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Záznam z  26. zasadnutia predsedníctva  
Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 25.3.2009 

 
Prítomní: 
Prof. Ján Mikolaj, CSc., 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., 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., doc. Ing. Jan Kudrna, CSc.,   
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
Rokovanie predsedníctva otvoril predseda APVV Prof. Libor Vozár.  
 
 
2. Schválenie záznamu z 25. zasadnutia predsedníctva APVV 
Predsedníctvo schválilo záznam z 25. zasadnutia predsedníctva APVV bez pripomienok. 
 
 
3. Vystúpenie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja 

Minister školstva Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. vo svojom vystúpení predstavil koncepčné 
zámery v oblasti podpory výskumu a vývoja z verejných zdrojov a zo štrukturálnych fondov 
EÚ. Ako uviedol, APVV má dôležitú úlohu v systéme podpory výskumu a vývoja na 
Slovensku. Aj preto bol jej rozpočet v porovnaní s minulým rokom zvýšený o takmer 24 
percent. Vyslovil požiadavku, aby sa činnosť agentúry v najbližších rokoch orientovala 
predovšetkým na podporu výskumu zameraného na napĺňanie potrieb spoločnosti, na 
zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce a vytváranie podmienok na zlepšenie účasti 
Slovenska v 7. Rámcovom programe EÚ. Uviedol, že z pohľadu ministrerstva školstva 
existujú v období hospodárskej krízy základné priority, ktoré by mala zastrešovať APVV: 

� financovať projekty aplikovaného výskumu a vývoja  s cieľom zvýšenia počtu inovácií 
vo výrobe, tvorby nových pracovných miest, zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov, 
a tak urýchliť prenos poznatkov do praxe, zvýšiť počet aplikačných výstupov, inovácií, 
nových technológií, nových produktov, a pod. 

� v rámci projektov APVV vytvoriť podmienky pre vznik a činnosť výskumno-výrobných 
centier,  

� podporovať medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, z ktorej vyplynie vyšší podiel 
financovania komunitárnych projektov, v ktorých sú zapojené slovenské subjekty 

Minister školstva poukázal na závery Vlády a SR a na opatrenia Rady vlády pre hospodársku 
krízu z ktorých vyplýva, že APVV musí zvýšiť podiel finančných prostriedkov poskytnutých 
v rámci projektov aplikovaného výskumu a vývoja. Minister školstva vyslovil požiadavku, aby 
finančné požiadavky na projekty všeobecných výziev APVV neprekročili 50% rozpočtu APVV. 
Z tohto aspektu sa vyhlásenie ďalšej všeobecnej výzvy javí ako veľmi problematické.  
Diskusia k príhovoru pána ministra sa týkala najmä opatrení súvisiacich s viazaním rozpočtu 
APVV. Minister školstva ubezpečil predsedníctvo, že bude podporovať rozpočet APVV na rok 
2010 vo výške 39,8 mil. EUR., teda v rovnakom objeme ako je rozpočet na rok 2009.  
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4. Prerokovanie znenia verejnej výzvy 
Vzhľadom na závery diskusie s ministrom školstva sa predsedníctvo agentúry uznieslo na 
prerušení rokovania o znení verejnej výzvy VV2009. 

 
 

5. Personálne obsadenie Rady MVTS 

Riaditeľ agentúry predložil na rokovanie predsedníctva návrh Rady MVTS o doplnenie jej 
členov. Rady MVTS a PP7RP vzhľadom na ich poslanie majú pritom veľmi rôznorodé a 
časovo náročné úlohy. Vzhľadom na to a berúc do úvahy fakt, že v Rade MVTS a v Rade 
PP7RP chýbajú odborníci z určitých vedných odborov, navrhli doplnenie členov rady. 
Predsedníctvo schválilo návrhy pre nominácie za nových členov rady MVTS. Riaditeľ agentúry 
bol poverený odovzdať dané návrhy ministrovi školstva SR na schválenie. 
 
 
6. Nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republike  

Riaditeľ agentúry predložil predsedníctvu agentúry dokument Nový model financovania vedy a 
techniky v Slovenskej republike. Tento materiál bude predložený do gremiálnej porady 
ministra školstva a pripravuje ho Sekcia vedy a techniky MŠ SR. Navrhovaný nový model 
financovania vedy a techniky zároveň reaguje na opatrenia prijaté vládou Slovenskej republiky 
pre zníženie dopadov hospodárskej  krízy na ekonomiku Slovenska. 
Predsedníctvo vzalo predložený materiál ako celok na vedomie. 
 
 
7. Rôzne 
 
� predsedníctvo schválilo návrh Rady pre prírodné vedy na vymenovanie podpredsedu 

pracovnej skupiny Chémia. Poverilo riaditeľa agentúry vymenovať Prof. Floriána za 
podpredsedu pracovnej skupiny Chémia 

� predsedníctvo agentúry schválilo nových členov Etickej komisie APVV ako poradného 
orgánu predsedníctva a riaditeľa agentúry 

� predsedníctvo rokovalo o organizovaní výročnej konferencie APVV 
� Prof. Vozár informoval predsedníctvo o aktivitách projektu ERA-NET 
 
 
8. Záver zasadnutia 

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

 
Uznesenia predsedníctva agentúry (PAPVV): 
 
UZN1 PAPVV schválilo záznam z 25. zasadnutia predsedníctva APVV  
 
UZN2 PAPVV na základe záverov diskusie s ministrom školstva prerušilo rokovania o znení 

verejnej výzvy VV2009 
 
UZN3 PAPVV schválilo návrhy nominácie za nových členov rady MVTS a poverilo riaditeľa 

agentúry, aby  odovzdal dané návrhy ministrovi školstva SR na schválenie. 
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UZN4 PAPVV vzalo na vedomie dokument Nový model financovania vedy a techniky v 
Slovenskej republike 

 
UZN5 PAPVV schválilo návrh Rady pre prírodné vedy na vymenovanie podpredsedu 

pracovnej skupiny Chémia. Poverilo riaditeľa agentúry vymenovať Prof. Floriána za 
podpredsedu pracovnej skupiny Chémia 

 
UZN6 PAPVV schválilo nových členov Etickej komisie APVV ako poradného orgánu 

predsedníctva a riaditeľa agentúry 
 
UZN7 PAPVV vzalo na vedomie informáciu o aktivitách projektu ERA-NET 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa  25.3.2009. 
 
 
Zapísala: Bibiána Remiarová 
 
Schválil: Libor Vozár 


