ZÁZNAM
z 12. zasadnutia Predsedníctva
Agentúry na podporu výskumu a vývoja
zo dňa 23.06.2020
Prítomní:
Ing. Marek Franko, PhD.; JUDr. Svetlana Gavorová; Ing. Mgr. Tibor Gregor; prof. RNDr. Jozef
Masarik, DrSc.; prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.; Mgr. Dana Peškovičová, PhD.; prof. RNDr.
Pavol Sovák, CSc.
Ospravedlnení:
Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD.; Mgr. Milan Chrenko, MSc.; doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D.,
DSc.; PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.; prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.; MVDr. Ján
Rosocha, CSc.
Prizvaní:
JUDr. Stanislav Mydlo; Ing. Jozef Kadnár, PhD.
Program zasadnutia:
1

Predseda P APVV privítal členov P APVV, poďakoval všetkým za efektívnu spoluprácu
v súvislosti s obmedzeniami v rámci COVID-19 a otvoril zasadnutie.

2

Členovia P APVV schválili program zasadnutia.

3

Členovia P APVV schválili zápisnicu z 11. zasadnutia P APVV konaného dňa 18.02.2020.

4

Členovia P APVV potvrdili prerokovania per rollam v nasledovných bodoch (UZN 1):








Rozdelenie finančných prostriedkov v rámci verejnej výzvy VV 2019.
Posun termínu a spôsob zverejnenia výsledkov v rámci VV 2019.
Predĺženie lehoty na riešenie projektov VV 2015.
Predĺženie lehoty na riešenie projektov VV a výnimka z prekryvu.
Navýšenie finančných prostriedkov pre bežiace projekty VV v súvislosti s riešením
problematiky COVID-19.
Zmena náležitostí v rámci bilaterálnych a multilaterálnych výziev.
Schválenie vyhlásenia verejnej výzvy s označením PP-COVID 2020.

5

Členovia P APVV schválili nového člena Rady pre spoločenské vedy: RNDr. Jaroslava
Hloušková, PhD. z Institute for Advanced Studies vo Viedni (UZN 2).

6

Členovia P APVV schválili Výročnú správu o činnosti APVV za 2019 (UZN 3).

7

Členovia P APVV schválili Výročnú správu o hospodárení APVV za 2019 (UZN 4).

8

Členovia P APVV vzali na vedomie Účtovnú závierku APVV za 2019 (UZN 5).

9

JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ agentúry, informoval o verejných výzvach APVV v rámci
medzinárodnej spolupráce z hľadiska pandémie COVID-19. Čo sa týka bežiacich
projektov, APVV v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
zahájila rokovania v súvislosti s predĺžením doby riešenia projektov nad rámec
jednotlivých výziev. Čo sa týka prípadného vyhlasovania nových výziev, momentálne
prebiehajú rokovania s partnerskými krajinami za účelom stanovenia možnej budúcej
spolupráce s ohľadom na situáciu v rámci COVID-19.

10 Členovia P APVV schválili členov Rady programu APVV na zvládnutie pandémie
koronavírusu a jej dopadov (UZN 6):
Člen rady
prof. RNDr. Martin Bača, CSc.
Ing. Štefan Boháček, PhD.
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

Pracovisko
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Lužianky
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská legálna metrológia, n.o.
Banská Bystrica
Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomická univerzita v Bratislave
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Archeologický ústav SAV
Nitra
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Neuroimunologický ústav SAV
Bratislava

