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Záznam z  10. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 28.2. 2007 

 
Prítomní: 
Prof. Ing. František Schlosser, CSc., 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., RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.,  
hosť.doc. Ing. Ján Šedivý, CSc.,  Ing. Bibiána Remiarová, PhD., 
 
Neprítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD.,  prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.,  Dr. Peter Kind  
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár. Privítal na 

zasadnutí vedúceho služobného úradu MŠ SR Prof. Ing. Františka Schlossera, CSc. 
 
 
2. Schválenie záznamu z 9. zasadnutia predsedníctva APVV 
Predsedníctvo schválilo záznam zo 9. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok. 
 
 
3. Koncepcia aKoncepcia aKoncepcia aKoncepcia a    hlavné činnosti APVV na rok 2007 hlavné činnosti APVV na rok 2007 hlavné činnosti APVV na rok 2007 hlavné činnosti APVV na rok 2007     

Hlavné úlohy agentúry a koncepciu jej činnosti predstavil v hlavných rysoch riaditeľ 
agentúry Ing. Šedivý. Uviedol, že v súlade so zákonom č.172/2005 Z.z., štátnou vednou 
a technickou politikou a v zmysle plánu hlavných úloh MŠ SR by mali byť v roku 2007 
vyhlásené tieto výzvy:  

a) všeobecná výzva 2007 – podpora výskumu a vývoja so zameraním na 
aplikovaný výskum a na viaczdrojové financovanie 

b) výzvy v rámci nových programov agentúry v zmysle plánu hlavných úloh 
MŠ SR  

c) výzva k „schéme“ na podporu projektov 7.RP  
d) výzvy  k podávaniu návrhov na spoločné bilaterálne projekty vedecko- 

technickej spolupráce medzi SR a ďalšou krajinou  
e) výzva na podávanie žiadostí o podporu aktivít a projektov organizovaných 

v rámci Európskej nadácie pre vedu. APVV bude podporovať v tejto výzve 
účasť v „Research Networking Programmes“ a riešenie projektov 
EUROCORES  

V diskusii k tomuto bodu programu sa členovia predsedníctva vyjadrovali najmä 
k novým výzvam agentúry v roku 2007. Podporu vyhláseniu novej všeobecnej výzve v tomto 
roku vyjadrila väčšina prítomných členov predsedníctva.  Riaditeľ agentúry informoval 
predsedníctvo o svojich jednaniach s ministrom školstva SR, ktorý preferuje len dokončenie 
podpory projektov všeobecných výziev vyhlasených v minulosti a v ďalšom odbobí by sa už 
nevyhlasovali všeobecné výzvy. Prof. Schlosser poukázal na finančné nároky jednotlivých 
výziev v kontexte pripravovaných nových programov agentúry. Podotkol, že ministerstvo 
počíta s finančnými prostriedkami len na aktivity súvisiace s programovým vyhlásením vlády 
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SR. Naopak členovia predsedníctva poukazovali na fakt, že zmysel APVV je daný v znení 
zákona č.172/2005, kde je deklarovaná podpora pre všetky odbory vedy a techniky.  

Predložený materiál Koncepcia a hlavné činnosti APVV na rok 2007 bol schválený 
v predloženom znení jednomyselne. 
    
    
4444. . . . Nové programy APVV vNové programy APVV vNové programy APVV vNové programy APVV v    zmysle prioritných úloh MŠzmysle prioritných úloh MŠzmysle prioritných úloh MŠzmysle prioritných úloh MŠ    

