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Záznam z  19. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 2.4.2008 

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

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.  
 
2. Schválenie záznamu z 18. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 18. zasadnutia predsedníctva APVV bez 
pripomienok. 
 
3. Financovanie všeobecnej výzvy VV2007 

Predsedníctvo agentúry sa na požiadanie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána 
Mikolaja na svojom zasadnutí opätovne zaoberalo problémom nízkej úspešnosti všeobecnej 
výzvy APVV (VV 2007). 
 
Konštatovalo nasledovné skutočnosti: 

1. počet predložených projektov na základe verejných výziev medziročne neustále 
narastá, 

2. v záujme naplnenia očakávaní vedeckej komunity a spoločnosti a v záujme 
naplnenia vládou schválených zámerov v oblasti vedy a techniky vecne 
formulovaných v nových programoch agentúry sa zväčšuje rozsah činnosti agentúry,  

3. nárast rozpočtu agentúry je minimálny a nedosahuje mieru potrebnú na naplnenie 
horeuvedených úloh. 

 
Kombináciou uvedených skutočností sa v agentúre dosahuje stav, ktorý sa navonok 
prejavuje znižovaním úspešnosti jednotlivých výziev. Najvýraznejšie sa táto skutočnosť 
prejavuje vo všeobecnej výzve, kde na základe schváleného rozpočtu v roku 2008 
a štandardného postupu pri posudzovaní projektov sa javí úspešnosť všeobecnej výzvy 13% 
(pre porovnanie výzva z roku 2005 mala úspešnosť 23,6%, výzva z roku 2006 15,6% ). Pri 
takejto úspešnosti je hranica na schválenie finančnej podpory na riešenie projektov VV 2007 
na úrovni 95 z maximálne možných 100 bodov. Je zrejmé, že sa takto medzi 
nefinancovanými projektmi, nachádzajú aj veľmi kvalitné projekty. Na druhej strane je 
nízka úspešnosť silnou motiváciou pre možné deformácie hodnotiaceho systému a práce 
agentúry. 
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Predsedníctvo agentúry takýto stav pokladá za neudržateľný a preto po konzultáciách s 
podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom prijalo nasledovné 
uznesenia pre okamžité riešenie vzniknutej situácie: 
UZN1 Predsedníctvo odporúča nefinancovať kapitálové výdavky vo všetkých projektoch VV 

2007.  
 

UZN2 Predsedníctvo odporúča schváliť riešenie projektov z VV 2007 so začiatkom 
financovania z prostriedkov agentúry v roku 2008 podľa schváleného rozpočtu na 
VV 2007 v roku 2008. 

 
UZN3 Predsedníctvo odporúča financovať ďalšie projekty z VV 2007 (počet projektov 

korešponduje s cieľom zvýšiť úspešnosť výzvy VV 2007 celkovo na cca 35%), pričom 
prvý rok riešenia (rok 2008) projektov by bol financovaný mimo zdrojov agentúry a 
druhý (rok 2009) a tretí rok (rok 2010) by bol financovaný z prostriedkov agentúry.  

 
UZN4 Predsedníctvo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na 

projektové financovanie vyhlasuje moratórium na vyhlasovanie všetkých nových 
výziev agentúry (s výnimkou záväzkov vyplývajúcich z medzivládnych dohôd) do 
odvolania.  

 
UZN5 Predsedníctvo poveruje riaditeľa agentúry po dohode s predsedami odborových rád 

APVV urýchlene zvolať zasadnutia odborových rád APVV na základe prijatých 
uznesení PAPVV za účelom ich realizácie vo veci financovania projektov výzvy 
VV2007 

 
 
4. Záver zasadnutia 

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Prof. Vozár a poďakoval 
prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa  2.4.2008. 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Libor Vozár 


