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Záznam z  15. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 30.8.2007 

 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., Ing. Igor Gerek, Ing. Alojz Hudec, doc. Ing. Ľubomír Harach, 
PhD., Doc. Ing. Viliam Pichler, PhD., RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., prof. Ing. Evžen 
Kočenda, PhD., Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., hosť.doc. Ing. 
Ján Šedivý, CSc.,  Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Doc. Ing. 
Róbert Redhammer PhD., Prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár. Privítal nových 
členov, ktorí boli schválení  vládou SR za členov predsedníctva agnetúry. 
 
 
2. Schválenie záznamu z 13. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 14. zasadnutia predsedníctva APVV bez 
pripomienok. 
 
 
3. Všeobecná výzva 2007 (informácia oVšeobecná výzva 2007 (informácia oVšeobecná výzva 2007 (informácia oVšeobecná výzva 2007 (informácia o    podaných projektoch)podaných projektoch)podaných projektoch)podaných projektoch)    

 Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo agentúry o základných údajoch výzvy 
VV2007, ktorá bola uzavretá 20.7.2007. Prijaté žiadosti boli zaregistrované agentúrou a 
v stanovenom termíne prebehla kontrola formálnych a technických náležitostí. Po tejto 
kontrole sa začal hodnotiaci proces návrhov projektov. 
 
 
4. Znenie výziev k novým programom agentúry SUSPP a VVCE - schválenie  

Predsedníctvo agentúry prerokovalo základné dokumenty, ktoré sú potrebné 
k vyhláseniu verejnej výzvy podľa zákona č.172/2005 pre dva 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.  

4.1 Verejná výzva na podávanie projektov v roku 2007 pre program APVV 
“Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím – SUSPP2007” 
Členovia predsedníctva sa vyjadrovali k dokumentom Úplné znenie výzvy a Hodnotiace 
kritériá. Nakoľko sa jednalo o dokumenty, ktoré boli prepracované po pripomienkach 
zo 14. zasadnutia predsedníctva, diskusia sa zamerala najmä na tie časti dokumentov, 
ktoré boli prepracované. 
V závere diskusie predsedníctvo jednomyseľne schválilo znenie výzvy SUSPP2007 
a poverilo riaditeľa agentúry vyhlásením tejto výzvy.  
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4.2 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 
sa diskusia týkala najmä definovania oprávnených žiadateľov pre túto výzvu, 
hodnotiacich kritérií a doby riešenia projektu VVCE. V závere predsedníctvo schválilo 
jednomyseľne definitívne znenie výzvy VVCE2007 a poverilo riaditeľa agentúry 
vyhlásením tejto výzvy.  

    
    
5. Analýza výzvy programu Ľudský potenciál a popularizácia vedy -LPP 2006  
a príprava vyhlásenia novej výzvy v roku 2007  
 

Predsedníctvo agentúry sa oboznámilo s analýzou LPP. Z poverenia riaditeľa 
agentúry rada LPP pripravila pre predsedníctvo APVV analýzu a odporúčanie pre 
zverejnenie výzvy LPP v roku 2007. Rada vychádzala z analýzy jednotlivých priorít z roku 
2006, predovšetkým zo záujmu žiadateľov (počet predložených žiadostí), priorít APVV 
a z objemu finančných prostriedkov indikovaných pre výzvu LPP2007 (90 mil. Sk). 
Základné údaje pre LPP2006: 
- predložené projekty spolu: 252 
- projekty vyradené z dôvodu nesplnenia formálnych a technických kritérií: 12 
- hodnotené projekty: 240 
- financie požadované: 496 885 956 Sk  
- vyčlenený objem finančných prostriedkov: 240 mil. Sk na celú dobu riešenia 
- prerozdelenie financií na celé obdobie riešenia: PaV 99 mil. (41%), LP 142 mil. Sk 

(59%) 
Požadované náklady predložených žiadostí predstavovali viac než dvojnásobok alokovanej 
sumy, čo znamená naplnenie finančných požiadaviek na 48 %.  
Počet podporených projektov dosiahol číslo 122, čo predstavuje 50,8 % z počtu 
hodnotených projektov. 

Rada LPP spresnila podmienky schválených priorít v Úplnom znení výzvy, doplnila 
a spresnila hodnotiace kritériá a s nimi zosúladila záväznú osnovu pre jednotlivé priority. 

