Mýtna 23
P.O.BOX 839 04
839 04 Bratislava 32

ZÁZNAM
z 3. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (P APVV)
zo dňa 28.03.2022

Prítomní členovia:
RNDr. Imrich Barák, DrSc.; prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.; Ing. Štefan Boháček, PhD.;
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.; doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH; Dr. h. c. Ing. Peter
Fodrek, PhD., hosť. prof.; Ing. Mgr. Tibor Gregor; prof. Mgr. Martin Lysak, PhD., DSc.; PhDr. Zdenka
Mansfeldová, CSc.; PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.; Dr. Ing. Robert Mistrík; prof. RNDr. Peter Moczo,
DrSc.; Mgr. Robert Ševčík, PhD.
Riaditeľ APVV: JUDr. Stanislav Mydlo
Tajomník predsedníctva: Ing. Alena Bokrošová

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 z 2. zasadnutia P APVV konaného dňa 11.02.2022.

4)

Členovia P APVV potvrdili prerokovanie per rollam v nasledovnom bode (UZN 1):
- Schválenie zastavenia implementácie schválených 3 projektov v rámci bilaterálnej výzvy
SK-RU-RD 2021, v súlade so žiadosťou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

4a)

Riaditeľ APVV informoval o novele zákona 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov a vysvetlil podstatné zmeny. Zmena v sústave
odborov vedy a techniky, možnosť presunu nevyčerpaných FP do ďalších rokov, zavedenie
panelového hodnotenia zahraničnými panelmi, dvojkolový systém hodnotenia a nové spôsoby
hodnotenia (3 posudky, panely, preberanie hodnotení, skrátené hodnotenia).
Pán doc. Celec sa informoval aký je časový rámec uvedených zmien v zákone. Pani doktorka
Mansfeldová sa informovala, či využívame európske databázy hodnotiteľov. Pán inžinier Gregor
vyjadril nesúhlas s panelovým hodnotením. Pán doc. Celec navrhol využiť komerčné riešenia
zabezpečenia hodnotenia v prípade, že nebude iná možnosť. Predseda P APVV navrhol
a členovia P APVV súhlasili s prerokovaním realizácie nového hodnotenia na ďalšom zasadnutí.

5)

Predseda P APVV navrhol presunúť bod č.5 programu na ďalšie zasadnutie. Členovia P APVV
to schválili hlasovaním.

6)

Členovia P APVV schválili hlasovaním pokračovanie členstva trom končiacim členom Rady pre
medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v druhom funkčnom období (UZN 2).
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7)

V zmysle Príkazu ministra č.11/2022, ktorým sa zriaďuje Rada pre periodické hodnotenie
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti zo dňa 18.3.2022 a listu profesora
Kánovského riaditeľa Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl
(č.2022/13274:1/D9110), členovia P APVV po diskusii navrhli a schválili hlasovaním štyroch
členov do novozriadenej rady (UZN 3):
prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Dr. Ing. Robert Mistrík
vedkyňa z Českej republiky (návrh RNDr. Alice Valkárová, DrSc.)
Členovia P APVV sa zhodli schváliť českú vedkyňu prostredníctvom per rollam hlasovania po
prijatí jej nominácie.
Po prerokovaní bodu 7. sa ospravedlnil a odpojil zo zasadnutia profesor Bátora.

8)

Riaditeľ APVV navrhol predĺženie riešenia projektov VV 2017, ktoré by sa realizovalo tak ako
predlžovanie VV 2015 a VV 2016. Dôvodom je pandémia, ktorá obmedzuje medzinárodnú
spoluprácu, znemožňuje využívanie zahraničných infraštruktúr a viedla k zrušeniu viacerých
konferencií. Projekty VV 2017 by bolo možné predĺžiť maximálne do konca roka 2022, v závislosti
od požiadaviek riešiteľských organizácií bez navýšenia rozpočtov projektov. Členovia P APVV
schválili návrh hlasovaním (UZN 4).

9)

Riaditeľ APVV navrhol schválenie výnimiek zo zákazu prekryvov (VV 2018 a VV 2019 vo vzťahu
k VV 2021) v prípade predĺženia lehoty na riešenie projektov VV 2018 a VV 2019. Pri VV 2021
platí, že zodpovedný riešiteľ projektu nemôže byť súčasne zodpovedným riešiteľom projektov VV
2018, VV 2019 a VV 2020. V prípade ak by chcel zodpovedný riešiteľ predĺžiť dĺžku riešenia
projektov pri VV 2018 alebo VV 2019 z dôvodu pandémie, mohol by sa dostať do rozporu
s podmienkami výzvy VV 2021 a nemohol by začať riešiť nový projekt VV 2021 (napr. predĺžil by
si riešenie projektu VV 2018 z 30.06.2022 do 31.12.2022 a súčasne by mal začať s riešením
projektu VV 2021 od 01.07.2022). Odsúhlasení výnimky zo strany P APVV by bol tento rozpor
odstránený. Členovia P APVV schválili návrh hlasovaním (UZN 5).

