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Záznam z  23. zasadnutia predsedníctva  

Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 10.11.2008 

 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., Ing. Alojz Hudec, Ing. Igor Gerek,  
doc. Ing. Viliam Pichler, PhD., doc. Ing. Róbert Redhammer PhD., doc. RNDr. Ľudevít 
Kádaši, DrSc., 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. Ing. Ľubomír Harach, PhD., prof. Ing. Evžen 
Kočenda, PhD., doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. 
 
 
Program zasadnutia: 
 

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

 
 
2. Schválenie záznamu z 22. zasadnutia predsedníctva APVV 

Predsedníctvo schválilo záznam z 22.zasadnutia predsedníctva APVV bez 
pripomienok. 
 

3. Príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva SR p. J. Mikolaja  

Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj vo svojom príhovore v záujme 
riešenia situácie spojenej s moratórium na vyhlasovanie výziev APVV v roku 2008 tlmočil 
svoje predstavy o úlohách APVV. Poukázal na dôležité postavenia APVV v systéme podpory 
vedy a výskumu na Slovensku. Uviedol, že je dôležité, aby v období existencie OP Výskum  
a vývoj bola v maximálnej miere využitá práve možnosť budovania infraštruktúry 
prostredníctvom štrukturálnych fondov. APVV by sa mala sústrediť na podporu samotného 
výskumu v rámci všetkých grantových schém, avšak bez financovania kapitálových 
výdavkov, nakoľko toto by mal saturovať práve uvedený OP. 

Výraznejší dôraz bude potrebné venovať podpore aplikovaného výskumu a vývoja, aj 
v kontexte uznesenia Vlády SR č. 808/2008 zo 6. novembra 2008,  Opatrenie č. 12 - Presun 
zdrojov základného výskumu do aplikovaného výskumu a na inovácie. Na základe toho, bude 
nevyhnutné stanoviť priority agentúry s cieľom naplnenia podpory minimálne 
50%finančných prostriedkov pre aplikovaný výskum  a vývoj. 

Minister školstva navrhol zvolať spoločné rokovanie MŠ SR a APVV za účasti 
zástupcov sektorov vedy a výskumu na Slovensku. 

 
 

4. Strategický plán postupu v riadení a organizácii grantových schém pre vedu a 

techniku na obdobie 2008 – 2015  (časť 4.7  Programy  a  výzvy  Agentúry na podporu 

výskumu a vývoja na obdobie 2008-2015) 

 
Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo agentúry o postupe prác na dokumente 

Strategický plán postupu v riadení a organizácii grantových schém pre vedu a techniku na 
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obdobie 2008 – 2015, ktorý bude predložený na gremiálnej porade ministra školstva. 
Osobitnú pozornosť venovalo predsedníctvo časti tohto dokumentu s názvom Programy  a  
výzvy  Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie 2008-2015. Diskutovalo sa najmä 
o grantových schémach, ktoré by mali byť financované prostredníctvom agentúry. 
Predsedníctvo sa zaoberalo aj možnosťami pre stanovenie priorít jednotlivých výziev APVV 
s ohľadom na priority štátnej vedenej politiky. 

Predsedníctvo vzalo na vedomie dokument Strategický plán postupu v riadení a 
organizácii grantových schém pre vedu a techniku na obdobie 2008 – 2015. 

 
 

5. Verejná výzva na dofinancovanie projektov 7RP  

 
Vychádzajúc z uznesenia predsedníctva UZN3 z 10.9.2008, riaditeľ agentúry 

predložil predsedníctvu návrh znenia výzvy na dofinancovanie projektov 7RP. 
Predsedníctvo po následnej diskusii s cieľom oboznámiť sa s detailmi daného 

mechanizmu dofinancovania projektov, výzvu jednomyseľne schválilo. 
 
 

6. Verejná výzva na spolufinancovanie projektov EUROSTARS 

 
Vychádzajúc z uznesenia predsedníctva UZN4 z 10.9.2008, riaditeľ agentúry 

predložil predsedníctvu návrh znenia výzvy na spolufinancovanie projektov EUROSTARS. 
Členovia predsedníctva sa zhodli na dôležitosti podpory tejto medzinárodnej 

iniciatívy a výzvu jednomyseľne schválili. 
 
