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Záznam z  24. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 8.1.2009 

 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., Ing. Alojz Hudec, doc.Ing. Ľubomír Harach, PhD., 
doc. Ing. Viliam Pichler, PhD., doc. Ing. Róbert Redhammer PhD., doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, 
DrSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  
Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
Neprítomní: 
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Igor Gerek, prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD., 
doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., 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 23. zasadnutia predsedníctva APVV 
Predsedníctvo schválilo záznam z 23. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok. 
 
 
3. Verejná výzva VMSP 2009 – schválenie dokumentov výzvy  
Predseda Rady programu VMSP Ing. Jozef Šesták, CSc. predstavil hlavné aspekty novej 
verejnej výzvy VMSP, ktorú pripravila a navrhla Rada VMSP. Argumentoval hlavné dôvody 
pre zavedenie určitých zmien v novej výzve v porovnaní s výzvou VMSP 2007. Hlavné zmeny 
sú v tom, že výzva VMSP 2009 by nemala obsahovať možnosť predkladať štúdie 
realizovateľnosti, ale len samotné výskumné projekty. Rada navrhla zvýšenie limitu pre 
celkovú podporu z APVV, ako aj zvýšenie podielu nepriamych nákladov. 
 
Členovia predsedníctva v diskusii sa zaoberali najmä dôvodmi na zvýšenie podielu 
nepriamych nákladov. Predstavitelia ZPVVO odôvodňovali vysoké nepriame náklady 
podnikateľských subjektov.  
 
Predsedníctvo po úprave podielu nepriamych nákladov podpory APVV následne znenie 
verejnej výzvy VMSP 2009 jednomyseľne schválilo. 

 
 

4. Verejná výzva LPP 2009 – schválenie dokumentov výzvy  
Predsedníčka rady LPP Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, CSc. oboznámila predsedníctvo 
s návrhom podmienok verejnej výzvy LPP2009. Rada LPP navrhla novú prioritu pre mobilitu 
pracovníkov výskumu a vývoja medzi akademickými inštitúciami a hospodárskou sférou. 
Zároveň navrhlo nový spôsob hodnotenia projektov LPP s tým, projekty už nebudú 
posudzovať odborové rady a ich pracovné skupiny, ale len Rada programu LPP. 
 
Členovia predsedníctva diskutovali o predloženom návrhu výzvy. S ohľadom 
a nejednoznačnosť priority v nadväznosti Zákon o štátnej pomoci a Schému štátnej pomoci 
APVV č. N702/2007 predsedníctvo hlasovaním neschválilo návrh novej priority.  
Vychádzajúc z toho, že má dôjsť k výraznej zmene hodnotenia projektov LPP predsedníctvo 
požiadalo Radu LPP o detailnejšie a jednoznačnejšie spracovanie dokumentu Hodnotenie 
projektov LPP, ku ktorému sa následne predsedníctvo vyjadrí elektronickým hlasovaním. 
Základný dokument výzvy LPP – úplné znenie výzvy – predsedníctvo jednomyseľne schválilo.   
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5. Verejná výzva SUSPP 2009 – schválenie dokumentov výzvy 

Predseda Rady SUSPP Doc. Ing. Novák Jozef, DrSc. informoval predsedníctvo o hlavných 
cieľoch pri príprave návrhu verejnej výzvy SUSPP2009. Hlavným cieľom bolo zjednodušenie 
grantovej schémy programu SUSPP. Počet podaných projektov vo výzve SUSPP2007 
signalizoval, že grantová schéma bola príliš zložitá a náročná na vytvorenie centra. 
Partnerské podniky, ktoré sa združujú do centra sa zapájali do spoločných projektov 
s univerzitami alebo SAV len v malej miere. Práve tieto dôvody viedli radu SUPP k vytvoreniu 
jednoduchšej a atraktívnejšej výzvy programu. Členovia predsedníctva sa v diskusii 
vyjadrovali k hlavným aspektom podmienok vytvorenia centra spolupráce. 
 
Predsedníctvo následne výzvu jednomyseľne schválilo. 
 
