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Záznam z  12. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 12.4. 2007 

 
 

Prítomní: 
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. Ing. Evžen Kočenda, PhD.,  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.,  
hosť.doc. Ing. Ján Šedivý, CSc.,  Ing. Bibiána Remiarová, PhD., 
 
Neprítomní: 
Dr. Peter Kind,  doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. 
 
 
Program zasadnutia: 
 

 

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

 
 
2. Schválenie záznamu z 11. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 11. zasadnutia predsedníctva APVV bez 
pripomienok. 
 
 
3. Všeobecná výzva 2007 Všeobecná výzva 2007 Všeobecná výzva 2007 Všeobecná výzva 2007 –––– zamera zamera zamera zameranienienienie, kritériá hodnotenia, kritériá hodnotenia, kritériá hodnotenia, kritériá hodnotenia    

Predsedníctvo agentúry prerokovalo základné kritériá pre vyhlásenie všeobecnej 
výzvy v roku 2007. Doc. Redhammer predstavil pracovný návrh jednotných kritérií pre 
posudzovanie projektov základného a aplikovaného výskumu a vývoja. Riaditeľ agentúry 
argumentoval v prospech zachovania rozdielnych kritérií pre základný a aplikovaný výskum 
a vývoj. 

Ing. Boháček prezentoval názory podnikateľských zväzov výskumno-vývojových 
pracovníkov, ktorí sú znepokojení súčasným stavom podpory aplikovaného výskumu na 
Slovensku. Z tohto dôvodu vznikla aj požiadavka rozdelenia finančných prostriedkov podľa 
požiadavky pre základný a aplikovaný výskum. 

Členovia predsedníctva sa hlasovaním priklonili za návrh na rozdelenie finančných 
prostriedkov pre základný výskum a na aplikovaný výskum a vývoj (za: 5 hlasov). Zároveň 
sa vyjadrili v prospech zachovania rozdielnych kritérií pre základný výskum a pre aplikovaný 
výskum a vývoj, (hlasovanie - za:5 hlasov).  

Predsedníctvo agentúry poverilo riaditeľa APVV pripraviť základné znenie verejnej 
výzvy a hodnotiacich kritérií, ktoré budú prerokované na nasledujúcom zasadnutí 
predsedníctva. 

 
    
4. 4. 4. 4. Nové programy APVV Nové programy APVV Nové programy APVV Nové programy APVV –––– postup zabezpečenia  postup zabezpečenia  postup zabezpečenia  postup zabezpečenia  
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Predsedníctvo agentúry prerokovalo postup kreovania orgánov a zverejnenia výziev    
pre nové programy APVV. Tento postup je spoločný pre všetky programy schválené vládou 
SR. 

Jednotliví členovia predsedníctva navrhnú kandidátov za členov rád programov na 
základe návrhových listov. Riaditeľ agentúry bol poverený zabezpečiť proces kreovania rád 
jednotlivých programov.  

    
    

5. Výročná 5. Výročná 5. Výročná 5. Výročná správa APVV za rok 2006správa APVV za rok 2006správa APVV za rok 2006správa APVV za rok 2006    

Riaditeľ agentúry prezentoval výročnú správu agentúry za rok 2006. V diskusii 
k tomuto bodu členovia predsedníctva navrhli niekoľko možností na prezentáciu 
dosiahnutých výsledkov agentúry, najmä v grafickej podobe. 

Predsedníctvo schválilo jednomyseľne výročnú správu APVV.  
 
 
6. 6. 6. 6. Správa oSpráva oSpráva oSpráva o    výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2006výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2006výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2006výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2006    

Riaditeľ agentúry Ing. Šedivý uviedol základné informácie obsiahnuté v správe 
o výsledkoch hospodárenia APVV za rok 2006. Členovia predsedníctva sa v diskusii k správe 
zaujímali o interpretáciu jednotlivých ekonomických ukazovateľov prezentovaných 
v predloženej správe. 

Predsedníctvo správu o výsledkoch hospodárenia APVV za rok 2006 jednomyseľne 
schválilo. 
    
    
7. 7. 7. 7. Výročná konferencia APVV Výročná konferencia APVV Výročná konferencia APVV Výročná konferencia APVV     

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o prípravách 2. výročnej konferencie 
APVV, ktorá sa bude konať 24. 5. 2007. Predsedníctvo diskutovalo o jednotlivých bodoch 
programu konferencie a zároveň vzalo na vedomie definitívne znenie programu konferencie. 

 
 

8888. R. R. R. Rôzne ôzne ôzne ôzne     
� predsedníctvo sa dohodlo na najbližšom termíne zasadnutia dňa 25.4.2007 o 10,00 

hod. 
 
 

9999. Záver zasadnutia. Záver zasadnutia. Záver zasadnutia. Záver zasadnutia    

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

 
UZN1    PAPVV schválilo záznam z 11. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2  PAPVV poverilo riaditeľa APVV pripraviť základné znenie verejnej výzvy VV2007 

a hodnotiacich kritérií rozdelených pre základný a aplikovaný výskum a vývoj 
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UZN3  PAPVV poverilo riaditeľa APVV zabezpečiť proces kreovania rád jednotlivých 
programov a postup pre zverejnenie výziev programov  

 
UZN4 PAPVV schválilo výročnú správu APVV 
 
UZN5 PAPVV schválilo správu o výsledkoch hospodárenia APVV za rok 2006  
 
UZN6 PAPVV vzalo na vedomie definitívne znenie programu 2. výročnej konferencie 

APVV 
 
 
 
V Bratislave, dňa 12.4.2007. 
 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


