
 

 

 
 

 
 

 
 

ZÁZNAM 
z 15. zasadnutia Predsedníctva 

Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
zo dňa 30.03.2021 

 
Prítomní: 
JUDr. Svetlana Gavorová; Ing. Mgr. Tibor Gregor; JUDr. PhDr. Marek Hajduk, PhD., MBA; 
Mgr. Milan Chrenko, MSc.; prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.; PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.; 
prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.; Mgr. Dana Peškovičová, PhD.; MVDr. Ján Rosocha, 
CSc.; prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
 
Ospravedlnení: 
Ing. Marek Franko, PhD.; doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.  
 
Prizvaní: 
JUDr. Stanislav Mydlo; Ing. Jozef Kadnár, PhD. 
 
Program zasadnutia: 
 
1 Vzhľadom na súčasnú situáciu v spojitosti s COVID-19 bolo zasadnutie realizované online 

formou. Predseda P APVV v úvode informoval o úmrtí podpredsedu P APVV, prof. Ing. 
Štefana Mihinu, PhD. Vyzdvihol jeho prínos nielen pre APVV ale aj pre oblasť slovenskej 
vedy a techniky. Poďakovanie mu patrí aj za zásluhy v oblasti rozvoja agrárneho sektora. 
 

2 Členovia P APVV schválili program zasadnutia. 
 

3 Členovia P APVV pristúpili k voľbe podpredsedu P APVV. Navrhnutá bola Mgr. Dana 
Peškovičová, PhD., ktorá v hlasovaní získala nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
členov P APVV a stala sa tak podpredsedníčkou P APVV (UZN 1). 

 
4 Členovia P APVV schválili zápisnicu z 14. zasadnutia P APVV konaného dňa 15.12.2020. 

 
5 Členovia P APVV potvrdili prerokovania per rollam v nasledovných bodoch (UZN 2): 

 
▪ Zmena náležitostí v rámci technicko-formálnej kontroly žiadostí podaných vo verejných 

výzvach VV 2020 a SK-AT 2020. 
▪ Predkladanie ročných a záverečných správ za rok 2020 v elektronickej podobe. 
▪ Pripojenie sa APVV k Vyhláseniu slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme vedcom 

a vedkyniam! 
▪ Schválenie prípravy bilaterálnych výziev: SK-UKR 2021, SK-PL 2021, SK-SRB 2021, 

SK-RF-RD 2021, SK-TW 2021, SK-AT-W 2021, SK-CN 2021. 
▪ Predkladanie monitorovacích správ za rok 2020 v elektronickej podobe. 
▪ Štatistické výstupy k bilaterálnym výzvam. 
▪ Predĺženie lehoty na riešenie projektov VV 2016 s obdobným postupom ako pri  

VV 2015 . 
▪ Schválenie navrhnutého postupu pri vyhlasovaní refundačnej výzvy zameranej na 

projektové návrhy podané v rámci Horizon Europe (Program pre posilnenie účasti SR 
v európskej spolupráci vo výskume a vývoji). 

▪ Prerokovania ďalších možností realizácie Programu pre posilnenie účasti SR  
v európskej spolupráci vo výskume a vývoji.  

▪ Informácia predsedu P APVV o pripravovanej novele zákona č. 172/2005 Z. z. 
▪ Prerokovanie možností začlenenia VEGA a KEGA do grantového systému APVV. 
▪ Schválenie znenia a vyhlásenia bilaterálnych výziev: SK-CN 2021, SK-SRB 2021,  

SK-PL 2021, SK-TW 2021 a SK-UA 2021. 



 

 

 
 

 
 

 
 

▪ Schválenie nového člena Rady pre prírodné vedy (prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. zo 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre). 

▪ Predkladanie ročných správ projektov PP-COVID 2020 v elektronickej podobe. 
 
6 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, predstavil Plán hlavných úloh APVV na rok 2021. 

Informoval napr. o pláne vyhlásiť všeobecnú výzvu VV 2021, výzvy medzinárodnej 
spolupráce ako aj refundačnú výzvu na podporu účasti slovenských vedcov v európskom 
priestore. Členovia P APVV schválili Plán hlavných úloh APVV na rok 2021 (UZN 3). 
 

7 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, informoval o vyhodnotení Plánu hlavných úloh 
APVV za rok 2020. Niektoré úlohy boli ovplyvnené situáciou v spojitosti s COVID-19, napr. 
nevyhlasovanie výziev v rámci medzinárodnej spolupráce ale aj vyhlásenie verejnej výzvy 
PP-COVID 2020 na riešenie problematiky pandémie a jej dopadov. Vo všeobecnosti však 
možno konštatovať, že plánované úlohy boli splnené, a to v určených termínoch. Členovia 
P APVV vzali na vedomie vyhodnotenie Plánu hlavných úloh APVV za rok 2020 (UZN 4). 

