
 

 

 
 

 
 

 
 

ZÁZNAM 
z 16. zasadnutia Predsedníctva 

Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
zo dňa 27.04.2021 

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

zúčastnila zasadnutia online formou. Predseda P APVV privítal na rokovaní štátneho 
tajomníka MŠVVaŠ SR MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. a otvoril zasadnutie. 
 

2 Členovia P APVV schválili program zasadnutia. 
 

3 Predmetom príhovoru štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR bola opodstatnenosť zapojenia 
APVV do grantových schém VEGA/KEGA. Hlavné časti príhovoru možno zhrnúť do 
nasledovných bodov: 

 
▪ Štátny tajomník MŠVVaŠ SR vyzdvihol činnosť APVV a poukázal na to, že ide 

o zabehnutú a funkčnú agentúru. 
▪ Cieľom tohto kroku má byť aj konsolidácia odborného hodnotenia v rámci grantových 

schém MŠVVaŠ SR na jednom mieste. V tejto časti by agentúra zabezpečovala 
administratívne činnosti spojené s odborným hodnotením podaných žiadostí, čím by 
došlo k zjednoteniu databázy hodnotiteľov, zjednoteniu hodnotiaceho procesu na 
jednej IT platforme a pod. Manažment financovania podporených projektov ako aj 
ostatné administratívne činnosti by zatiaľ zostali v pôsobnosti MŠVVaŠ SR. 

▪ Išlo by teda o postupné začlenenie grantových schém VEGA/KEGA do APVV, pričom 
konsolidáciou odborného hodnotenia by sa tento proces začal.  

 
4 Po príhovore štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR predseda P APVV otvoril diskusiu. Hlavné 

časti diskusie členov P APVV možno zhrnúť do nasledovných bodov: 
 
▪ Členovia P APVV poukázali na historické hľadisko návrhov na konsolidácie agentúr, 

konkrétne na to, že žiadny z plánovaných návrhov sa k dnešnému dňu nepodarilo 
zrealizovať. 

▪ Členovia P APVV poukázali na to, že okrem plánu lokalizovať hodnotiaci proces na 
jedno miesto je potrebné diskutovať aj o tom, kde budú lokalizované finančné zdroje 
určené na zabezpečenie jednotlivých procesov. 

▪ Členovia P APVV poukázali na to, že tento návrh nie je budovaný na právnom 
základe. Zdôraznili, že prípadné presúvanie kompetencií je možné len zákonným 
spôsobom, preto by v takomto prípade bola potrebná novela zákona č. 172/2005 Z. z. 

▪ Členovia P APVV poukázali na rozdiely pri poskytovaní finančnej podpory podľa 
zákona č. 172/2005 Z. z. a podľa zákona č. 131/2002 Z. z., napr. na rozdiel v rámci 
projektov pri prenose finančných prostriedkov do ďalšieho rozpočtového roka. 



 

 

 
 

 
 

 
 

▪ Členovia P APVV poukázali na to, že prípadné zlučovanie rôznych grantových schém 
do jednej agentúry musí byť podložené zmysluplnosťou takéhoto opatrenia. 

▪ Členovia P APVV poukázali na to, že prípadné zlučovanie musí jednoznačne prispieť 
k zlepšeniu podpory výskumu a vývoja na Slovensku. 

 
5 Po skončení diskusie štátny tajomník MŠVVaŠ SR poďakoval za možnosť zúčastniť sa na 

zasadnutí P APVV. Predseda P APVV informoval štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR, že po 
jeho odchode zo zasadnutia bude rokovanie P APVV pokračovať hlasovaním o návrhu, 
pričom o výsledku hlasovania bude informovaný. 
 

6 Členovia P APVV po diskusii pristúpili k hlasovaniu o návrhu zapojenia APVV do 
grantových schém VEGA/KEGA. Vzhľadom na úskalia zosumarizované v bode 4 tohto 
záznamu, členovia P APVV neschválili predložený návrh (UZN 1). 
 

7 Členovia P APVV schválili znenie a vyhlásenie výskumnej bilaterálnej výzvy SK-RU-RD 
2021 (UZN 2). 

 
8 Predseda P APVV poďakoval prítomným za efektívnu spoluprácu a uzavrel zasadnutie. 
 
Uznesenia: 
 
UZN 1 Členovia P APVV neschválili návrh na zapojenie APVV do grantových schém 

VEGA/KEGA. 
 
UZN 2 Členovia P APVV schválili znenie a vyhlásenie výskumnej bilaterálnej výzvy  

SK-RU-RD 2021. 
 
 
 
 

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

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 27.04.2021 


