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Záznam z  13. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 25.4. 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., doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.,  
hosť.doc. Ing. Ján Šedivý, CSc.,  Ing. Bibiána Remiarová, PhD., 
 
Neprítomní: 
Dr. Peter Kind,  prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.  
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.  
 
2. Schválenie záznamu z 12. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 11. zasadnutia predsedníctva APVV 
s pripomienkou Doc. Redhammera ohľadom formulácie pracovného návrhu nových 
programov. 
 
3. Všeobecná výzva 2007 – schválenie verejnej výzvy 

Predsedníctvo agentúry prerokovalo základné dokumenty, ktoré sú potrebné 
k vyhláseniu verejnej výzvy podľa zákona č.172/2005. Vo veľmi rozsiahlej diskusii sa 
členovia predsedníctva vyjadrovali k dokumentu Úplné znenie výzvy, najmä k novému 
modelu financovania projektov - finančné prostriedky sa rozdelia podľa požiadaviek 
v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 a súčasne podľa 
požiadaviek pre projekty základného výskumu a aplikovaného výskumu a vývoja 
v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. 

Ďalšou diskutovanou otázkou bola výška finančných prostriedkov určená na celé 
obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve. Agentúra vyčlení na tento účel 
v priebehu trvania riešenia podporených projektov 850 mil. Sk. Realizácia tohto zámeru 
závisí od rozpočtu prideleného NR SR agentúre v rozpočtových obdobiach vzťahujúcich sa k 
dobe riešenia projektov.  

Veľká pozornosť predsedníctva sa venovala formulácii druhého dokumentu pre 
zverejnenie výzvy – Hodnotiace kritériá. Spresnil sa postup agentúry po prijatí žiadosti. 
Novým spodobím boli nadefinované kritériá pre aplikovaný výskum a vývoj. Pre základný 
výskum budú v tejto výzve platia kritériá odlišné ako pre aplikovaný výskum a vývoj. 
Zároveň sa upravili požiadavky pre odborný profil zodpovedného riešiteľa z oblasti 
aplikovaného výskumu a vývoja. 

S cieľom zvýšiť podporu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov sa upresnili 
podmienky posudzovania projektov podaných mladými vedeckými pracovníkmi.  

V hlasovaní predsedníctvo agentúry jednomyseľne schválilo vyhlásenie verejnej 
výzvy na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých 
skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3. Dátum vyhlásenia výzvy je 16. 5. 2007, 
dátum ukončenia výzvy je 16. 7. 2007.  

 
4. Návrh členov rád nové programov APVV   
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Predsedníctvo agentúry prerokovalo návrhy na členov rád nových programov 
agentúry. V záujme efektívneho fungovania odborných orgánov APVV predsedníctvo 
jednomyseľne prijalo rozhodnutie, že za členov rady programu Podporu prípravu projektov 
7.RP navrhuje všetkých členov Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, 
nakoľko všetci členovia majú veľmi bohaté skúsenosti s RP EU a zároveň nedôjde k duplicite 
orgánov agentúry.  

Predsedníctvo schválilo návrhy pre nominácie za členov rady programu pre všetky 
nové programy. Riaditeľ agentúry bol poverený odovzdať dané návrhy ministrovi školstva 
SR na schválenie.  

 
5. Rôzne  
Ø Predsedníctvo diskutovalo o možnostiach vyhlásenia novej výzvy programu LPP. 

V tejto súvislosti poverilo riaditeľa agentúry, aby do nasledujúceho rokovania 
predsedníctva bola v rade LPP pripravená analýza výzvy LPP2006 a zároveň  boli 
vypracované podklady pre vyhlásenie výzvy LPP2007. 

Ø Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o procese schvaľovania vo vláde SR 
ohľadom doplnenia predsedníctva v súvislosti s uvoľnenými pozíciami členov 
predsedníctva. 

Ø Predsedníctvo sa dohodlo na termíne výjazdového zasadnutia dňa 13.-14. júna 2007. 
 

6. Záver zasadnutia 

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Prof. Vozár a poďakoval 
prítomným za účasť. 
 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry: 
 
UZN1    PAPVV schválilo záznam z 12. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2  PAPVV schválilo vyhlásenie verejnej výzvy VV2007 na podávanie žiadostí na 

riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy 
a techniky podľa § 6 ods. 3.  

 
UZN3  PAPVV schválilo nominácie za členov rady programu pre všetky nové programy 

agentúry 
 
UZN4 PAPVV poverilo riaditeľa agentúry doručiť ministrovi školstva SR na schválenie 

návrhy za členov rady programu pre všetky nové programy  
 
UZN5 PAPVV poverila riaditeľa agentúry, aby zabezpečil do nasledujúceho rokovania 

predsedníctva analýzu výzvy LPP2006 v rade LPP a zároveň  boli vypracované 
podklady pre vyhlásenie výzvy LPP2007. 

 
V Bratislave, dňa  25.4.2007. 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


