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Záznam z  14. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 13.6. 2007 

 
Prítomní: 
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., Prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., 
hosť.doc. Ing. Ján Šedivý, CSc.,  Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.  
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.  
 
2. Schválenie záznamu z 13. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 13. zasadnutia predsedníctva APVV bez 
pripomienok. 
 
3. Verejné výzvy  nových programov APVV 

Predsedníctvo agentúry prerokovalo základné dokumenty, ktoré sú potrebné 
k vyhláseniu verejnej výzvy podľa zákona č.172/2005 pre jednotlivé programy agentúry, 
ktoré boli dňa 4.4.2007 schválené vládou SR. Návrh dokumentov potrebných pre vyhlásenie 
verejnej výzvy pre jednotlivé programy pripravili novovytvorené rady programov. Základné 
princípy a kritériá výziev spracované v predložených dokumentoch predstavila členom 
predsedníctva zástupkyňa riaditeľa Ing. B. Remiarová. 

 
3.1 Verejná výzva na podávanie projektov v roku 2007 pre program APVV “Podpora 

spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím – SUSPP2007” 
 
Vo veľmi rozsiahlej diskusii sa členovia predsedníctva vyjadrovali k dokumentu Úplné 
znenie výzvy. Nakoľko sa jedná o úplne nový typ podpory formou rozvojového projektu, 
predsedníctvo dospelo k záveru, že znenie verejnej výzvy je potrebné ešte dopracovať. 
Predložený dokument podľa názoru väčšiny členov predsedníctva v nedostatočnej miere 
predstavil novú grantovú schému, ako aj podmienky hodnotenia jednotlivých etáp 
(plánovací grant, podpora infraštruktúry, podpora administrácie centra, a pod.). 
Predsedníctvo požiadalo hlasovaním radu programu o dopracovanie znenia výzvy 
SUSPP2007. Predsedníctvo poverilo troch svojich členov účasťou na zasadnutí rady 
programu, na ktorom sa bude opätovne prerokúvať znenie výzvy. Výhrady predsedníctva 
tlmočia na rokovaní rady Ing. Gerek a Ing. Hudec a Doc. Redhammer, ktorý sa stal aj 
spravodajcom programu.   

 
3.2 Verejná výzva na predkladanie projektov v roku 2007 v rámci programu „Podpora 

výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch – VMSP2007“. 
 
Členovia predsedníctva sa oboznámili so všetkými dokumentmi, ktoré vypracovala rada 
programu. V dokumente úplné znenie výzvy pripomienkovali základný text a celkovú 
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výšku finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu. Predsedníctvo 
jednomyseľne schválilo, že agentúry vyčlení na tento účel v priebehu trvania riešenia 
podporených projektov 200 mil. Sk. Realizácia tohto zámeru závisí od rozpočtu 
prideleného NR SR agentúre v rozpočtových obdobiach vzťahujúcich sa k dobe riešenia 
projektov.  

 
3.3 Verejná výzva na predkladanie projektov v roku 2007 v rámci programu „Podpora 

vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti – VVCE2007“ 
 
Členovia predsedníctva diskutovali o základných dokumentoch tohto programu, pričom 
väčšina členov vzniesla voči predloženému návrhu zásadné pripomienky. Následne 
predsedníctvo hlasovaním požiadalo radu programu o dopracovanie znenia výzvy 
VVCE2007. Predsedníctvo sa dohodlo na podobnom postupe, ako bol prijatý pri 
programe Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím. 
Predsedníctvo poverilo troch svojich členov účasťou na zasadnutí rady programu, na 
ktorom sa bude opätovne prerokúvať znenie výzvy. Výhrady predsedníctva tlmočia na 
rokovaní rady Ing. Gerek a Ing. Hudec a Doc. Redhammer, ktorý sa stal aj spravodajcom 
programu.   
 

3.4 Verejná výzva na podávanie projektov v roku 2007 v rámci programu „Podpora 
prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja - PP7RP2007“ 

 
Členovia predsedníctva diskutovali o jednotlivých dokumentoch výzvy programu. 
Zamerali sa najmä na konkretizáciu podmienok registrácie žiadostí o refundáciu 
nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie, ako aj zásadami 
ktorými sa bude riadiť rada programu pri posudzovaní žiadostí. Predsedníctvo sa 
dohodlo o ustanovení spravodajcu predsedníctva – Prof. Vozára, ktorý spolu 
s predsedom rady programu a Ing. Krivdovou – vedúcou odboru MVTS spresnia 
jednotlivé dokumenty výzvy. Po ich dopracovaní sa k týmto dokumentom predsedníctvo 
vyjadrí elektronickým hlasovaním. 

 
4. Rôzne  
Ø Predsedníctvo diskutovalo o termíne ďalšieho zasadnutia predsedníctva. Tento 

termín podmieňuje dopracovanie dokumentoch pre vyhlásenie verejnej výzvy pre 
programy, ktoré predsedníctvo neschválilo. Termín bude dohodnutý elektronickou 
poštou. 

 
Ø Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o pripravenej analýze programu LPP za 

rok 2006, ako aj o vypracovanej správe o činnosti RKB za prvý rok ich činnosti. 
Tieto materiály prerokuje predsedníctvo v najbližšom termíne. 

 
5. Záver zasadnutia 

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Prof. Vozár a poďakoval 
prítomným za účasť. 
 
 
Uznesenia predsedníctva agentúry: 
 
UZN1    PAPVV schválilo záznam z 13. zasadnutia predsedníctva APVV  
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UZN2  PAPVV požiadalo hlasovaním radu programu o dopracovanie znenia výzvy 
SUSPP2007. Zároveň poverilo členov predsedníctva - Ing. Gereka a Ing. Hudeca a 
Doc. Redhammera účasťou na následnom rokovaní rady programu.  

 
UZN3  PAPVV schválilo vyhlásenie verejnej výzvy VMSP2007  
 
UZN4 PAPVV požiadalo hlasovaním radu programu o dopracovanie znenia výzvy 

VVCE2007. Zároveň poverilo členov predsedníctva - Ing. Gereka a Ing. Hudeca a 
Doc. Redhammera účasťou na následnom rokovaní rady programu.  

 
UZN5 PAPVV poverilo  Prof. Vozára ako spravodajcu pre program PP7RP2007 

dopracovaním dokumentov výzvy spolu s predsedom rady programu a Ing. 
Krivdovou – vedúcou odboru MVTS. Po ich dopracovaní sa k týmto dokumentom 
predsedníctvo vyjadrí elektronickým hlasovaním. 

 
. 
 
V Bratislave, dňa  13.6.2007. 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


