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Záznam z  8. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 22.11. 2006 

 
 

Prítomní: 
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., Ing. Štefan Boháček, PhD.,  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., RNDr. Marta Cimbáková, 
hosť.doc. Ing. Ján Šedivý, CSC.,  Ing. Bibiána Remiarová, PhD., 
 
Neprítomní: 
doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Ing. Stanislav Sipko, Dr. Peter Kind , 
prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár. Privítal na zasadnutí 
ministra školstva Prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc. 
 
2. Príhovor ministra školstva Jána Mikolaja 
Minister školstva Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. oboznámil prítomných s hlavnými úlohami 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky a APVV na roky 2006 – 2010 vyplývajúcimi 
z Programového vyhlásenia vlády SR. Zdôraznil, že dochádza k prehodnoteniu prioritných 
úloh, ktoré boli stanovené v období predchádzajúceho vládneho kabinetu, ako aj v súvislosti 
s novoschváleným Referenčným rámcom pre operačné programy, najmä OP Výskum 
a vývoj. Pre tento program vzniká nová implementačná agentúra na MŠ SR.  
Z pohľadu ministerstva školstva je dôležité upraviť a ujednotiť financovanie jedného účelu 
z rôznych zdrojov (APVV, VEGA, Infovek, Minerva, a pod.), pričom tieto aktivity sú 
financovanie zo štátneho rozpočtu. 
Medzi hlavné úlohy APVV pán minister označil: 

• prehodnotenie systému hodnotenia projektov aplikovaného výskumu 
• vypracovanie nových programov APVV s cieľom posilniť aplikovaný výskum 

a prepojenie výskumu a hospodárskej praxe 
• zabezpečenie uplatnenia prenosu výstupov projektov riešených v rámci APVV do 

praxe 
• zvýšenie podielu viaczdrojového financovania projektov APVV ( nie len zo štátneho 

rozpočtu SR) 
 
3. Diskusia k príhovoru ministra školstva Jána Mikolaja 

Diskusia k príhovoru pána ministra sa týkala najmä:  
� otázok vyváženosti podpory základného a aplikovaného výskumu, 
� stabilizácie systému podpory APVV, 
� možností zvýšenia podielu spolufinancovania výskumných aktivít 

podnikateľskými subjektmi, napr. vypracovanie nových programov agentúry 
atraktívnych pre hospodársku prax, 
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� Doc. Redhammer v týchto súvislostiach oboznámil prítomných so 
skúsenosťami počas pobytu v USA v NSF, pričom predstavil aj základné črty 
možných nových programov APVV orientovaných na aplikovaný výskum. 

 
4444. Schválenie záznamu zo 7. zasadnutia predsedníctva. Schválenie záznamu zo 7. zasadnutia predsedníctva. Schválenie záznamu zo 7. zasadnutia predsedníctva. Schválenie záznamu zo 7. zasadnutia predsedníctva    
Predsedníctvo schválilo záznam zo 7. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok. 
 
5555. Vyhodnotenie I. výzvy programu Ľudský potenciál a . Vyhodnotenie I. výzvy programu Ľudský potenciál a . Vyhodnotenie I. výzvy programu Ľudský potenciál a . Vyhodnotenie I. výzvy programu Ľudský potenciál a     popularizácia vedypopularizácia vedypopularizácia vedypopularizácia vedy    
Predsedníctvo vzalo na vedomie informáciu o ukončení hodnotenia I. výzvy LPP. 
Podrobná analýzy a pripomienku k tejto výzve spracuje vedúca odd. LPP - Ing. Blahová na 
základe podkladov z rady programu LPP. Táto analýza bude predložená predsedníctvu 
v januári. 
 
6666. Stav hodnotenia všeobecnej výzvy VV2006. Stav hodnotenia všeobecnej výzvy VV2006. Stav hodnotenia všeobecnej výzvy VV2006. Stav hodnotenia všeobecnej výzvy VV2006    
Predsedníctvo APVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa agentúry o príprave  a stave 
hodnotenia všeobecnej výzvy VV2006. K 15.11.2006 je predmetom hodnotenia 529 
projektov. 
Predsedníctvo poverilo riaditeľa agentúry, aby spustil proces hodnotenia výzvy VV2006. 
 
7777. Stav hodnotenia projektov podaných v. Stav hodnotenia projektov podaných v. Stav hodnotenia projektov podaných v. Stav hodnotenia projektov podaných v    rámci výzvy MVTSrámci výzvy MVTSrámci výzvy MVTSrámci výzvy MVTS    
Predsedníctvo APVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa agentúry o príprave  a stave 
hodnotenia výziev MVTS.  K 15.11.2006 je predmetom hodnotenia 75 projektov. 
Predsedníctvo poverilo riaditeľa agentúry, aby spustil proces hodnotenia výziev MVTS. 
 
8888. Financovanie projektov APVV. Financovanie projektov APVV. Financovanie projektov APVV. Financovanie projektov APVV v v v v    roku 2006roku 2006roku 2006roku 2006    
Predsedníctvo APVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa o financovaní projektov 
v priebehu roku 2006 všetkých výziev, programov, ako aj projektov v rámci bilaterálnej 
spolupráce a aktivít v rámci Európskej nadácie pre vedu. 
 
