Schválil Libor Vozár

V Bratislave, 18. 9 2006
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