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Záznam z  9. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 25.1. 2007 

 
 

Prítomní: 
Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., Prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
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., doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., 
prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.,  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.,  
Prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., hosť.doc. Ing. Ján Šedivý, CSc.,   
Ing. Bibiána Remiarová, PhD., 
 
Neprítomní: 
RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., Dr. Peter Kind  
 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár. Privítal na 
zasadnutí ministra školstva Prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc. a vedúceho služobného úradu MŠ 
SR Prof. Ing. Františka Schlossera, CSc. 
 
 

2. Príhovor ministra školstva Jána Mikolaja 

Minister školstva Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. v úvode svojho vystúpenia ocenil 
možnosť zúčastniť sa zasadnutia. Hlavným bodom jeho príhovoru boli otázky postavenia 
APVV v systéme podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Uviedol, že z pohľadu 
ministrerstva školstva existujú dve základné priority, ktoré by mala zastrešovať APVV: 

1. účasť APVV ako garanta 7. rámcového programu EÚ, najmä z pohľadu 
dofinancovania projetov RP pomocou grantovych schém APVV, pričom na takéto 
aktivity by MŠ SR vyčlenilo finančné zdroje nad rámec súčasného rozpočtu APVV 

2. zvýšenie podielu financovania projektov aplikovaného výskumu za súčasnej finančnej 
spoluúčasti podnikateľských subjektov. 

Z pohľadu ministerstva školstva je dôležité definovať priority financovania všetkých 
aktivít spadajúcich pod ministerstvo školstva. Z tohto pohľadu  v najbližšom období dôjde 
k úprave rozpočtu APVV oproti parlamentom schválenej sume pre APVV.  
Pán minister uviedol, že rozpočet MŠ SR je značné napätý, a požiadal predsedníctvo, aby 
rozpočet agentúry na riešenie zazmluvnených projektov z predchádzajúcich výziev, projekty 
zo všeobecnej výzvy z roku 2006, projekty MVTS, projekty bilaterárnej spolupráce a 
na prevádzku APVV bol rozpočtovaný v roku 2007 vo výške 870 mil.  
 
 

3. Diskusia k príhovoru ministra školstva Jána Mikolaja 

Diskusia k príhovoru pána ministra sa týkala najmä:  
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� výšky rozpočtu APVV pre rok 2007 a tým podmienených možností podpory 
projektov vyhlásených výziev, 

� otázok a návrhov ohľadom mechanizmu na podporu 7RP EÚ, 
� členovia predsedníctva predniesli návrh, že sa zriadi komisia na posúdenie 

možností zapojenia APVV do aktivít na podporu 7RP EÚ, ktorá by aj 
legislatívne prešetrila možnosti tejto podpory prostredníctvom APVV zo 
zdrojov štátneho rozpočtu SR, 

� možnosti refundácie nákladov spojených s prípravou projektov slovenských 
subjektov uchádzajúcich sa o podporu v rámci 7RP EÚ, 

� minister školstva uvítal iniciatívu pre vypracovanie schémy podpory pre 
projekty 7 RP prostredníctvom APVV, 

� otázok prípravy novelizácie zákona č. 172/2005 Z.z. 
    
    
4444. Schválenie záznamu zo . Schválenie záznamu zo . Schválenie záznamu zo . Schválenie záznamu zo 8888. zasadnutia predsedníctva. zasadnutia predsedníctva. zasadnutia predsedníctva. zasadnutia predsedníctva    

Predsedníctvo schválilo záznam zo 8. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok. 
 
 

5555. . . . Rozpis rozpočtu APVV na rok 2007 aRozpis rozpočtu APVV na rok 2007 aRozpis rozpočtu APVV na rok 2007 aRozpis rozpočtu APVV na rok 2007 a    plán hlavných úloh na rok 2007plán hlavných úloh na rok 2007plán hlavných úloh na rok 2007plán hlavných úloh na rok 2007    

Riaditeľ APVV Ing. J. Šedivý predniesol členom predsedníctva návrh rozpisu 
výdavkov APVV. Vychádzajúc z informácie o úprave rozpočtu predsedníctvo APVV 
schválilo rozpis rozpočtu APVV na jednotlivé aktivity v oblasti projektového financovania 
a prevádzky APVV. Hlavné úlohy agentúry v roku 2007 budú predmetom rokovania  
najbližšieho predsedníctva APVV v kontexte schváleného rozpočtu agnetúry. 
    