9999. Informácia o. Informácia o. Informácia o. Informácia o    príprave rozpočtu APVV  na rok 2007príprave rozpočtu APVV  na rok 2007príprave rozpočtu APVV  na rok 2007príprave rozpočtu APVV  na rok 2007    
Predsedníctvo sa oboznámilo s rozpisom výdavkov APVV na rok 2007, tak ako boli 
predložené na ministerstvo školstva.  
Členovia predsedníctva v diskusii k tomuto bodu programu konštatovali, že je veľmi 
dôležité zachovať naštartovaný trend aktivít APVV s prihliadnutím aj na nové plánované 
aktivity. Je preto nevyhnutné, aby schválený rozpočet APVV na rok 2007 umožňoval pokryť 
všetky tieto aktivity. 
Predsedníctvo vzalo informáciu o pripravovanom rozpočte APVV na vedomie. 
 
10101010. Vypísanie novej výzvy s. Vypísanie novej výzvy s. Vypísanie novej výzvy s. Vypísanie novej výzvy s    ohľadom na požiadavku ESFohľadom na požiadavku ESFohľadom na požiadavku ESFohľadom na požiadavku ESF    
S materiálmi na novú výzvu APVV pre aktivity ESF v roku 2007 oboznámila členov 
predsedníctva RNDr. Ftáčniková. 
Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu, v snahe umožniť slovenskej vedeckej 
komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ESF a  
zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej 
úrovni, by mala vyhlásiť v roku 2006 druhú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na účasť 
v aktivitách ESF v rámci programov ESF Research Networking Programmes a v rámci 
schémy EUROCORES, so začiatkom riešenia v roku 2007.  
V diskusii k predloženému materiálu sa členovia predsedníctva vyjadrovali najmä 
v kontexte očakávaného schválenia rozpočtu APVV. Poukazovali najmä na fakt, že tento 
rozpočet môže byť značne napätý a novovyhlasované výzvy môžu sťažiť východiskové 
pozície pri rozdeľovaní pridelených finančných prostriedkov pre jednotlivé aktivity. 
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Na základe hlasovania o vyhlásení tejto výzvy  (za: 3, proti: 1, zdržali sa: 4 ), predsedníctvo 
neschválilo vyhlásenie výzvy APVV pre aktivity ESF v roku 2007. 
 
11111111. R. R. R. Rôzne ôzne ôzne ôzne     

� Riaditeľ APVV v nadväznosti na predchádzajúce zmeny organizačného usporiadania 
v kancelárii agentúry podal návrh na odvolanie tajomníčky predsedníctva APVV 
RNDr. Ftáčnikovej a zároveň navrhol na vymenovanie do funkcie tajomníčky 
predsedníctva zástupkyňu riaditeľa APVV Ing. B. Remiarovú. Predsedníctvo 
jednomyseľne schválilo zmenu tajomníčky predsedníctva. Tajomníčkou 
predsedníctva sa stala Ing. B. Remiarová. 

� RNDr. M. Cimbáková – zastupujúca generálna riaditeľka Sekcie vedy a techniky 
MŠ SR informovala predsedníctvo o iniciatíve SAV, ktoré smeruje k širšej finančnej 
podpore medzinárodnej aktivity v rámci ERA-NET. Predsedníctvo vzalo túto 
informáciu na vedomie. 

� Predsedníctvo sa dohodlo na najbližšom termíne zasadnutia v januári 2007. Presný 
termín sa určí dodatočne. 

 
12. 12. 12. 12. Záver zasadnutiaZáver zasadnutiaZáver zasadnutiaZáver zasadnutia    
Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Prof. Vozár a poďakoval prítomným za 
účasť. 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry: 
UZN1    PAPVV schválilo záznam zo 7. zasadnutia predsedníctva APVV  

UZN2  PAPVV vzalo na vedomie informáciu o ukončení hodnotenia I. výzvy LPP  

UZN3  PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa agentúry o príprave  a stave 

hodnotenia všeobecnej výzvy VV2006 a poverilo  riaditeľa agentúry, aby spustil 

proces hodnotenia výzvy VV2006 

UZN4  PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa agentúry o príprave  a stave 

hodnotenia výziev MVTS  a poverilo riaditeľa agentúry, aby spustil proces 

hodnotenia výziev MVTS 

UZN5 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa o financovaní projektov v priebehu 

roku 2006 

UZN6 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o pripravovanom rozpočte APVV na rok 

2007 

UZN7 PAPVV neschválilo vyhlásenie výzvy APVV pre aktivity ESF v roku 2007 

UZN8 PAPVV schválilo vymenovanie novej tajomníčky predsedníctva Ing. B. 

Remiarovej. 

UZN9 PAPVV vzalo na vedomie informáciu RNDr. Cimbákovej o možnostiach podpory 

medzinárodných aktivít v rámci ERA-NET 

 
V Bratislave, dňa 22.11.2006. 
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Zapísala: Bibiána Remiarová 
Schválil: Libor Vozár 


