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Záznam z  21. zasadnutia predsedníctva  

Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 19.6.2008 

 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Alojz Hudec, 
Ing. Igor Gerek, Doc. Ing. Viliam Pichler, PhD.,  
doc. Ing. Róbert Redhammer PhD., doc. 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: 
doc. Ing. Ľubomír Harach, PhD., prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD., doc. Ing. Jan Kudrna, 
CSc., prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.  

 
2. Schválenie záznamu z 20. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 20. zasadnutia predsedníctva APVV bez 
pripomienok. 
 
3. Vyhodnotenie výzvy VVCE 

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o vyhodnotení výzvy programu "Podpora 
vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti " – VVCE 2007. Bolo 
podaných 70 projektov a podporených bolo 7 projektov s ohľadom na alokáciu finančných 
prostriedkov schválených vládou SR pre tento program na rok 2008. Úspešnosť bola teda 
10%. 
Predsedníctvo sa pri tejto príležitosti zaoberalo dvoma sťažnosťami nepodporených 
predkladateľov projektov. K daným podaniam si predsedníctvo vyžiadalo aj stanoviská Rady 
programu VVCE. Predsedníctvo konštatovalo, že hodnotenie projektov výzvy VVCE 2007 
prebehlo plne v súlade s podmienkami vyhlásenými v znení výzvy VVCE a označilo dané 
sťažnosti za neopodstatnené. Predsedníctvo poverilo riaditeľa agentúry pripraviť odpovede na 
dané podania. 
 
 
4. 4. 4. 4. Podporný systém pre finančné zabezpečenie komunitárnych projektov Podporný systém pre finančné zabezpečenie komunitárnych projektov Podporný systém pre finančné zabezpečenie komunitárnych projektov Podporný systém pre finančné zabezpečenie komunitárnych projektov –––– dofinancovanie  dofinancovanie  dofinancovanie  dofinancovanie 
projektov 7.RP aprojektov 7.RP aprojektov 7.RP aprojektov 7.RP a    financovanie projektov EUROSTARS financovanie projektov EUROSTARS financovanie projektov EUROSTARS financovanie projektov EUROSTARS     
    

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu stanovisko Rady agentúry pre 
medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (zároveň Rady programu PP7RP) 
k dofinancovaniu projektov 7RP a programu EUROSTARS. Predsedníctvo vyjadrilo svoju 
podporu aktivitám súvisiacim s podporným systémom pre finančné zabezpečenie 
komunitárnych projektov – dofinancovanie projektov 7.RP a financovanie projektov 
EUROSTARS, ktoré by realizovala agentúra. Zároveň však upozornilo na problémy 
súvisiace s navýšením rozpočtu APVV, ktoré by malo byť spojené s novými aktivitami 
Odboru MVTS APVV. Predsedníctvo odporučilo, aby finančné krytie na tieto aktivity bolo 
zmluvne ošetrené s MŠ SR ako účelovo viazané finančné prostriedky. Poverilo riaditeľa 
agentúry, aby v spolupráci s predsedom agentúry pripravil list ministrovi školstva a návrh 
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zmluvy medzi MŠ SR a APVV pre financovanie daných aktivít. Návrh zmlúv na 
dofinancovanie projektov 7.RP a financovanie projektov EUROSTARS predloží riaditeľa 
APVV na najbližšie zasadnutie predsedníctva. 
 

 

5. 5. 5. 5. Koncepcia smerovania bilaterálnej spolupráce MVTS vKoncepcia smerovania bilaterálnej spolupráce MVTS vKoncepcia smerovania bilaterálnej spolupráce MVTS vKoncepcia smerovania bilaterálnej spolupráce MVTS v    rámci bilaterálnych projektov rámci bilaterálnych projektov rámci bilaterálnych projektov rámci bilaterálnych projektov 
agentúry agentúry agentúry agentúry     
    

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu návrh Rady agentúry pre medzinárodnú 
vedecko-technickú spoluprácu ohľadom koncepcie smerovania bilaterálnych projektov 
MVTS. Predsedníctvo poverilo Radu pre MVTS predložiť na najbližšie zasadnutie 
predsedníctva dokument s novými podmienkami a formulármi pre predkladanie 
bilaterálnych projektov MVTS. 
    
 
6. 6. 6. 6. Memorandum oMemorandum oMemorandum oMemorandum o    porozumení medzi SARIO aporozumení medzi SARIO aporozumení medzi SARIO aporozumení medzi SARIO a    APVVAPVVAPVVAPVV    
    

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu Memorandum o porozumení medzi 
SARIO a APVV, ktoré podpísal dňa 12.júna 2008. Predsedníctvo vzalo túto informáciu na 
vedomie. 
 