 
7. Návrh systémových opatrení na skvalitnenie hodnotiaceho procesu projektov APVV 

 
Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu agentúry návrh systémových opatrení na 

skvalitnenie hodnotiaceho procesu projektov APVV. Tieto návrhy pripravila expertná 
skupina APVV, v ktorej pracovali aj traja členovia predsedníctva. Návrhy expertnej skupiny  
vychádzali: 

- z analýzy štatistických údajov týkajúcich sa hodnotiaceho procesu projektov APVV, 
- z námetov predložených odbornými orgánmi APVV 
- z podnetov riešiteľov projektov zaslaných do APVV (odvolacie konania, sťažnosti 

a pod.) 
Návrhy na realizáciu opatrení sa dotýkajú týchto oblastí: 
1. Experti – posudky na projekty 
2. Databáza expertov APVV 
3. Oprávnení žiadatelia o projekt APVV 
4. Verejná výzva – dokumentácia – úplné znenie, prílohy ku výzve 
5. Proces hodnotenia v odborných orgánoch 

V diskusii k uvedenému materiálu sa členovia predsedníctva zhodli, že je potrebné 
pred prijatím nových podmienok pre vyhlasované výzvy, urobiť zo strany predsedníctva 
analýzu daných návrhov, ktoré budú viesť k skvalitnenie hodnotiaceho procesu agentúry. 

Predsedníctvo vzalo predložený materiál na vedomie. 
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8. Iniciatíva IPRO – informácia 
 

Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o konaní konferencie v Opatiji dňa 
24.9.2008, na ktorú bola pozvaná aj APVV. Zo záverov danej iniciatívy chorvátskej 
a maďarskej grantovej agentúry vyplynulo, že sa vytvoria podmienky pre užšiu spoluprácu 
grantových agentúr, najmä s cieľom vybudovať spoločnú databázu expertov pre 
posudzovanie projektov v asociovaných agentúrach. 

Predsedníctvo vzalo uvedenú informáciu na vedomie. 
 
 

9. Návrh spolupráce APVV a Enterprise Europe Network 

 
 Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o návrhu dohody o spolupráci Enterprise 
Europe Network, zastúpenej partnerom projektu BISS Slovakia. 
Enterprise Europe Network (EEN) je iniciatíva Európskej komisie (EK) na podporu v oblasti 
podnikania, inovácií a výskumu. EEN je spolufinancovaná EK na obdobie 2008-2013 
z programu CIP (Rámcový program na podporu konkurencieschopnosti a inovácií). V SR je 
iniciatíva koordinovaná spoločnosťou BIC Bratislava a implementovaná v spolupráci 
s partermi projektu - NARMSP, SOPK, RPIC Prešov, BIC Group a EurActiv.sk. 

Predsedníctvo vzalo túto informáciu na vedomie s tým, že je potrebné upresniť cieľ 
potenciálnej spolupráce APVV a Enterprise Europe Network. 
 
 

10. Rôzne 

 
� predsedníctvo rokovalo o zabezpečení a príprave rokovania APVV s MŠ SR na 

základe návrhu ministra školstva. 
 

11. Záver zasadnutia 

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

 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV): 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 22. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2 PAPVV vzalo na vedomie dokument Strategický plán postupu v riadení a organizácii 

grantových schém pre vedu a techniku na obdobie 2008 – 2015 
 
UZN3 PAPVV schválilo návrh znenia výzvy na dofinancovanie projektov 7RP 
 
UZN4 PAPVV schválilo návrh znenia výzvy na spolufinancovanie projektov EUROSTARS 
 
UZN5 PAPVV vzalo na vedomie návrh systémových opatrení na skvalitnenie hodnotiaceho 

procesu projektov APVV 
 
UZN6 PAPVV vzalo na vedomie informáciu riaditeľa agentúry o iniciatíve s názvom IPRO, 

ktorú navrhli predstavitelia chorvátskej a maďarskej grantovej agentúry  
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UZN7 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o možnostiach spolupráce APVV a Enterprise 
Europe Network s pripomienkou, že je potrebné upresniť jej cieľ 

 
UZN8 PAPVV poverilo riaditeľa agentúry zvolať spoločné rokovanie MŠ SR a APVV za 

účasti zástupcov sektorov vedy a výskumu na Slovensku 
 

 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa  10.11.2008. 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
Schválil: Libor Vozár 