    

6. 6. 6. 6. Návrh rozdelenia finančných pNávrh rozdelenia finančných pNávrh rozdelenia finančných pNávrh rozdelenia finančných prostriedkov podľa jednotlivých odborových rád pre rostriedkov podľa jednotlivých odborových rád pre rostriedkov podľa jednotlivých odborových rád pre rostriedkov podľa jednotlivých odborových rád pre výzvy výzvy výzvy výzvy 
VV06 a MVTSVV06 a MVTSVV06 a MVTSVV06 a MVTS    

Predseda agentúry Prof. Vozár uviedol fakty ohľadom možností alokácie finančných 
prostriedkov pre nové výzvy v kontexte vládneho rozhodnutia o výške rozpočtu APVV pre 
rok 2007. Predsedníctvo schválilo postup pri rozdelení finančných prostriedkov, pričom sa po 
rozsiahlej diskusii priklonili k princípu rovnakých príležitostí vo všetkých odboroch vedy 
a techniky - (hlasovanie: 9 za, 1 proti) Finančné prostriedky sa rozdelia úmerne finančným 
nárokom projektov podaných v jednotlivých odboroch vedy a techniky. Zvyšné finančné 
prostriedkov zo všetkých odborových rád, ktoré nie je možne použiť v danej rade v dôsledku 
finančnej náročnosti projektu na hranici financovateľnosti, agentúra bude postupovať tak, že 
pridelí tieto finančné prostriedky projektom s najvyšším bodovým hodnotením pod hranicou 
financovateľnosti bez ohľadu na vedný odbor.  
    
    
7777 Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a    dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z.dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z.dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z.dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z.    

Členovia predsedníctva sa zaoberali nomináciou svojich členov do expertnej 
skupiny pre novelizáciu zákona č. 172/2006. Vzali na vedomie informáciu, že členom tejto 
expertnej skupiny sa stal riaditeľ agentúry Ing. Šedivý. 
Predsedníctvo nominovalo dvoch svojich členov do tejto expertnej skupiny, a to Prof. 
Vozára a Ing. Gereka. V diskusii k tomuto bodu členovia poukázali na dôležitosť 
pripomienkovania súčasného stavu a zapracovanie zmien do znenia novely zákona. Do tejto 
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diskusie a pripomienkovacieho procesu je potrebné zapojiť aj členov odborových rád 
a pracovných skupín APVV.  
    
 
8888. . . . Príprava návrhov nových programov APVVPríprava návrhov nových programov APVVPríprava návrhov nových programov APVVPríprava návrhov nových programov APVV    

Riaditeľ APVV oboznámil členom predsedníctva, že v závislosti na prioritné úlohy 
Sekcie vedy a techniky MŠ SR je potrebné, aby agentúra v tomto roku pripravila a vyhlásila 
nové programy. 
Prioritami nových programov by mali byť: 

� stimulácia spolupráce akademických pracovísk s praxou, 
podporujúci investície zo súkromnej sféry do výskumu 
a vzdelávania, 

� posilnenie výskumného potenciálu výskumno-vzdelávacích 
inštitúcií prostredníctvom zriaďovania centier, ktoré efektívne 
integrujú vzdelávanie a výskum, 

� podpora aplikovaného výskumu v malých a stredných podnikoch. 
Riaditeľ agentúry navrhol, aby boli programy agentúry pripravované v spolupráci 

s expertnou skupinou predsedníctva APVV, pričom predniesol prvý návrh na zoznam 
členov tejto expertnej skupiny. Predsedníctvo doplnilo predbežný zoznam o ďalšie návrhy 
a poverilo riaditeľa APV dopracovať definitívne zloženie expertnej skupiny. Hlavnou 
úlohou tejto skupiny za účasti členov predsedníctva (Redhammer, Pichler, Boháček, 
Harach) je pripraviť znenia programov, o ktorých by mohlo predsedníctvo rokovať na 
najbližšom zasadnutí Schválené znenie programov bude posunuté do schvaľovacieho 
konania v Rade vlády pre vedu a techniku a následne vo vláde SR. 
 
 
9999. . . . Doplnenie členov odborových rád aDoplnenie členov odborových rád aDoplnenie členov odborových rád aDoplnenie členov odborových rád a    pracovných skupínpracovných skupínpracovných skupínpracovných skupín    

Riaditeľ agentúry predniesol analýzu činnosti jednotlivých odborových rád, rady 
MVTS a rady programy LPP. Poukázal na to, že niektoré rady resp. pracovné skupiny 
pracujú v neúplnom zložení. V niektorých odborných orgánoch absentujú odborníci na 
posudzovanie projektov významnej podskupiny daného vedného odboru. Predsedníctvo 
schválilo postup na doplnenie členov odborových orgánov. Riaditeľ APVV bol poverený 
predložiť na rokovanie predsedníctva po konzultáciách aj s predsedami rád,  návrhové listy 
na doplnenie členov rád resp. pracovných skupín jednotlivých rád. 
Predsedníctvo sa uznieslo na tom, že predsedovia jednotlivých rád by mali pripraviť 
hodnotenie práce príslušnej rady. Vychádzajúc z toho, sa členovia predsedníctva dohodli, že 
na najbližšom zasadnutí predsedníctva budú prizvaní predsedovia všetkých rád APVV, kde 
sa budú diskutovať pripomienky z hodnotiaceho procesu projektov APVV, ako aj 
individuálne problémy rád. 
 
