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Záznam z  11. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 22.3. 2007 

 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., 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. Igor Gerek, prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.,  Dr. Peter Kind  
 
 
Program zasadnutia: 
 

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

 
 
2. Schválenie záznamu z 10. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 10. zasadnutia predsedníctva APVV bez 
pripomienok. 
 
 
3. Všeobecná výzva 2007 Všeobecná výzva 2007 Všeobecná výzva 2007 Všeobecná výzva 2007 –––– prerokov prerokov prerokov prerokovanie zamerania aanie zamerania aanie zamerania aanie zamerania a    ďalšieho postupuďalšieho postupuďalšieho postupuďalšieho postupu    

V súlade so zákonom č.172/2005 Z.z., štátnou vednou a technickou politikou 
a v zmysle plánu hlavných úloh MŠ SR by mala byť v roku 2007 vyhlásená všeobecná výzva 
2007 pre predkladanie projektov zo všetkých odborov vedy a techniky. Predsedníctvo 
agentúry prerokovalo problematiku vyhlásenia všeobecnej výzvy VV2007. Hlavný dôraz sa 
pritom kládol na prepracovanie kritérií na hodnotenie projektov, najmä pre aplikovaný 
výskum. 

Predsedníctvo APVV vytvorilo pracovnú skupinu z radov členov predsedníctva, ktorá 
bude pracovať na definovaní kritérií pre hodnotenie projektov všeobecnej výzvy VV2007. 
Pracovná skupina sa skladá z týchto členov: Prof. Vozár, Doc. Redhammer, Ing. Boháček, 
Doc. Harach  a Doc. Pichler. 

 
    
4. Etická komisia (roko4. Etická komisia (roko4. Etická komisia (roko4. Etická komisia (rokovací poriadok, štatút) vací poriadok, štatút) vací poriadok, štatút) vací poriadok, štatút)     

Predsedníctvo agentúry prerokovalo štatút a rokovací poriadok Etickej komisie 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Etická komisia je poradný orgán predsedníctva 
agentúry, ktorý má byť nápomocný pri riešení etických problémov, s ktorými sa na 
agentúru, resp. predsedníctvo agentúry, obracajú riešitelia projektov, alebo predkladatelia 
návrhov projektov. Predsedníctvo schválilo štatút, ako aj rokovací poriadok, pričom do 
obidvoch dokumentov budú zapracované pripomienky členov predsedníctva.  
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5. Výročná konferencia APVV 5. Výročná konferencia APVV 5. Výročná konferencia APVV 5. Výročná konferencia APVV     

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o konaní 2. výročnej konferencie APVV, 
ktorá sa bude konať 24. 5. 2007. Predsedníctvo diskutovalo o jednotlivých bodoch programu 
konferencie. Poverilo riaditeľa APVV pripraviť výročnú konferenciu agentúry, pričom 
program konferencie dopracujú spoločne riaditeľ a predseda agentúry. 
 
 
6. Nové programy APVV6. Nové programy APVV6. Nové programy APVV6. Nové programy APVV    

Riaditeľ agentúry Ing. Šedivý informoval predsedníctvo o procese schvaľovania 
nových programov agentúry. Programy agentúry budú prerokované na najbližšom 
zasadnutí Rady vlády pre vedu a techniku dňa 29.3.2007. 
    
    
7. Výročná správa APVV za rok 20067. Výročná správa APVV za rok 20067. Výročná správa APVV za rok 20067. Výročná správa APVV za rok 2006    

Riaditeľ agentúry Ing. Šedivý predstavil predsedníctvu základnú osnovu 
pripravovanej výročnej správy APVV za rok 2006. Predsedníctvo vzalo túto informáciu na 
vedomie.    
 
8. Výročná správa o8. Výročná správa o8. Výročná správa o8. Výročná správa o    hodnotení projektov APVV hodnotení projektov APVV hodnotení projektov APVV hodnotení projektov APVV     

Riaditeľ agentúry Ing. Šedivý informoval predsedníctvo o príprave výročnej správy 
o hodnotení projektov APVV. Ministerstvo školstva SR má pod bodom č. 95 v Pláne 
hlavných úloh Ministerstva školstva SR na rok 2007 úlohu Výročná správa o hodnotení 
projektov APVV za rok 2006, ktorej plnenie vyplýva pre APVV. Predmetná úloha je 
zaradená na prerokovanie v Porade vedenia ministerstva na 9. 10. 2007. V súvislosti 
s prípravou predmetného materiálu predsedníctvo poverilo riaditeľa agentúry, aby zaslal na 
ministerstvo školstva osnovu výročnej správy a osnovu správy o hospodárení APVV, ktoré 
agentúra vypracuje v zmysle zákona č. 172/2005 §12 ods. 9. 

 
 

9. R9. R9. R9. Rôzne ôzne ôzne ôzne     
� predsedníctvo sa dohodlo na najbližšom termíne zasadnutia dňa 12.4.2007 o 13,00 

hod. 
 
 

10. Záver zasadnutia10. Záver zasadnutia10. Záver zasadnutia10. Záver zasadnutia    

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Prof. Vozár a poďakoval 
prítomným za účasť. 
 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry: 

 
UZN1    PAPVV schválilo záznam z 10. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2  PAPVV vytvorilo pracovnú skupinu z radov členov predsedníctva, ktorá bude 

pracovať na definovaní kritérií pre hodnotenie projektov všeobecnej výzvy VV2007 
 
UZN3  PAPVV schválilo štatút a rokovací poriadok Etickej komisie Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja  
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UZN4 PAPVV poverilo riaditeľa APVV pripraviť 2. výročnú konferenciu agentúry, pričom 

program konferencie dopracujú spoločne riaditeľ a predseda agentúry 
 
UZN5 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o procese schvaľovania nových programov 

agentúry 
 
UZN6 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa APVV o pripravovanej výročnej 

správe APVV za rok 2006 
 
UZN7 PAPVV poverilo riaditeľa agentúry, aby zaslal na ministerstvo školstva osnovu 

výročnej správy a osnovu správy o hospodárení APVV, ktoré agentúra vypracuje 
v zmysle zákona č. 172/2005 §12 ods. 9. 

 
 
 
V Bratislave, dňa 22.3.2007. 
 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