 
8 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, informoval o priebehu rokovaní s MŠVVaŠ SR 

ohľadom možností začlenenia VEGA a KEGA do grantového systému APVV. Poukázal na 
to, že ide o rozdielne typy schém, ktoré majú aj iné pravidlá v rámci poskytovania podpory. 
Agentúra je otvorená spolupráci, avšak v prvom rade je potrebné doriešiť legislatívne 
náležitosti súvisiace s prípadným začlenením. Členovia P APVV vzali predmetné 
informácie na vedomie (UZN 5) a zhodli sa, že prípadné začlenenie musí jednoznačne 
prispieť k zlepšeniu podpory výskumu a vývoja na Slovensku, musí byť postavené na 
právnom základe a v prípade presúvania kompetencií by bola potrebná novela zákona  
č. 172/2005 Z. z.  

 
9 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, informoval o návrhu Sekcie vedy a techniky 

MŠVVaŠ SR na prípravu nového Programu APVV zameraného na financovanie 
infraštruktúry vesmírnych aktivít. V tomto prípade by bol program zameraný na podporu 
infraštruktúry a nie na riešenie projektov výskumu a vývoja. Členovia P APVV sa zhodli na 
tom, že hoci je aj táto oblasť v rámci výskumu a vývoja zaujímavá, aktuálne je potrebné 
sústrediť pozornosť na tie oblasti, ktoré sú na Slovensku prioritné. Členovia P APVV 
nesúhlasia s predloženým návrhom (UZN 6) a zdôrazňujú, že návrhy nových programov 
by mali vychádzať z aktuálnych a schválených dokumentov týkajúcich sa štátnej vednej 
a technickej politiky. Súčasne členovia P APVV žiadajú Sekciu vedy a techniky MŠVVaŠ 
SR o predloženie zoznamu aktivít zameraných na rozvoj vedeckej infraštruktúry 
s naviazaním na dokumenty o štátnej vednej a technickej politike a s uvedením spôsobu 
finančného zabezpečenia týchto aktivít.  

 
10 Členovia P APVV sa zaoberali podnetom Únie klastrov Slovenska ohľadom zváženia 

relevantnosti požiadavky na Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorým 
majú žiadatelia disponovať pri predkladaní žiadostí na riešenie projektov v rámci verejných 
výziev vyhlasovaných agentúrou. Členovia P APVV poukázali na to, že v prípade tohto 
osvedčenia ide o legislatívnu požiadavku v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z., tým 
pádom sa týmto podnetom nebudú ďalej zaoberať (UZN 7). Predseda P APVV zároveň 
vyzval riaditeľa APVV, aby Kancelária APVV zabezpečila odpoveď na predmetný podnet. 

 
11 Členovia P APVV rokovali o návrhu kórejskej strany ohľadom ďalšieho zasadnutia 

slovensko-kórejského výboru pre vedu a techniku, a to so zameraním na preskúmanie 
ďalších možností vzájomnej spolupráce do budúcnosti. Členovia P APVV uvítali opätovný 
záujem o spoluprácu a vyjadrili podporu tomuto návrhu (UZN 8). Predseda P APVV 
zároveň vyzval riaditeľa APVV, aby Kancelária APVV prostredníctvom MŠVVaŠ SR 
požiadala MZVaEZ SR o zasielanie podobnej korešpondencie na vedomie aj inštitúciám 
ako sú Rada vysokých škôl SR, Klub 500 a pod. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

12 Členovia P APVV diskutovali o ďalších možnostiach podpory slovenských vedcov v oblasti 
výskumu a vývoja. Predseda P APVV zároveň uvítal predloženie návrhov zo strany Rady 
programu APVV pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji. 
Členovia P APVV sa zhodli, že v čo možno najkratšom čase otvoria diskusiu ohľadom 
týchto návrhov, a to za účelom ich pripomienkovania a stanovenia prioritných tém. 

 
13 Predseda P APVV poďakoval prítomným za efektívnu spoluprácu a uzavrel zasadnutie. 
 
Uznesenia: 
 
UZN 1 Členovia P APVV zvolili za podpredsedníčku P APVV Mgr. Danu Peškovičovú, PhD. 
 
UZN 2 Členovia P APVV potvrdili prerokovania per rollam uvedené v bode 5 tohto záznamu. 
 
UZN 3 Členovia P APVV schválili Plán hlavných úloh APVV na rok 2021. 
 
UZN 4 Členovia P APVV vzali na vedomie vyhodnotenie Plánu hlavných úloh APVV za rok 

2020. 
 
UZN 5 Členovia P APVV vzali na vedomie informácie o výsledkoch rokovaní s MŠVVaŠ SR 

ohľadom začlenenia VEGA a KEGA do grantového systému APVV. 
 
UZN 6 Členovia P APVV nesúhlasia s návrhom Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR na 

prípravu nového Programu APVV zameraného na financovanie infraštruktúry 
vesmírnych projektov. 

 
UZN 7 Členovia P APVV reagovali na podnet Únie klastrov Slovenska. 
 
UZN 8 Členovia P APVV súhlasia s návrhom kórejskej strany ohľadom ďalšieho zasadnutia 

slovensko-kórejského výboru pre vedu a techniku. 
 
 
 
 

 
.......................................................... 

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

 
 

 
.......................................................... 

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

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 30.03.2021 


