ZÁZNAM
z 13. zasadnutia Predsedníctva
Agentúry na podporu výskumu a vývoja
zo dňa 06.10.2020
Prítomní:
Ing. Marek Franko, PhD.; Ing. Mgr. Tibor Gregor; Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD.; Mgr. Milan
Chrenko, MSc.; doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.; prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.; prof.
Ing. Štefan Mihina, PhD.; prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.; Mgr. Dana Peškovičová, PhD.
Ospravedlnení:
JUDr. Svetlana Gavorová; PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.; MVDr. Ján Rosocha, CSc.; prof.
RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Prizvaní:
JUDr. Stanislav Mydlo; Ing. Jozef Kadnár, PhD.; Ing. Peter Kovačič; Juraj Brunner
Program zasadnutia:
1

Vzhľadom na súčasnú situáciu v spojitosti s COVID-19 sa väčšina členov P APVV
zúčastnila zasadnutia online formou. Za účelom technického zabezpečenia tejto formy
rokovania boli na zasadnutí prítomní dvaja zamestnanci APVV (Ing. Peter Kovačič a Juraj
Brunner). Členovia P APVV schválili ich prítomnosť na rokovaní a predseda P APVV
otvoril zasadnutie.

2

Členovia P APVV schválili program zasadnutia.

3

Členovia P APVV schválili zápisnicu z 12. zasadnutia P APVV konaného dňa 23.06.2020.

4

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







Schválenie nového člena Rady programu APVV na zvládnutie pandémie koronavírusu
a jej dopadov: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. z Ústavu pre soudobé dějiny AV ČR.
Navýšenie finančného ohodnotenia posudzovateľov v rámci verejnej výzvy PP-COVID
2020 z 75 EUR / posudok na 150 EUR / posudok. Týmto sa Uznesenie č. 7 Zápisnice
zo zasadnutia P APVV zo dňa 23.06.2020 ruší.
Rozdelenie finančných prostriedkov v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020.
Navýšenie objemu finančných prostriedkov určeného pre výzvu PP-COVID 2020.
Schválenie znenia a vyhlásenia všeobecnej výzvy VV 2020.
Schválenie znenia a vyhlásenia bilaterálnej výzvy SK-AT 2020.

5

Predseda P APVV informoval o priebehu verejnej výzvy PP-COVID 2020. V rámci
vyhodnotenia podaných žiadostí boli prítomní aj pozorovatelia, ktorí vypracovali správy
o pozorovaní. Členovia P APVV vzali správy, v rámci ktorých boli uvedené aj návrhy na
prípadné zlepšenie procesov, na vedomie a budú sa nimi opäť zaoberať pri príprave
a vyhlasovaní ďalších výziev APVV.

6

Členovia P APVV rokovali o návrhoch programov predložených Sekciou vedy a techniky
MŠVVaŠ SR. Predložené návrhy programov vzali na vedomie a vyjadrili potrebu prípravy
a vyhlásenia programov APVV, ktoré budú zamerané na podporu účasti slovenských
vedcov v európskom priestore, na podporu mladých vedeckých pracovníkov, na
prepojenie akademickej obce s podnikateľským sektorom a pod. Predseda P APVV sa
zaviazal pripraviť návrh programu, ktorý by pokryl uvedené oblasti, a to v čo možno
najkratšom čase.

7

Členovia P APVV rokovali o návrhu Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR ohľadom novej
bilaterálnej výzvy SK-AT na prípravu spoločných návrhov projektov do programu Horizont
Európa. Členovia P APVV uvítali tento typ výzvy a zaviazali riaditeľa agentúry, JUDr.
Stanislava Mydla, rokovať so Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR ohľadom prípravy tejto
výzvy. Členovia P APVV sa k tejto téme vrátia po predložení návrhu znenia výzvy.

8

JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ agentúry, informoval o verejných výzvach APVV v rámci
medzinárodnej spolupráce z hľadiska pandémie COVID-19. Väčšina partnerských krajín
súhlasila s predĺžením lehoty na riešenie projektov. Zvyšné krajiny súhlasili s ukončením
riešenia projektov v pôvodne dohodnutom termíne.

