
 

 

 
 

 
 

 
 

ZÁZNAM 
z 18. zasadnutia Predsedníctva 

Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
zo dňa 08.09.2021 

 
Prítomní: 
prof. Ing. Marian Brestič, CSc.; Ing. Marek Franko, PhD.; JUDr. Svetlana Gavorová; Ing. Mgr. 
Tibor Gregor; prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.; prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.; prof. 
Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.; Mgr. Dana Peškovičová, PhD.; prof. RNDr. Pavol Sovák, 
CSc. 
 
Ospravedlnení: 
JUDr. PhDr. Marek Hajduk, PhD., MBA; Mgr. Milan Chrenko, MSc.; PhDr. Slavomír Michálek, 
DrSc.; MVDr. Ján Rosocha, CSc. 
 
Prizvaní: 
JUDr. Stanislav Mydlo; Ing. Jozef Kadnár, PhD. 
 
Program zasadnutia: 
 
1 Predseda P APVV privítal členov P APVV a otvoril zasadnutie. 

 
2 Členovia P APVV schválili program zasadnutia. 

 
3 Členovia P APVV schválili záznam zo 17. zasadnutia P APVV konaného dňa 22.06.2021. 

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

 
 Schválenie navýšenia finančných prostriedkov na verejnú výzvu VV 2020 a schválenie 

postupu navýšenia. 
 Schválenie pracovného plánu k pripravovanej vedeckej bilaterálnej výzve SK-CZ-RD 

2021. 
 Schválenie znenia a vyhlásenia verejnej výzvy VV 2021. 

 
5 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, informoval o požiadavke predĺženia účasti APVV 

v projekte GRANteD (z dôvodu pandémie COVID-19). Pre APVV by z tohto predĺženia 
nevyplývali žiadne ďalšie záväzky, išlo by výlučne iba o predĺženie termínu. Predpokladá 
sa, že výsledky z účasti v predmetnom projekte by pre APVV mohli byť k dispozícii na 
prelome rokov 2021/2022. Členovia P APVV schválili predĺženie účasti APVV v projekte 
GRANteD (UZN 2). 
 

6 Členovia P APVV rokovali o podpísaní novovytvorenej Deklarácie o posilnení kultúry 
vedeckej integrity na Slovensku, predloženej zo strany CVTI SR. Členovia P APVV vzali 
dokument na vedomie (UZN 3) a zhodli sa, že vo všeobecnosti podporujú myšlienku 
posilňovania kultúry vedeckej integrity. APVV má v tejto oblasti vypracovaný vlastný 
interný dokument a z uvedeného dôvodu členovia P APVV nepovažujú za potrebné, aby 
APVV podpísala novovytvorenú deklaráciu. 
 

7 Členovia P APVV rokovali o pripomienkach odborových rád APVV k hodnotiacemu 
procesu podaných žiadostí. Niektorým pripomienkam a návrhom nie je možné vyhovieť, 
keďže APVV musí postupovať v súlade so Zákonom č. 172/2005 Z. z. a Štatútom APVV. 
Na druhej strane sa členovia P APVV zaoberali požiadavkami na vyradenie nekvalitných 
hodnotiteľov z databázy APVV a požiadavkou na navýšenie minimálneho počtu znakov pri 
vypracovaní posudkov. Kancelária APVV bude v najbližšom období pracovať na 
aktualizácii databázy hodnotiteľov, na zlepšovaní kontroly vypracovaných posudkov, ako 



 

 

 
 

 
 

 
 

aj na vylepšení informačného systému zastrešujúceho hodnotiaci proces. Členovia P 
APVV zároveň diskutovali o ďalších možnostiach vylepšenia hodnotiaceho procesu, napr. 
o motivovaní kvalitných hodnotiteľov posudzovať viac projektov v danej oblasti, 
o motivujúcom finančnom ohodnotení posudzovateľov a pod. Vo všeobecnosti sa členovia 
P APVV zhodli, že vypracovanie posudku je vždy aj na osobnej zodpovednosti 
konkrétneho hodnotiteľa. Členovia P APVV vzali pripomienky odborových rád APVV na 
vedomie (UZN 4). 
 

8 JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, informoval o návrhu Akadémie vied ČR na 
zapojenie sa APVV do výskumného projektu GENDERACTION. Ide o projekt, ktorého 
cieľom je vytvoriť inovačnú komunitu v oblasti verejnej politiky výskumu a inovácií pre 
realizáciu genderovej rovnosti. Členovia P APVV sa zhodli, že v tejto fáze nie je potrebné 
zapojenie sa APVV do predmetného projektu. Najskôr sa vyhodnotia výsledky z projektu 
GRANteD, do ktorého je APVV už zapojená a následne budú členovia P APVV rokovať 
o návrhoch na zapojenie sa APVV do iných projektov. Členovia P APVV neschválili 
zapojenie sa APVV do projektu GENDERACTION (UZN 5). 
 

9 V súvislosti s blížiacim sa koncom funkčného obdobia niektorých členov P APVV, 
predseda P APVV poďakoval všetkým za efektívnu prácu, ktorú za toto obdobie vykonali, 
za ich prínos pre APVV a za operatívny a vecný prístup k úlohám, ktoré počas tohto 
obdobia riešili. JUDr. Stanislav Mydlo, riaditeľ APVV, rovnako poďakoval všetkým za 
prácu, ktorú odviedli, za ich podporu a efektívnu spoluprácu. Vzájomnými poďakovaniami 
sa uzavrelo zasadnutie. 

 
Uznesenia: 
 
UZN 1 Členovia P APVV potvrdili prerokovania per rollam uvedené v bode 4 tohto záznamu. 
 
UZN 2 Členovia P APVV schválili predĺženie účasti APVV v projekte GRANteD. 
 
UZN 3 Členovia P APVV vzali na vedomie Deklaráciu o posilnení kultúry vedeckej integrity na 

Slovensku. 
 
UZN 4 Členovia P APVV vzali na vedomie pripomienky odborových rád APVV. 
 
UZN 5 Členovia P APVV neschválili zapojenie sa APVV do projektu GENDERACTION. 
 
 
 

.......................................................... 
Zapísal:            Ing. Jozef Kadnár, PhD. 

  tajomník P APVV 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 08.09.2021 


