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Záznam z  16. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 18.10.2007 

 
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., Doc. Ing. Jan Kudrna, 
CSc., Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., Doc. Ing. Róbert Redhammer PhD., prof. RNDr. 
Libor Vozár, CSc., hosť.doc. Ing. Ján Šedivý, CSc.,  Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
 
Neprítomní: 
Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., prof. Ing. Evžen 
Kočenda, PhD. 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.  
 
 
2. Schválenie záznamu z 15. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 15. zasadnutia predsedníctva APVV bez 
pripomienok. 
 
 
3. Výročná správa oVýročná správa oVýročná správa oVýročná správa o    hodnotení projektov APVV za rok 2006 hodnotení projektov APVV za rok 2006 hodnotení projektov APVV za rok 2006 hodnotení projektov APVV za rok 2006 ---- schválenie schválenie schválenie schválenie    

 Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu agentúry na schválenie Výročnú správu 
o hodnotení projektov APVV za rok 2006. Príprava tohto dokumentu vyplynula z Plánu 
hlavných úloh MŠ SR, v ktorom je uvedené, že v novembri 2007 bude do vlády SR 
predložená správa o činnosti agentúry, hodnotení projektov a finančnej podpore.  
V diskusii členovia predsedníctva ocenili spracovanie predloženého dokumentu po 
obsahovej, ako aj po formálnej stránke. V závere diskusie predsedníctvo jednomyseľne 
schválilo Výročnú správu o hodnotení projektov APVV za rok 2006.  
 
 
4. Doplnenie členov pracovných skupín 

Predsedníctvo agentúry sa zaoberalo návrhmi na doplnenie odborných orgánov 
agentúry. Prerokovalo návrhy na doplnenie 2. pracovnej skupiny pracujúcich pri Rade pre 
technické vedy. Dôvodom na doplnenie pracovnej skupín bola absencia odborníkov 
z oblastí, ktoré sú početne zastúpené v návrhoch predkladaných projektov agentúry. 
Predsedníctvo jednomyseľne schválilo návrhy na vymenovanie členov pracovnej skupiny 
pre technické vedy 2 - strojárstvo, baníctvo, hutníctvo, ostatné technické vedy. Poverilo 
riaditeľa agentúry v najkratšom čase vymenovať nových členov pracovnej skupiny. 

 
    
    
5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej 
podpory výskumu a vývoja - informácia 
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Riaditeľ agentúry oboznámil predsedníctvo agentúry so stavom novelizácie zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja. V súčasnom období MŠ SR veľmi intenzívne pracuje na definitívnej verzii znenia 
novelizácie tohto zákona. Agentúra zaslala v rámci rezortného pripomienkového konania 
niekoľko pripomienok týkajúcich sa zmien v zákone, ktoré by zefektívnili hodnotiaci proces 
návrhov projektov agentúry. Predsedníctvo agentúry vzalo na vedomie túto informáciu na 
vedomie. 

 
 

6. Program agentúry: Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch 
(VMSP2007) – informácia o podaných projektoch 

 
Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo agentúry o základných údajoch výzvy 

VMSP2007, ktorá bola uzavretá 17.9.2007. Prijaté žiadosti boli zaregistrované agentúrou a 
v stanovenom termíne prebehla kontrola formálnych a technických náležitostí. Po tejto 
kontrole sa začal hodnotiaci proces návrhov projektov. Predsedníctvo agentúry vzalo na 
vedomie túto informáciu na vedomie. 

 
 

7777. R. R. R. Rôzne ôzne ôzne ôzne     
� Predsedníctvo opätovne rokovalo o odporúčaniach  etickej komisie. Po rozsiahlej 

diskusii predsedníctvo dospelo k záveru, že je potrebné pripraviť stanovisko k 
relevantných aspektov etických problémov. Na základe toho, poverilo svoju členku 
Doc. JUDr. M. Patakyovú, CSc. prípravou tejto analýzy. 

� Predsedníctvo sa dohodlo na najbližšom termíne zasadnutia dňa 24.1.2008 o 13,00 
hod. 

 
    
8888. 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 15. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2  PAPVV schválilo Výročnú správu o hodnotení projektov APVV za rok 2006 
 
UZN3  PAPVV schválilo návrhy na vymenovanie členov pracovnej skupiny pre technické 

vedy 2 - strojárstvo, baníctvo, hutníctvo, ostatné technické vedy. Poverilo riaditeľa 
agentúry v najkratšom čase vymenovať nových členov pracovných skupín. 

 
UZN4    PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa agentúry o stave novelizácie zákona, 
              ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory 
              výskumu a vývoja  
 
UZN5   PAPVV vzalo na vedomie informáciu o základných údajoch výzvy VMSP2007 
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UZN6    PAPVV poverilo svoju členku Doc. JUDr. M. Patakyovú, CSc. prípravou 

stanoviska  
              k etickým problémom súvisiacim s činnosťou odborných orgánov agentúry  
 
 
V Bratislave, dňa  18.10.2007 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