11 Členovia P APVV schválili výšku finančného ohodnotenia posudzovateľov v rámci verejnej
výzvy PP-COVID 2020, a to vo výške 75 EUR / posudok (UZN 7).
12 Členovia P APVV diskutovali o význame a dôležitosti verejnej výzvy PP-COVID 2020 pre
spoločnosť a zhodli sa, že vzhľadom na výšku finančných prostriedkov určenú pre túto
výzvy očakávajú adekvátne výsledky, výstupy a prínosy podporených projektov. Uvedené
bude adresované príslušnej odborovej rade APVV nielen za účelom vyhodnocovania
podaných žiadostí, ale aj za účelom vyhodnotenia riešenia podporených projektov.
13 Členovia P APVV, vzhľadom na Postup hodnotenia v rámci verejnej výzvy PP-COVID
2020, odsúhlasili, že členovia príslušnej odborovej rady APVV nemôžu byť zodpovednými
riešiteľmi podaných žiadostí v rámci tejto výzvy (UZN 8).
14 V nadväznosti na vyhlásenie verejnej výzvy PP-COVID 2020, v súvislosti s vytvorením
odborovej rady APVV pre túto výzvu a na základe požiadavky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky sa členovia P APVV uzniesli, že zasadnutia
predmetnej rady sa môžu zúčastniť aj nezávislí pozorovatelia. Postavenie a pôsobnosť
nezávislých pozorovateľov upravuje samostatné uznesenie P APVV (UZN 9).
15 Členovia P APVV rokovali o problematike súhlasu etickej komisie s vykonateľnosťou
projektu biomedicínskeho výskumu. Predmetnú problematiku budú členovia P APVV riešiť
pred vyhlásením verejnej výzvy VV 2020.

16 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ agentúry, informoval o priebehu vyhodnotenia verejnej
výzvy VV 2019. APVV v nadväznosti na situáciu v rámci COVID-19 technicky
a administratívne zabezpečila rokovania príslušných odborových rád. V súčasnosti
prebieha kontrola a úprava podporených projektov z hľadiska projektového a finančného
manažmentu a z hľadiska poskytnutia štátnej pomoci v zmysle platnej schémy pomoci.
17 S ohľadom na ostatné zasadnutia P APVV sa členovia P APVV uzniesli, že v rámci
pripravovanej verejnej výzvy VV 2020 budú čestné vyhlásenia štatutárneho zástupcu
žiadateľskej organizácie a štatutárnych zástupcov spoluriešiteľských organizácií doplnené
o odsek, v rámci ktorého štatutárni zástupcovia predmetných organizácií vyhlásia, že
náklady na riešenie predloženého projektu po obsahovej stránke neboli a ani nebudú
financované v rovnakom čase z národných zdrojov iných grantových schém ako
z príslušnej grantovej schémy APVV. Členovia P APVV sa ďalej uzniesli, že Uznesenie
č. 2 Zápisnice zo zasadnutia P APVV zo dňa 03.09.2019 sa ruší.
18 Členovia P APVV rokovali o pripravovanej výzve VV 2020 a o prípadných úpravách jej
znenia, o ktorých budú rokovať na najbližšom zasadnutí.
19 Členovia P APVV v rámci diskusie zdôraznili potrebu vyhlasovania cielených výziev, napr.
na podporu účasti v programe Horizont Európa, na podporu mladých vedeckých
pracovníkov, na podporu spolupráce štátneho sektora s podnikateľským sektorom, na
podporu biomedicínskeho výskumu pre potreby spoločnosti a pod. Členovia P APVV budú
o týchto podnetoch opäť rokovať na najbližšom zasadnutí.
20 Predseda P APVV poďakoval prítomným za efektívnu spoluprácu a uzavrel zasadnutie.
Uznesenia:
UZN 1 Členovia P APVV potvrdili prerokovania uvedené v bode 4 tohto záznamu.
UZN 2 Členovia P APVV schválili nového člena Rady pre spoločenské vedy.
UZN 3 Členovia P APVV schválili Výročnú správu o činnosti APVV za 2019.
UZN 4 Členovia P APVV schválili Výročnú správu o hospodárení APVV za 2019.
UZN 5 Členovia P APVV vzali na vedomie Účtovnú závierku APVV za 2019.
UZN 6 Členovia P APVV schválili členov Rady programu APVV na zvládnutie pandémie
koronavírusu a jej dopadov.
UZN 7 Členovia P APVV schválili výšku finančného ohodnotenia posudzovateľov v rámci
verejnej výzvy PP-COVID 2020.
UZN 8 Členovia P APVV schválili obmedzenie členov Rady programu APVV z podávania
žiadostí v pozícii zodpovedného riešiteľa v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020.
UZN 9 Členovia P APVV schválili postavenie a pôsobnosť nezávislých pozorovateľov v rámci
verejnej výzvy PP-COVID 2020.

Zapísal:

..........................................................
Ing. Jozef Kadnár, PhD.
tajomník P APVV

Schválil:

..........................................................
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
predseda P APVV

V Bratislave dňa 23.06.2020

