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Záznam z  25. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 25.2.2009 

 
Prítomní: 
Ing. Štefan Boháček, PhD., prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., Ing. Alojz Hudec, 
doc.Ing. Ľubomír Harach, PhD., doc. Ing. Viliam Pichler, PhD.,  
doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc., doc. Ing. Róbert Redhammer PhD.,  
doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.,  
doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc. 
Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Bibiána Remiarová, PhD. 
Neprítomní: 
Ing. Igor Gerek, prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.  
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.  
 
 
2. Schválenie záznamu z 24. zasadnutia predsedníctva APVV 
Predsedníctvo schválilo záznam z 24. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok. 
 
 
3. Informácia o elektronickom hlasovaní predsedníctva APVV  
Predsedníctvo požiadalo na rokovaní dňa 8.1.2009 Radu LPP o detailnejšie 
a jednoznačnejšie spracovanie dokumentu Hodnotenie projektov LPP, ku ktorému sa 
následne predsedníctvo vyjadrí elektronickým hlasovaním. 
Predseda agentúry informoval o výsledkoch hlasovania. 
Elektronické hlasovanie sa uskutočnilo v dňoch 12.1.-19.1.2009. Členovia predsedníctva 
schválili dokument Postup hodnotenia projektov výzvy LPP2009. 
Zároveň bolo predsedníctvo na základe návrhu Rady MVTS požiadané o schválenie 
predloženého návrh znenia výzvy Eurocores 2009 a jej prílohy v dokumente s označením 
príloha A. Predsedníctvo aj tieto dokumenty schválilo elektronickým hlasovaním. 
Predsedníctvo vzalo tieto informácie na vedomie. 
 

 
4. Plán hlavných úloh APVV na rok 2009 
Riaditeľ agentúry predložil na schválenie predsedníctvu agentúry Plán hlavných úloh agentúry 
na rok 2009, dokument na základe, ktorého budú realizované hlavné aktivity agentúry v tomto 
roku. Diskusia k tomuto bodu sa zamerala najmä na smerovanie štátnej vednej politiky 
a postavenia APVV v systéme financovania vedy na Slovensku. Ďalším dôležitým aspektom 
sú opatrenia MŠ SR na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy, ktoré sú už zohľadnené 
v tomto pláne hlavných úloh APVV. 
Plán hlavných úloh predsedníctvo schválilo s pripomienkou. 

 
5. Verejná výzva programu PP7RP na rok 2009  

Jednou z najdôležitejších úloh  vedecko-výskumnej komunity na Slovensku je aktívna účasť v 
7. rámcovom programe ES pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity. 
Rada programu PP7RP pripravila návrh ďalšej výzvy na podávanie žiadostí o registráciu a  
refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie, ktorá sa 
realizuje v rámci programu APVV Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu 
výskumu a vývoja. 
Predsedníctvo výzvu jednomyseľne schválilo. 
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6. Podklady k verejnej výzve na predkladanie projektov vo všetkých odboroch vedy a 
techniky bez tematického zamerania 
Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu agentúry podklady k verejnej výzve na predkladanie 
projektov vo všetkých odboroch vedy a techniky bez tematického zamerania. Podklady boli 
pripravené v pracovnej skupine APVV a hlavným zámerom je skvalitnenie hodnotiaceho 
procesu projektov APVV.  
Členovia predsedníctva prechádzali jednotlivé návrhy v uvedenom podklade k verejnej výzve. 
Hlasovaním rozhodovali o jednotlivých návrhoch. V závere sa opätovne zhodli, že je potrebné 
dopracovať znenie verejnej výzvy a urobiť zo strany predsedníctva analýzu daných návrhov. 
Predsedníctvo vzalo predložený materiál ako celok na vedomie. 
 
 
7. Rôzne 
 
� predsedníctvo rokovalo o organizovaní výročnej konferencie APVV 
� predsedníctvo sa oboznámilo s obsahom listu predsedníctva SAV, ktorý sa týkal 

návrhov pre skvalitnenie hodnotiaceho procesu projektov APVV 
 
 
8. Záver zasadnutia 

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

 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV): 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 24. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o elektronickom hlasovaní predsedníctva 

o dokumente Hodnotenie projektov výzvy LPP 2009, ako aj  o elektronickom hlasovaní  
o návrhu znenia výzvy Eurocores 2009 a jej prílohy v dokumente s označením príloha 
A 

 
UZN3 PAPVV schválilo Plán hlavných úloh APVV na rok 2009 s pripomienkou  
 
UZN4 PAPVV schválilo znenie verejnej výzvy PP7RP2009 na podávanie žiadostí o 

registráciu a  refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu 
Európskej únie, ktorá sa realizuje v rámci programu APVV Podpora prípravy projektov 
7. rámcového programu výskumu a vývoja 

 
UZN5 PAPVV vzalo na vedomie podklady k verejnej výzve na predkladanie projektov vo 

všetkých odboroch vedy a techniky bez tematického zamerania, ktoré predložil riaditeľ 
APVV 

 
 
V Bratislave, dňa  25.2.2009. 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
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Schválil: Libor Vozár 