9

Členovia P APVV rokovali o politike prístupu APVV k Open Access. V súčasnosti prebieha
príprava národného repozitára v pôsobnosti CVTI SR. Z uvedeného dôvodu môže APVV
riešiteľom podporených projektov iba odporučiť, aby svoje výstupy publikovali v Open
Access časopisoch. Až po spustení ostrej prevádzky národného repozitára môže P APVV
navrhnúť ďalšie opatrenia, napr. zakomponovať požiadavku publikovania v Open Access
časopisoch pre riešiteľov podporených projektov. Tejto téme sa členovia P APVV budú
opäť venovať po oficiálnom spustení národného repozitára.

10 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ agentúry, informoval o pripravovanej spolupráci s CVTI SR
vo vzťahu ku kontrole ID výskumníka uvádzaného v podávaných žiadostiach. Na strane
CVTI SR prebehlo pilotné testovanie kontroly, ktoré preukázalo jej zdĺhavý proces.
Členovia P APVV sa zhodli, že k takejto spolupráci možno pristúpiť až vtedy, keď bude
možné kontrolu zabezpečiť v takom časovom horizonte, aby neboli ovplyvnené ostatné
procesy hodnotenia podaných žiadostí.
11 Členovia P APVV rokovali o úprave podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami
v rámci všeobecnej výzvy VV 2020. Na základe kontroly čerpania finančných prostriedkov
a požiadaviek riešiteľov bolo navrhnuté, aby náklady (mzdové náklady, zdravotné
a sociálne poistenie, cestovné náklady vyplácané spolu so mzdovými nákladmi a pod.) za
posledný mesiac riešenia projektu mohli byť vyplatené v nasledujúcom mesiaci, t. j.
v mesiaci po skončení lehoty na riešenie projektov. Členovia P APVV schválili tento návrh
(UZN 2). Predmetná úprava bude špecifikovaná v zmluvných a záväzných podmienkach
VV 2020.
12 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ agentúry, informoval o požiadavke Sekcie vedy a techniky
MŠVVaŠ SR ohľadom vyhlásenia novej bilaterálnej výzvy SK-CN s určenými prioritami.
Členovia P APVV sa po diskusii zhodli, že vzhľadom na súčasnú situáciu a obmedzené
možnosti cestovania nebude tento typ výzvy vyhlásený v roku 2020. Členovia P APVV sa
môžu týmto návrhom zaoberať po odznení pandémie COVID-19 a jej dopadov.
13 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ agentúry, informoval o výskumnom projekte GRANteD,
ktorý rieši témy ako sú rodová rovnosť a pod. a do ktorého by sa agentúra mohla zapojiť.
Členovia P APVV sa zhodli, že v prvom rade je potrebné jednoznačne identifikovať čo to
pre agentúru bude znamenať v praxi, t. j. aký typ spolupráce sa od agentúry očakáva. Po
predložení požadovaných informácií sa nimi budú členovia P APVV zaoberať a následne
rozhodnú, či s účasťou agentúry v rámci projektu GRANteD súhlasia.
14 V rámci záverečnej diskusie členovia P APVV vyzdvihli potrebu vyhlasovania takých
výziev, ktoré budú podporovať účasť vedcov v európskom priestore, podporovať prípravu
a podávanie spoločných projektov do európskych programov, podporovať mladých
vedeckých pracovníkov a pod. Vyhlasovanie týchto výziev však závisí aj od disponibilných
finančných prostriedkov v rozpočte APVV.
15 Predseda P APVV poďakoval prítomným za efektívnu spoluprácu a uzavrel zasadnutie.

Uznesenia:
UZN 1 Členovia P APVV potvrdili prerokovania per rollam uvedené v bode 4 tohto záznamu.
UZN 2 Členovia P APVV schválili úpravu podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami
počas riešenia projektov VV 2020.

Zapísal:

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

Schválil:

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

V Bratislave dňa 06.10.2020

