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Záznam z  22. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 10.9.2008 

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

Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.  
 
 
2. Schválenie záznamu z 20. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 21.zasadnutia predsedníctva APVV bez 
pripomienok. 
 

3. Výročná správa o hodnotení projektov APVV  

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu agentúry na schválenie Výročnú správu 
o hodnotení projektov za rok 2008. Táto správa nadväzuje na výročnú správu o činnosti 
agentúry. Vypracovanie tejto správy vyplýva z Plánu hlavných úloh MŠ SR. Minister 
školstva ju predkladá vláde SR na vedomie. 
Členovia predsedníctva schválili predloženú správu bez pripomienok. 
 

4. Zmluva medzi MŠ a APVV na dofinancovanie projektov 7RP 
 

Vychádzajúc z uznesenia predsedníctva UZN3 z 19.6.2008, riaditeľ agentúry 
predložil predsedníctvu návrh zmluvy medzi MŠ SR a APVV, ktorá určuje podmienky pre 
dofinancovanie projektov 7RP. Následne po podpise danej zmluvy a účelovom pridelení 
finančných prostriedkov do APVV z MŠ SR, administrácia dofinancovania sa stáva agendou 
APVV. 

Predsedníctvo návrh zmluvy schválilo jednomyseľne. 
 
 

5. Zmluva medzi MŠ a APVV na financovanie projektov EUROSTARS 
 
Vychádzajúc z uznesenia predsedníctva UZN3 z 19.6.2008, riaditeľ agentúry 

predložil predsedníctvu návrh zmluvy medzi MŠ SR a APVV, ktorá určuje podmienky 
financovania projektov programu EUROSTARS. Následne po podpise danej zmluvy 
a účelovom pridelení finančných prostriedkov do APVV z MŠ SR, agentúra sa stáva 
poskytovateľom finančných prostriedkov pre podporené projekty EUROSTARS. 
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Predsedníctvo návrh zmluvy schválilo jednomyseľne. 
 
 

6. Nová koncepcia bilaterálnych projektov agentúry  
 

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu návrh Rady agentúry pre medzinárodnú 
vedecko-technickú spoluprácu. 

Vychádzajúc z uznesenia predsedníctva UZN4 zo dňa 19.6.2008 Rada MVTS 
vypracovala dokument s novými podmienkami a formulármi pre predkladanie bilaterálnych 
projektov MVTS. Hlavné princípy novej koncepcie predstavila členom predsedníctva RNDr. 
Soňa Ftáčniková, CSc., ved. Odd. bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Odboru 
medzinárodnej spolupráce APVV. Členovia predsedníctva v diskusii k predloženým 
dokumentom poukazovali na potrebu jednoduchého mechanizmu poskytovania podpory pre 
mobilitné aktivity, ktoré si kladú za cieľ rozvoj nových medzinárodných vzťahov medzi 
vedecko-výskumnými pracoviskami. Vzniesli určité pripomienky týkajúce sa finančných 
položiek mobilitných projektov (registračný poplatok na konferenciách), ako aj k 
harmonogramu plnenia jednotlivých aktivít v rámci projektu. 

Predložený návrh koncepcie bilaterálnych projektov agentúry predsedníctvo schválilo 
s pripomienkami.  
 
 
7. Rozpočet APVV na roky 2009-2011 
 

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu agentúry informatívny materiál o príprave 
rozpočtu agentúry na roky 2009-2011.  

Členovia predsedníctva v diskusii k tomuto bodu poukázali na kritickú situáciu vo 
finančnom zabezpečení APVV. Poukázali na to, že v súčasnom období je agentúra jediný 
reálne fungujúci zdroj financovania vedeckých projektov na Slovensku. Zároveň sa zhodli, že 
je potrebné zabezpečiť kontinuitu pre vyhlasovanie všetkých grantových schém, ktoré 
agentúra realizuje. 

Predsedníctvo vzalo predložený materiál na vedomie. 
 
 
8. Plán činnosti APVV a zameranie výziev vyhlasovaných do roku 2015 

 
V nadväznosti na predchádzajúci bod predsedníctvo agentúry sa diskutovalo 

o možnostiach pre vypracovanie dlhodobého zámeru činnosti agentúry. Konštatovalo, že je 
veľmi dôležité pripraviť uvedený dokument. Jeho prípravu však výrazne podmieňuje 
strategický plán rozvoja vedy na Slovensku, ktorý by mal jednoznačne definovať finančné 
alokácie pre grantový systém APVV. 
 

 
9. Činnosť expertnej pracovnej skupiny pre analýzu hodnotiaceho procesu projektov 
APVV  
 
 Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o činnosti expertnej skupiny, ktorá sa 
zaoberá analýzou hodnotiaceho procesu pre projekty APVV. Cieľom činnosti tejto expertnej 
skupiny je predložiť predsedníctvu agentúry návrh systémových zmien a opatrení, ktoré by 
mali viesť k efektívnejšiemu spôsobu hodnotenia projektov APVV. V expertnej skupine sa 
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analyzujú dve základné oblasti procesu hodnotenia projektov, a to: posudzovanie nezávislými 
expertmi a hodnotenie v odborných orgánoch APVV.  

Predsedníctvo vzalo túto informáciu na vedomie. 
 
 
10. Rôzne 
 
� Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu návrh na vymenovanie nového člena Rady 

MVTS na základe abdikácie Ing. Ivana Lokšeninca, doterajšieho člena Rady MVTS. 
Predsedníctvo schválilo predložený návrh a poverilo riaditeľa agentúry, aby predložil 
tento návrh ministrovi školstva na schválenie. 

 
� Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o príprave konferencie Etika vo vede, 

ktorú bude organizovať agentúra v závere roka 2008 
 
 
11. Záver zasadnutia 

Rokovanie predsedníctva ukončil predseda agentúry Prof. Vozár a poďakoval 
prítomným za účasť. 

 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV): 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 21. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2 PAPVV schválilo Výročnú správu o hodnotení projektov za rok 2008 
 
UZN3 PAPVV schválilo návrh zmluvy medzi MŠ SR a APVV, ktorá určuje podmienky pre 

dofinancovanie projektov 7RP 
 
UZN4 PAPVV schválilo návrh zmluvy medzi MŠ SR a APVV, ktorá určuje podmienky 

financovania projektov programu EUROSTARS 
 
UZN5 PAPVV schválilo s pripomienkami návrh koncepcie bilaterálnych projektov agentúry   
 
UZN6 PAPVV vzalo na vedomie informatívny materiál o príprave rozpočtu agentúry na 

roky 2009-2011 
 
UZN7 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa agentúry o činnosti expertnej skupiny, 

ktorá sa zaoberá analýzou hodnotiaceho procesu pre projekty APVV  
 
UZN8 PAPVV schválilo návrh nového člena Rady MVTS a poverilo riaditeľa agentúry, aby 

predložil tento návrh ministrovi školstva na schválenie 
 
V Bratislave, dňa  10.9.2008. 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