Doc. Redhammer ako hlavný autor nových programov APVV oboznámil predsedníctvo 
s týmito programami. Sú to tieto programy: 
1. Podpora spolupráce univerzít s1. Podpora spolupráce univerzít s1. Podpora spolupráce univerzít s1. Podpora spolupráce univerzít s    priemyslom priemyslom priemyslom priemyslom     
Tento program agentúry stimuluje výskumnú spoluprácu akademických pracovísk 
s praxou, podporuje investície zo súkromnej sféry do výskumu a vzdelávania. Program 
prispieva k rozvoju kľúčového partnerstva priemyslu, akademických pracovísk a verejnej 
správy. Pomerne malou sumou je stimulovaný vznik centier, ktorých výskum je 
financovaný priemyslom. Centrum realizuje výskum, o ktorý má záujem priemysel 
i samotné centrum. Tieto centrá obohatia existujúcu infraštruktúru výskumu, intelektuálny 
potenciál a podporia integráciu výskumu a vzdelávania. Synergicky podporia budúci rozvoj 
krajiny. 
2. Podpora výskumu a vývoja v malých a2. Podpora výskumu a vývoja v malých a2. Podpora výskumu a vývoja v malých a2. Podpora výskumu a vývoja v malých a    stredných podnikochstredných podnikochstredných podnikochstredných podnikoch  
Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja zameraný na podporu výskumu a vývoja 
v malých a stredných podnikoch vedúceho k inováciám. Program umožňuje využiť vlastný 
potenciál malých a stredných firiem, alebo spoluprácu s výskumnými organizáciami pre 
zvýšenie pridanej hodnoty ich procesov, produktov a služieb, a tým aj ich 
konkurencieschopnosti. Osobitný zreteľ sa berie na mikropodniky, spin-off a star-up firmy. 
Podmienkou pre poskytnutie finančnej podpory je tiež predloženie presvedčivého 
podnikateľského plánu, identifikujúceho spôsob získania a očakávaný objem tržieb, ako 
aj rámec ekonomickej návratnosti. Realizáciou výskumu a vývoja v malých a stredných 
podnikoch je cielene podporovaný najefektívnejší proces zhodnocovania výskumu, najmä 
v oblasti technologických inovácií, prepájanie výskumu s trhom a následne i hospodársky 
a sociálny rozvoj krajiny.  
3. Podpora vzniku 3. Podpora vzniku 3. Podpora vzniku 3. Podpora vzniku a činnosti výskumných aa činnosti výskumných aa činnosti výskumných aa činnosti výskumných a    vzdelávacíchvzdelávacíchvzdelávacíchvzdelávacích    centier excelentnosti centier excelentnosti centier excelentnosti centier excelentnosti  
Tento program agentúry poskytuje rámec pre systematickú, cielenú účelovú finančnú 
podporu na posilnenie výskumného potenciálu excelentných výskumno-vzdelávacích 
pracovísk. Prostredníctvom účelového financovania rozvojových projektov a projektov 
výskumu a vývoja bude podporená koncentrácia výskumu, jeho efektívna integrácia so 
vzdelávaním a zapájanie sa najlepších výskumných pracovísk do európskej spolupráce 
financovanej z európskych zdrojov. Žiadatelia musia preukázať základné predpoklady – 
silnú výskumnú a vzdelávaciu základňu, presvedčivú víziu rozvoja výskumnej 
infraštruktúry, ako aj komplexný plán pre dosiahnutie európskej úrovne v jasne definovanej 
oblasti vedy alebo techniky. 

Predsedníctvo po zapracovaní pripomienok, (doba trvanie programov, rozšírenie názvu 
programu o stredné podniky,  širší význam slava priemysel) schválilo znenie všetkých troch 
programov jednomyselne. 
 
    

5555. . . . Program pre podporu prípravy projektov 7.RPProgram pre podporu prípravy projektov 7.RPProgram pre podporu prípravy projektov 7.RPProgram pre podporu prípravy projektov 7.RP    

Prof. Vozár ako autor ďalšieho programu APVV oboznámil členov predsedníctvo 
s hlavnými črtami tohto programu. Hlavným cieľom programu APVV je podporiť účasť 
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slovenských subjektov v 7.RP predovšetkým cestou podpory aktívnej účasti slovenských 
špičkových pracovníkov výskumu a vývoja na koordinácii výskumných projektov 7. RP. 
Predmetom podpory z prostriedkov APVV je refundácia nákladov na prípravu návrhov 
výskumných projektov 7.RP – kolaboratívnych projektov (Collaborative projects – CP) ako 
sú integrované projekty (Large Scale Integrating Projects - IP) a veľké špecificky orientované 
výskumné projekty (Small or Medium Scale Focused Research Action - STREP), sietí 
excelencie (Network of Excellence - NoE), , RTN Marie Curie Research and Training 
Networks, ďalšie. Predmetom podpory z prostriedkov APVV v rámci programu APVV nie je 
podpora prípravy projektov 7.RP, ktoré nemajú charakter výskumu alebo vývoja, ako sú napr. 
podporné projekty 7.RP typu Support measures. 

Predsedníctvo schválilo znenie aj tohto programu, pričom sa uzniesli, že definitívne 
znenie, ktoré bude predložené ministrovi školstva, dopracuje Prof. Vozár. 

Predsedníctvo zároveň vzalo na vedomie materiál s názvom Podpora účasti SR v 7. 
Rámcovom programe, ktoré vypracoval Odbor MVTS APVV. 
 
    
6. 6. 6. 6. Financovanie projektov zo všeobecFinancovanie projektov zo všeobecFinancovanie projektov zo všeobecFinancovanie projektov zo všeobecnej výzvy 2006 nej výzvy 2006 nej výzvy 2006 nej výzvy 2006     

Predseda agentúry Prof. Vozár uviedol fakty súvisiace s financovaním projektov zo 
všeobecnej výzvy roku 2006. S ohľadom na alokáciu finančných prostriedkov pre túto 
výzvu a v kontexte vládneho rozhodnutia o výške rozpočtu APVV pre rok 2007 bolo 
podporených 80 projektov zo všetkých vedných odborov v celkovej výške 193, 4 mil. Sk. 
Priemerná úspešnosť z hodnotených projektov je 15,6%. 
    
