
 

 

 
 

 
 

 
 

ZÁZNAM 
zo 17. zasadnutia Predsedníctva 

Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
zo dňa 22.06.2021 

 
Prítomní: 
prof. Ing. Marian Brestič, CSc.; Ing. Marek Franko, PhD.; 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. 
 
Ospravedlnení: 
JUDr. Svetlana Gavorová; Ing. Mgr. Tibor Gregor; prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.; MVDr. 
Ján Rosocha, CSc.; prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
 
Prizvaní: 
JUDr. Stanislav Mydlo; Ing. Jozef Kadnár, PhD. 
 
Program zasadnutia: 
 
1 Predseda P APVV privítal členov P APVV, osobitne privítal a predstavil nového člena  

P APVV prof. Ing. Mariana Brestiča, CSc. z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a otvoril zasadnutie. 
 

2 Členovia P APVV schválili program zasadnutia. 
 

3 Členovia P APVV schválili záznam z 15. zasadnutia P APVV konaného dňa 30.03.2021. 
 

4 Členovia P APVV schválili záznam zo 16. zasadnutia P APVV konaného dňa 27.04.2021. 
 

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

 Rozdelenie finančných prostriedkov v rámci verejnej výzvy VV 2020. 
 Schválenie znenia a vyhlásenia verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021. 
 Schválenie Výročnej správy o činnosti APVV za 2020. 
 Schválenie Výročnej správy o hospodárení APVV za 2020. 
 Neschválenie návrhu na prípravu nového Programu APVV zameraného na 

financovanie infraštruktúry vesmírnych projektov. 
 Prerokovanie možností využitia finančných prostriedkov APVV vzhľadom na prípadné 

navýšenie rozpočtu APVV zo strany MŠVVaŠ SR na rok 2021 v predpokladanej výške 
3 mil. Eur. 

 
6 Členovia P APVV prerokovali Účtovnú závierku APVV za rok 2020 (UZN 2). 

 
7 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, informoval o plánovanom stretnutí slovensko-

kórejského výboru pre vedu a techniku. Členovia P APVV poukázali na úspešnú výzvu 
APVV s označením SK-KR 2018 a odporučili, že v prípade záujmu kórejskej strany by 
predmetom rokovania mohlo byť vyhlásenie ďalšej bilaterálnej výzvy s touto krajinou. 

 
8 Členovia P APVV rokovali o návrhoch nových programov APVV, pričom vychádzali 

z predloženého dokumentu Plán obnovy – investície 3, 4, a 5 z Komponentu 9. Zhodli sa, 
že programy by mali byť zamerané napr. na podporu excelentného výskumu, na podporu 
mladých vedeckých pracovníkov, na podporu partnerstiev v rámci európskej spolupráce, 
na podporu mladých vedeckých tímov a na podporu ľudského potenciálu v oblasti 
výskumu a vývoja. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

9 Členovia P APVV rokovali o podnetoch týkajúcich sa zlepšenia hodnotiaceho procesu 
v APVV. V rámci diskusie sa zaoberali podnetom na zabezpečenie tretieho posudku 
v prípade veľkého bodového rozdielu medzi dvoma posudzovateľmi, podnetom na 
hodnotenie žiadostí prostredníctvom zahraničných panelov, podnetom na preferenciu 
zahraničných hodnotiteľov namiesto slovenských hodnotiteľov a pod. Z diskusie vyplynulo, 
že hodnotiaci proces sa musí realizovať v súlade s platnou legislatívou, že hodnotenie 
zahraničnými panelmi je v štádiu prípravy, avšak aj to, že pri niektorých podaných 
žiadostiach, najmä so zameraním na slovenské reálie, by v prípade hodnotenia výlučne 
zahraničnými hodnotiteľmi, mohol pohľad slovenského hodnotiteľa chýbať. Na záver 
diskusie členovia P APVV zdôraznili, že v súčasnosti platnom postupe hodnotenia 
podaných žiadostí v rámci verejných výziev APVV platí, že rada agentúry môže zmeniť 
priemerné bodové hodnotenie aj o viac ako ± 5 bodov v prípade, že predmetné 
rozhodnutie dôkladne a jednoznačne zdôvodní. 

 
10 Členovia P APVV rokovali o pripravovanej výzve VV 2021 a o prípadných úpravách jej 

znenia, o ktorých budú rokovať na najbližšom zasadnutí. 
 

11 Členovia P APVV prerokovali možnosť rozšírenia výzvy PP H-EUROPE 2021 aj na 
wideningové projekty v rámci Horizon Europe. V súlade s § 27a zákona č. 172/2005 Z. z. 
Kancelária APVV požiada ministra školstva o zmenu náležitosti vyhlásenej verejnej výzvy 
PP H-EUROPE 2021. 

 
12 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, informoval o aktuálnom stave pripravovanej 

výskumnej bilaterálnej výzvy s Ruskou federáciou. Pôvodný termín vyhlásenia predmetnej 
výzvy bol zrušený zo strany Ruskej federácie a o novom termíne vyhlásenia výzvy sa 
v súčasnosti rokuje. 

 
13 Predseda P APVV poďakoval prítomným za efektívnu spoluprácu a uzavrel zasadnutie. 
 
Uznesenia: 
 
UZN 1 Členovia P APVV potvrdili prerokovania per rollam uvedené v bode 5 tohto záznamu. 
 
UZN 2 Členovia P APVV prerokovali Účtovnú závierku APVV za rok 2020. 
 
 
 
 

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

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

 
 

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

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

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 22.06.2021 


