Zápisnica
Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja
zo dňa 14.05. 2019
Miesto: budova APVV, Mýtna 23, zasadacia miestnosť, 2. poschodie
Termín: 14. 5. 2019, o 13 hod.
Prítomní: Masarik, Tarabová, Ďurfina, Hajduk, Michálek, Peškovičová, Mihina,
Rosocha, Franko
Ospravedlnení: Milichovský, Gavorová, Sovák, Chrenko, Gregor
1. Predseda P APVV privítal členov P APVV a p. riaditeľku na zasadnutí a otvoril
zasadnutie P APVV
2. P APVV schválilo program zasadnutia P APVV
3. P APVV schválilo zápisnicu zo zasadnutia Predsedníctva APVV konaného dňa
29. 01. 2019
4. P APVV potvrdilo schválenie hlasovania per rollam – rozdelenie finančných
prostriedkov na výzvy VV2018
5. P APVV potvrdilo schválenie hlasovania per rollam - hlavné oblasti
na rokovanie s Ruskou federáciou v rámci pripravovanej výzvy SK-RF-RD.
P APVV zaviazalo tajomníčku APVV rokovať o schválených oblastiach
s ruskými partnermi a informovať o procese rokovania P APVV.
6. Tajomníčka P APVV informovala o priebehu hodnotenia a výsledkoch
hodnotenia výzvy VV2018. V priebehu hodnotenia VV2018 sa nevyskytli
závažné problémy ani pochybenia, čo umožnilo ukončiť hodnotiaci proces
v skoršom termíne ako bolo plánované v pôvodnom harmonograme.
P APVV Uznesením č. 1 vyjadrilo pochvalu voči fungovaniu APVV, najmä
v súvislosti so zmenou v procesoch a systéme práce projektových manažérov
APVV. P APVV vyjadrilo pozitívne odozvy od riešiteľov projektov v súvislosti
s odbornou komunikáciou projektových manažérov APVV voči žiadateľom
a riešiteľom projektov APVV.
7. P APVV vzalo na vedomie informáciu o rozpočte APVV na rok 2019 a výhľade
na rok 2020 až 2022. Riaditeľka APVV informovala predsedníctvo
o jednotlivých krokoch, ktorými zabezpečuje riadne fungovanie APVV
z pohľadu prevádzky a zabezpečenia financovania projektových výziev.
P APVV Uznesením č. 2 požiadalo o doplnenie návrhu rozpočtu na roky 2020
až 2022 o programy, ktorých návrhy budú pripravené k najbližšiemu zasadnutiu
APVV.
8. P APVV Uznesením č. 3 podmienečne schválilo vyhlásenie verejnej výzvy
pracovného názvu „Dunajská stratégia + Francúzsko“. P APVV odporučilo
pokračovať k finalizácii materiálov k verejnej výzve, ktoré budú reflektovať
pripomienky zaslané sekcii vedy a techniky, MŠVVaŠ SR. P APVV žiada
o následné predloženie materiálov k schváleniu per rollam. Tajomníčka
P APVV bude členov informovať o pokračovaní rokovaní a dohode
partnerských krajín na termíne vyhlásenia výzvy.

9. P APVV rokovalo o zmenách v hodnotiacom procese APVV.
a.) P APVV rokovalo o jednotlivých návrhoch odborových rád APVV v súvislosti
s hodnotiacim procesom. P APVV Uznesením č. 4 neschválilo navýšenie
bodov v kritériu pre vedúceho riešiteľa na úkor kategórie 3 (štruktúra
projektu) a 5 (riešiteľský tím).
b.) P APVV rokovalo o stanovení kritérií pre hodnotenie aplikovaného výskumu
a vývoja. P APVV schválilo Uznesením č. 5 nové kritériá pre hodnotenie
aplikovaného výskumu a vývoja, ktoré budú aplikované od výzvy VV2019.
c.) P APVV rokovalo o úprave formulárov. P APVV Uznesením č. 6 schválilo
úpravu – povinné uvedenie Researcher ID a podpis zodpovedného riešiteľa.
d.) P APVV rokovalo o potrebe postupu pri uvedení nepravdivých informácií
vo formulároch žiadosti o financovanie. P APVV Uznesením č. 7 schválilo
postup v prípade uvedenia nepravdivých informácií žiadateľom
a zodpovedným riešiteľom, ktorý bude zverejnený na webovej stránke
APVV.
e.) P APVV rokovalo o návrhu člena P APVV J.
Rosochu o potrebe
citlivejšieho prístupu a posudzovania projektov v oblasti medicínskeho
výskumu, ktorý by mal reflektovať aj potreby verejnosti a štátu. P APVV
Uznesením č. 8 schválilo potrebu citlivo a odborne postupovať
pri vyhodnocovaní projektov celospoločenskej potreby so zreteľom na ich
spoločenský význam.
10. P APVV rokovalo o otvorenej výzve pre mladých vedeckých pracovníkov.
P APVV Uznesením č. 9 schválilo kritériá, ktoré budú aplikované v rámci
otvorenej výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov. P APVV per rollam
schváli otvorenú výzvu pre mladých vedeckých pracovníkov .
11. P APVV rokovalo o možnostiach vyhlásenia nových výziev a programov pre rok
2020 a nasledujúce. P APVV potvrdilo, že zameranie výziev a programov musí
vychádzať z reality vedeckého poznania a dopytu vedeckej komunity tak,
aby reflektovalo nielen potrebu zamerania slovenského a európskeho výskumu
ale aj sociálne a existenčné problémy spoločnosti (medicínsky výskum,
pôdohospodársky výskum).
P APVV chce vyvolať diskusiu s hlavnými vedeckými, univerzitnými
a odborovými inštitúciami a organizáciami, a vytvoriť stratégiu podpory vedy,
výskumu a vývoja v Slovenskej republike.
P APVV bude na najbližšom zasadnutí v júni 2019 rokovať o nových návrhoch
programov APVV.
12. P APVV schválilo Uznesením č. 10 dvoch nových členov – rada
pre spoločenské vedy:
Meno a priezvisko