    
7777....    Námety aNámety aNámety aNámety a    pripomienky  zpripomienky  zpripomienky  zpripomienky  z    hodnotiaceho procesu výziev roku 2006 hodnotiaceho procesu výziev roku 2006 hodnotiaceho procesu výziev roku 2006 hodnotiaceho procesu výziev roku 2006     

V tejto časti sa rokovania predsedníctva zúčastnili aj predsedovia, resp. 
podpredsedovia odborových rád, rady MVTS a rady programu LPP. 
Vo vzájomnej diskusii sa predstavitelia odborných orgánov agentúry informovali 
o zásadných problémoch hodnotiaceho procesu výziev vyhlásených v roku 2006.  
Diskutované boli to najmä tieto problémy: 

• skvalitnenie výberu posudzovateľov s cieľom eliminovania „priateľských“ posudkov, 
• zrušenie návrhu posudzovateľov od predkladateľov projektov, 
• adekvátnosť mzdových prostriedkov riešiteľov projektov, 
• kompetencie rád o počte zahraničných posudzovateľov daného projektu, 
• váhy jednotlivých kritérií pre posudzovanie projektov, 
• doplnenie členov odborných rád a vyváženosť zastúpenia všetkých vedných odborov 

pre danú oblasť vedy a techniky, 
• vyhlásenie novej výzvy pre podávanie projektov vedy a výskumu v roku 2007.  

 
 
8888. . . . Financovanie projektov vFinancovanie projektov vFinancovanie projektov vFinancovanie projektov v    rámci programov Európskej nadácie pre vedurámci programov Európskej nadácie pre vedurámci programov Európskej nadácie pre vedurámci programov Európskej nadácie pre vedu    

Podpredseda rady MVTS Prof. Dado oboznámil predsedníctvo s možnosťami podpory 
projektov v programov Európskej nadácie pre vedu (ENV). Rada MVTS zhodnotila 
navrhované témy a v súlade s navrhovaným „Dlhodobým zámerom štátnej vednej 
a technickej politiky do roku 2015“ navrhuje zapojenie SR do nasledovných tém : 

- 4-D Topography Evolution in Europe : Uplift, Subsidence and Sea Level Change – 
The Geoscience of Coupled Deep Earth – Surface Processes ( TOPO-EUROPE) 

- Friction and Adhesion in Nanomechanical Systems (FANAS) 
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- Stress and Mental Health ( EuroSTRESS) 
- European QUAntum StandARds and Metrology ( Quasar) 

 
Predsedníctvo schválilo predložený rámec podpory projektov ENV. Zároveň 

stanovilo finančné limity pre podporované projekty. Celková suma pre schválené projekty 
by mala byť maximálne 5 mil. Sk do konca roka 2008. 

 
 

9. 9. 9. 9. RRRRôzne ôzne ôzne ôzne     
� riaditeľ APVV informoval o následnom postupe predloženia nových programov 

agentúry na rokovanie vedenia ministerstva  
� predsedníctvo sa dohodlo na najbližšom termíne zasadnutia dňa 22.3.2007 o 13,00 

hod. 
 
 

10101010. . . . 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 9. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2  PAPVV schválilo materiál Koncepcia a hlavné činnosti APVV na rok 2007  
 
UZN3  PAPVV schválilo  nové programy agentúry: 

• Podpora spolupráce univerzít s priemyslom  
• Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch  
• Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích  centier 

excelentnosti  
• Program pre podporu prípravy projektov 7.RP 

 
UZN4 PAPVV vzalo na vedomie materiál s názvom Podpora účasti SR v 7. Rámcovom 

programe, koré vypracoval Odbor MVTS APVV 
 
UZN5 PAPVV informáciu o financovaní projektov zo všeobecnej výzvy 2006 
 
UZN6 PAPVV vzalo na vedomie námety a pripomienky  z hodnotiaceho procesu výziev 

roku 2006 od predstaviteľov odborových rád, rady MVTS a rady LPP  
 
UZN7 PAPVV schválilo predložený rámec podpory projektov ENV, pričom stanovilo 

finančné limity pre podporované projekty. Celková suma pre schválené projekty by 
mala byť maximálne 5 mil. Sk do konca roka 2008. 

 
 
V Bratislave, dňa 28.2.2007. 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
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Schválil: Libor Vozár 