 
7. 7. 7. 7. Návrh opatrení zamedzujúcich únik dôverných informácií vNávrh opatrení zamedzujúcich únik dôverných informácií vNávrh opatrení zamedzujúcich únik dôverných informácií vNávrh opatrení zamedzujúcich únik dôverných informácií v    Agentúre na podporu Agentúre na podporu Agentúre na podporu Agentúre na podporu 
výskumu avýskumu avýskumu avýskumu a    vývoja vvývoja vvývoja vvývoja v    rámci hodnotiaceho procesu prorámci hodnotiaceho procesu prorámci hodnotiaceho procesu prorámci hodnotiaceho procesu projektovjektovjektovjektov    
    

Predsedníctvo agentúry sa opätovne zaoberalo problémom úniku dôverných 
informácií v Agentúre na podporu výskumu a vývoja v rámci hodnotiaceho procesu 
projektov  
Na základe uznesenia predsedníctva UZN18 zo dňa 24.1.2008 predložil riaditeľ agentúry 
návrh  systémových zmien v systéme práce agentúry, aby nedochádzalo k úniku informácií.  

Predsedníctvo vzalo daný návrh riaditeľa na vedomie. 
 
9. 9. 9. 9. Stanovisko Rady VMSP kStanovisko Rady VMSP kStanovisko Rady VMSP kStanovisko Rady VMSP k    súčasnej situácii vsúčasnej situácii vsúčasnej situácii vsúčasnej situácii v    APVV APVV APVV APVV     

 Predsedníctvo agentúry sa oboznámilo s listom Rady  programu Podpora výskumu 
a vývoja v malých a stredných podnikoch. V liste sa konštatuje, že vedecká komunita 
z oblasti aplikovaného výskumu a vývoja s obavami prijala rozhodnutie o moratóriu pre 
vyhlasovanie nových výziev APVV. Táto skutočnosť spôsobí prerušenie kontinuity podpory 
aplikovaného výskumu a vývoja, ktorý má veľký význam pre urýchlenie aplikácie vedeckých 
poznatkov do praxe. Predsedníctvo APVV si uvedomuje vážnosť danej situácie, avšak 
s ohľadom na nepostačujúci objem finančných prostriedkov alokovaných zo štátneho 
rozpočtu na podporu projektov APVV bolo vyhlásenie moratória nevyhnutným riešením. 
Predsedníctvo vzalo list na vedomie. 
 
10. Rôzne10. Rôzne10. Rôzne10. Rôzne    
 
� Najbližšie zasadnutie predsedníctva sa uskutoční dňa 10.9.2008 
    
10101010. Záver zasadnutia. Záver zasadnutia. Záver zasadnutia. Záver zasadnutia    
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Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Prof. Vozár a poďakoval 
prítomným za účasť. 
Uznesenia predsedníctva agentúryUznesenia predsedníctva agentúryUznesenia predsedníctva agentúryUznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV) (PAPVV) (PAPVV) (PAPVV)::::    
 

 
UZN1UZN1UZN1UZN1 PAPVV schválilo záznam z 20. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2UZN2UZN2UZN2 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o vyhodnotení výzvy VVCE2007, zároveň 

poverilo riaditeľa agentúry pripraviť odpovede na podania doručené predsedníctvu 
agentúry 

 
UZN3UZN3UZN3UZN3 PAPVV súhlasí, aby agentúra prevzala manažment aktivít súvisiacich s podporným 

systémom pre finančné zabezpečenie komunitárnych projektov – dofinancovanie 
projektov 7.RP a financovanie projektov EUROSTARS, zároveň poverilo riaditeľa 
agentúry pripraviť v spolupráci s predsedom agentúry list ministrovi školstva a návrh 
zmluvy medzi MŠ SR a APVV pre financovanie daných aktivít 

 
UZN4UZN4UZN4UZN4 PAPVV poverilo Radu pre MVTS predložiť na najbližšie zasadnutie predsedníctva 

dokument s novými podmienkami a formulármi pre predkladanie bilaterálnych 
projektov MVTS 

 
UZN5UZN5UZN5UZN5 PAPVV vzalo na vedomie Memorandum o porozumení medzi SARIO a APVV, 

ktoré podpísal riaditeľ agentúry dňa 12. júna 2008 
 
UZN6UZN6UZN6UZN6 PAPVV vzalo na vedomie návrh riaditeľa ohľadom opatrení zamedzujúcich únik 

dôverných informácií v Agentúre na podporu výskumu a vývoja v rámci 
hodnotiaceho procesu projektov 

 
UZN7UZN7UZN7UZN7 PAPVV vzalo na vedomie  list Rady VMSP k súčasnej situácii v APVV  
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa  19.6.2008. 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