Špecializácia

Pracovisko

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Všeobecná
psychológia,
psychológia
osobnosti

Centrum spoločenských
a psychologických vied,
Slovenská akadémia vied

Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Sociálna
antropológia,
etnológia,
psychológia

Fakulta sociálnych
a ekonomických vied,
Univerzita Komenského v
Bratislave

13. P APVV schválilo Uznesením č. 11 nového člena – rada pre MVTS
Meno a priezvisko

Špecializácia

Pracovisko

Prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.

Materiálový
výskum,
nanotechnológie

Katedra fyzikálnej chémie,
Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach

14. P APVV Uznesením č. 12 schválilo predloženú Výročnú správu za rok 2018
15. P APVV Uznesením č. 13 schválilo predloženú Výročnú správu o hospodárení
za rok 2018
16. P APVV zobralo na vedomie Účtovnú závierku za rok 2018
17. Rôzne
P APVV rokovalo o podnete doc. Kovačika, P APVV sa stotožnilo
so stanoviskom predsedu rady pre pôdohospodárske vedy, že nedošlo
k porušeniu procesov hodnotenia pri zasadnutí rady pre pôdohospodárske
vedy. Uznesením č. 14 potvrdilo stanovisko Rady pre pôdohospodárske vedy
vo veci podnetu doc. RNDr. Jozefa Kovačika, PhD.
P APVV rokovalo o vyhlásení bilaterálnej výzvy Slovensko – Francúzsko.
APVV vyhlási predmetnú výzvu v prípade, že kancelárii riaditeľa bude zaslaný
písomný prísľub o financovaní predmetnej výzvy v roku 2020 z MŠVVaŠ SR.
V prípade, že písomný prísľub o financovaní predmetnej výzvy bude doručený
na APVV, výzva bude pripravená k vyhláseniu k dátumu 30. 6. 2019. P APVV
schváli znenie verejnej výzvy a príloh per rollam. Uznesením č. 15 P APVV
podmienečne schválilo vyhlásenie bilaterálnej výzvy Slovensko – Francúzsko.
18. Predseda P APVV poďakoval prítomným členom za odborné a efektívne
rokovanie a rozhodnutia členov P APVV, a ukončil zasadnutie P APVV.
UZN 1 P APVV vyjadrilo pochvalu voči fungovaniu APVV, nastaveným
procesom pri riadení projektov a odbornosti projektových manažérov
UZN 2 P APVV žiada o doplnenie návrhu rozpočtu o programy na roky 2020 2022
UZN 3 P APVV podmienečne schválilo vyhlásenie verejnej výzvy Dunajská
stratégia a Francúzsko
UZN 4 P APVV neschválilo navýšenie bodov v kritériu pre vedúceho riešiteľa
v hodnotiacich kritériách
UZN 5 P APVV schválilo nové kritériá pre hodnotenie AVaV pre budúce výzvy
UZN 6 P APVV schválilo povinné uvedenie Researcher ID a podpis
zodpovedného riešiteľa vo formulároch budúcich výziev
UZN 7 P APVV schválilo postup v prípade uvedenia nepravdivých informácií
zodpovedným riešiteľom vo formulároch výziev
UZN 8 P APVV schválilo stanovisko o nutnosti citlivo a odborne vyhodnocovať
projekty celospoločenskej potreby
UZN 9 P APVV schválilo kritériá hodnotenia a vyhlásenie otvorenej výzvy
pre Mladých vedeckých pracovníkov na deň 31. 5. 2019
UZN 10 P APVV schválilo dvoch nových členov odborovej rady
pre spoločenské vedy
UZN 11 P APVV schválilo jedného člena odborovej rady pre medzinárodnú
vedeckú- technickú spoluprácu
UZN 12 P APVV schválilo Výročnú správu APVV za rok 2018
UZN 13 P APVV schválilo Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2018

UZN 14 P APVV potvrdilo stanovisko rady pre pôdohospodárske vedy vo veci
sťažnosti doc. RNDr. Jozefa Kovačika, PhD. a sťažnosť zamietlo
UZN 15 P APVV podmienečne schválilo vyhlásenie bilaterálnej výzvy
Slovensko – Francúzsko v prípade dostatočného objemu finančných
prostriedkov v rozpočte APVV na rok 2020 - 2022

V Bratislave dňa 14. 05. 2019
Zapísala: JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et PhD.

Schválil: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