 
10101010. . . . Doplnenie členov etickDoplnenie členov etickDoplnenie členov etickDoplnenie členov etickej komisie APVVej komisie APVVej komisie APVVej komisie APVV        

Uznesením č. UZN6 zo dňa 18.9.2006 predsedníctvo APVV schválilo navrhovaných 
6 kandidátov za členov etickej komisie APVV. Doc. Patakyová a Ing. Gerek sa podujali 
doplniť návrh kandidátky na EK APVV. Vychádzajúcich z predložených podkladov 
predsedníctvo schválilo doplnenie členov etickej komisie ako poradného orgánu 
predsedníctva agentúry. Súčasne jednomyseľne schválilo, že tajomníčkou etickou komisie 
bude RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc. 
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11111111.... Schválenie zmeny procedúry na vstup slovenských účas Schválenie zmeny procedúry na vstup slovenských účas Schválenie zmeny procedúry na vstup slovenských účas Schválenie zmeny procedúry na vstup slovenských účastníkov do programu COSTtníkov do programu COSTtníkov do programu COSTtníkov do programu COST    

RNDr. Ftáčniková informovala predsedníctvo ohľadom procedúry predkladania 
projektov COST. Európska spolupráca COST je koordinačnou výskumnou spoluprácou, 
do ktorej členské krajiny  prihlasujú existujúce otvorené národné projekty. Rada MVTS 
schválila 10. 1. 2007 elektronickým hlasovaním postup APVV v tom zmysle, aby národný 
koordinátor priebežne prihlasoval projekty a informoval Radu o prihlásených národných 
projektoch do spolupráce COST. Predsedníctvo APVV schválilo tento postup agentúry pre 
projekty zapojené do spolupráce COST. 
 

 

12. 12. 12. 12. RRRRôzne ôzne ôzne ôzne     
    

� riaditeľ APVV informoval, že na základe požiadavky Sekcie vedy a techniky MŠ SR 
bol poverený vypracovaním plánu hlavných úloh APVV v termíne do 15.2.2007 

� predsedníctvo sa dohodlo na najbližšom termíne zasadnutia dňa 28.2.2007 o 13,00 
hod. 

 
 

11113333. . . . 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 8. zasadnutia predsedníctva APVV  

UZN2  PAPVV schválilo zriadenie poradnej skupiny na posúdenie možností zapojenia 

APVV do aktivít na podporu 7RP zloženú zo zástupcov rôznych vedecko-

výskumných institúcií a vysokých škôl na základe ich skúsenosti s projektami RP 

EÚ 

UZN3  PAPVV schválilo  rozpis rozpočtu APVV na rok 2007 na jednotlivé aktivity 

v oblasti projektového financovania a prevádzky APVV 

UZN4  PAPVV schválilo postup rozdelenia finančných prostriedkov podľa jednotlivých 

odborových rád pre výzvy VV2006 a MVTS  

UZN5 PAPVV vzalo na vedomie informáciu informáciu, že členom expertnej skupiny 

MŠ SR na prípravu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 

Z.z. sa stal riaditeľ agentúry Ing. Šedivý a zároveň delegovali Prof. Vozára a Ing. 

Gereka do tejto expertnej skupiny 



 

5 

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

2007 

UZN7 PAPVV schválilo,  aby boli programy agentúry pripravované v spolupráci 

s expertnou skupinou predsedníctva APVV a zároveň poverilo riaditeľa APV 

dopracovať definitívne zloženie expertnej skupiny  

UZN8 PAVV poverilo riaditeľa APVV predložiť na rokovanie predsedníctva po 

konzultáciách aj s predsedami rád,  návrhové listy na doplnenie členov rád resp. 

pracovných skupín jednotlivých rád 

UZN9 PAPVV schválilo návrh na doplnenie členov etickej komisie ako poradného orgánu 

predsedníctva agentúry 

UZN10 PAVV schválilo tajomníčku etickej komisie, ktorou bude RNDr. S. Ftáčniková 

UZN11 PAPVV schválilo postup agentúry pre projekty prihlásené do medzinárodnej 

spolupráce COST 

 

 

 
V Bratislave, dňa 25.1.2007. 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