Predsedníctvo po diskusii o prioritách programu LPP2007 jednomyseľne schválilo 
znenie výzvy LPP2007 a poverilo riaditeľa agentúry vyhlásením tejto výzvy.  

 

6. Činnosť regionálnych kontaktných bodov (RKB- APVV) – vyhodnotenie 

Riaditeľ agentúry oboznámil predsedníctvo s analýzou činnosti regionálnych 
kontaktných bodov agentúry počas prvého roku ich pôsobenia. Zároveň navrhol viacero 
zmien súvisiacich s prácou RKB, nakoľko prieskum poukázal na určité nedostatky 
sprevádzajúce systém fungovania RKB.  

 
 

7. Doplnenie členov pracovných skupín a odborových rád 

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo návrhmi na doplnenie odborných orgánov 
agentúry. Prerokovalo návrhy na doplnenie pracovnej skupiny pre biologické vedy pri 
Rade pre prírodné vedy a  pracovnej skupiny pracujúcej pri Rade pre technické vedy. 
Dôvodom na doplnenie pracovných skupín bola absencia odborníkov z oblastí, ktoré sú 
početne zastúpené v návrhoch predkladaných projektov agentúry. 
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Predsedníctvo jednomyseľne schválilo návrhy na vymenovanie členov pracovnej skupiny 
pre technické vedy 2 - strojárstvo, baníctvo, hutníctvo, ostatné technické vedy a člena 
pracovnej skupiny Biologické vedy. Poverilo riaditeľa agentúry v najkratšom čase 
vymenovať nových členov pracovných skupín. 
Predsedníctvo sa zaoberalo aj návrhmi na doplnenie Rady pre pôdohospodárske vedy 
a Rady pre technické vedy. Predsedníctvo jednomyseľne schválilo návrhy na doplnenie 
člena Rady pre technické vedy a člena Rady pre pôdohospodárske vedy. Poverilo riaditeľa 
predložiť návrh ministrovi školstva na vymenovanie nových členov rád agentúry. 
 
 

8. Etická komisia APVV – prerokovanie odporučení 

Predsedníctvo rokovalo o odporúčaniach  etickej komisie, ktorá pôsobí ako poradný 
orgán predsedníctva. Po rozsiahlej diskusii predsedníctvo dospelo k záveru, že zatiaľ 
k predmetnej záležitosti nemôže zaujať relevantné stanovisko pre nedostatok informácii 
a prerušilo prerokúvanie tohto bodu programu. V rokovaní  k tomuto bodu pokračovať na 
najbližšom zasadnutí predsedníctva. 

 

9999. R. R. R. Rôzne ôzne ôzne ôzne     
� predsedníctvo sa dohodlo na najbližšom termíne zasadnutia dňa 18.10.2007 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 z 14. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2  PAPVV vzalo na vedomie informácie o VV2007 
 
UZN3  PAPVV schválilo vyhlásenie verejnej výzvy VVCE2007  
            a poverilo riaditeľa agentúry vyhlásením tejto výzvy.  
 
UZN4  PAPVV schválilo vyhlásenie verejnej výzvy SUSPP2007   
            a poverilo riaditeľa agentúry vyhlásením tejto výzvy.  
 
UZN5 PAPVV schválilo vyhlásenie verejnej výzvy LPP2007  
            a poverilo riaditeľa agentúry vyhlásením tejto výzvy.  
 
UZN6 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o činnosti regionálnych kontaktných bodov  
            za obdobie jún2006-máj2007 
 
UZN7  PAPVV schválilo návrhy na vymenovanie členov pracovnej skupiny pre technické 
            vedy 2 - strojárstvo, baníctvo, hutníctvo, ostatné technické vedy a člena pracovnej  
            skupiny Biologické vedy. Poverilo riaditeľa agentúry v najkratšom čase vymenovať  
            nových členov pracovných skupín. 
 



 

4 

UZN8  PAPVV schválilo návrhy na doplnenie člena Rady pre technické vedy 
            a člena Rady pre pôdohospodárske vedy. Poverilo riaditeľa predložiť návrh 
ministrovi  
            školstva na vymenovanie nových členov rád agentúry. 
 
UZN9  PAPVV vzalo na vedomie odporúčania Etickej komisie APVV 
 

 
 
V Bratislave, dňa  30.8.2007 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