 
6. Návrh systémových opatrení na skvalitnenie hodnotiaceho procesu projektov APVV 
 
Riaditeľ agentúry opätovne predložil predsedníctvu agentúry návrh systémových opatrení na 
skvalitnenie hodnotiaceho procesu projektov APVV. Uviedol, že dva návrhy z týchto opatrení 
boli už zapracované do znenia práve schválených výziev. 
 
V diskusii sa členovia predsedníctva opätovne zhodli, že je potrebné pred prijatím nových 
podmienok pre vyhlasované výzvy, urobiť zo strany predsedníctva analýzu daných návrhov. 
Predsedníctvo vzalo predložený materiál na vedomie. 
 
 
7. Kontrolný systém a kontrolná činnosť v APVV (nová smernica APVV – informácia), 
schválenie znenia hodnotiacich správ pre pokračujúce projekty 
 
Riaditeľ agentúry informoval predsedníctvo o novej smernici agentúry, ktorá vstúpila do 
platnosti od 1.1.2009. Súčasťou tejto smernice je aj posilnenie kompetencie odborných 
orgánov agentúry v systéme kontroly projektov APVV. 
Smernica zadefinovala celý systém kontrolných činnosti agentúry, ktoré vyplývajú zo zákona 
č.172/2005 v znení zákona č.233/2008, ako aj zo zákona č. 502/2001Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite. 
Vychádzajúc z ustanovení v tejto smernici, riaditeľ predložil predsedníctvu na schválenie 
upravený formulár hodnotiacej správy pre priebežnú kontrolu riešenia projektov APVV. 
 
Predsedníctvo vzalo na vedomie smernicu APVV č. 9/2008. 
Predsedníctvo po diskusii schválilo nové znenie hodnotiacej správy pre priebežné hodnotenie 
ročných správ projektov. 

 
 

8. Rozpočet APVV na rok 2009 – návrh na schválenie MŠ SR 

V zmysle znenia zákona č.172/2005 v znení zákona č.233/2008 predsedníctvo pripravilo 
návrh rozpočtu APVV na rok 2009. Pri tvorbe rozpočtu APVV sa vychádzalo zo záverov  
rokovania podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja so zástupcami  
predsedníctva APVV a predstaviteľov reprezentácií organizácií sektorov výskumu a vývoja k 
rozpočtu agentúry na rok 2009, ktoré sa konalo 1.12.2008. 
 
Predsedníctvo hlasovaním schválilo návrh rozpočtu APVV na rok 2009 a poverilo riaditeľa 
agentúry, aby tento rozpočet preložil ministrovi školstva na schválenie. 
9. Rôzne 
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� predsedníctvo rokovalo o zabezpečení prípravy znenia novej všeobecnej výzvy. 

Predseda agentúry vyzval členov predsedníctva, aby sa iniciatívne podieľali pri 
príprave návrhu novej všeobecnej výzvy APVV. 

 
 
10. Záver zasadnutia 

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

 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV): 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 23. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2 PAPVV schválilo znenie verejnej výzvy VMSP 2009 
 
UZN3 PAPVV poverilo predsedníčku Rady programu LPP vypracovaním dokumentu 

Hodnotenie projektov výzvy LPP 2009 v zmysle pripomienok predsedníctva APVV, ku 
ktorému sa následne predsedníctvo vyjadrí elektronickým hlasovaním 

 
UZN4 PAPVV schválilo základný dokument výzvy LPP 2009 – úplné znenie výzvy  
 
UZN5 PAPVV schválilo znenie verejnej výzvy SUSPP 2009 
 
UZN6 PAPVV vzalo na vedomie návrh systémových opatrení na skvalitnenie hodnotiaceho 

procesu projektov APVV 
 
UZN7 PAPVV vzalo na vedomie smernicu APVV č. 9/2008 o kontrolnom systéme 

a kontrolnej činnosti v Agentúre na podporu výskumu a vývoja 
 
UZN8 PAPVV schválilo nové znenie hodnotiacej správy pre priebežné hodnotenie ročných 

správ projektov 
 
UZN9 PAPVV schválilo návrh rozpočtu APVV na rok 2009 
 
UZN10 PAPVV poverilo riaditeľa agentúry predložiť rozpočet APVV na rok 2009  
               ministrovi školstva na schválenie 
 
 
V Bratislave, dňa  8.1.2009. 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
 
Schválil: Libor Vozár 
 
 
 