10)

Riaditeľ APVV informoval o všetkých kontrolných zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu SR
v APVV a úlohe ktorá z nich vyplýva pre P APVV, a to prehodnotenie spôsobu hodnotenia
projektov odborovými radami.

11)

Riaditeľ APVV informoval o rozpise rozpočtu APVV na roky 2022 až 2024 a poukázal najmä na
potrebu prerokovania využitia finančných prostriedkov rozpísaných pre program "POSILNENIE
ÚČASTI SR V EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCI VO VÝSKUME A VÝVOJI“ a finančných prostriedkov
určených na pozastavené projekty vo výzve SK-RU-RD 2021.

12)

Členovia P APVV prerokovali možnosti APVV na zintenzívnenie podpory vedecko-technickej
spolupráce s Ukrajinou. Riaditeľ APVV informoval o možnostiach podpory projektov APVV a to,
navýšenie FP pre bežiace projekty SK-UA 2021 a taktiež umožniť zodpovedným riešiteľom
v bežiacich všeobecných výzvach 2018, 2019, 2020 prijať do riešiteľských kolektívov
ukrajinských vedcov. Členovia P APVV sa po diskusii zhodli aby APVV zistilo záujem o takúto
podporu u zodpovedných riešiteľov všetkých uvedených výziev. Predseda P APVV zhrnul postup
kedy v prvom kroku zistíme záujem o takúto podporu a v druhom kroku nastavíme kritériá
podpory tak, aby boli eliminované negatívne prípady.
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13)

Riaditeľ APVV predstavil plán bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v roku 2022.
a) Výzvu SK-PT bude možné vyhlásiť až v roku 2023.
b) Členovia P APVV schválili hlasovaním predĺženie projektov SK-AT 2020 do 31.12.2023
s alikvotným rozpočtom a súčasne možnosť vyhlásenia novej bilaterálnej výzvy SK-AT v roku
2023 (UZN 6)
c) Členovia P APVV schválili hlasovaním plánovanú výzvu SK-FR 2022 (UZN 7).
d) Členovia P APVV schválili hlasovaním plánovanú výzvu SK-IL-RD 2022 a zníženie alokácie
na jeden projekt vo výzve v zmysle požiadavky partnerskej strany (UZN 8).

14)

Zástupca MŠVVaŠ SR doktor Ševčík informoval o zámere Programu APVV na podporu
budovania technologických kompetencií a infraštruktúry vo vesmírnej oblasti na Slovensku.
Členovia P APVV prevažnou väčšinou odsúhlasili prípravu uvedeného programu zo strany
sekcie.

15)

a)

V bode rôzne riaditeľ APVV informoval o spôsobe odmeňovania členov P APVV.

b)
Predseda P APVV informoval o prebiehajúcich rokovaniach s Úradom vlády SR (ÚV SR)
ohľadom realizácie úloh Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti (POO) v APVV. APVV sa
opakovane snaží o komunikáciu s predstaviteľmi ÚV SR, zodpovednými za realizáciu POO
a získanie informácií potrebných na zavedenie a nastavenie procesov v APVV.
Pani doktorka Mansfeldová upozornila na skúsenosti z Českej republiky, ak nebudeme mať
presnú špecifikáciu úloh pre zahraničných hodnotiteľov, ktorých potrebujeme do hodnotiacich
panelov, tak sa nám ich nepodarí získať.
Pán doktor Barák podporil urýchlené riešenie situácie aj vzhľadom na nevyhnutné rozšírenie
personálnych kapacít v APVV a to aj s potrebou ovládania anglického jazyka.
Pán inžinier Gregor vyjadril obavy ohľadom úspešnosti realizácie POO za podmienok
pripravovaných ÚV SR.
Riaditeľ APVV informoval o niektorých úlohách prerokovávaných na ÚV SR ako napríklad
zabezpečenie jednotného komplexného informačného systému pre POO, ktorý nebude
realizovaný zo strany ÚV SR podľa pôvodného plánu, ale APVV si musí IS zabezpečiť vo vlastnej
réžii. Taktiež upozornil, že kvalitnejších zamestnancov pre vykonávanie úloh z POO v APVV
nevieme získať najmä z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia vzhľadom na rozpočtové
možnosti APVV. Zatiaľ nám však neboli pridelené FP na navýšenie pracovných kapacít pre
realizáciu POO.
Členovia P APVV uložili po diskusii riaditeľovi APVV úlohu v spolupráci s predsedom P APVV
a podpredsedom P APVV oficiálny listom osloviť ÚV SR, vyjadriť v ňom obavy a nespokojnosť
s doterajším priebehom implementácie POO a požiadať o stretnutie generálnou riaditeľkou
sekcie POO za účelom získania odpovedí aké úlohy a v akom rozsahu bude zastrešovať APVV
(UZN 9).
c)
Tajomníčka P APVV informovala o možnosti nominovať 2 excelentných kandidátov do
Vedeckej rady Európskej výskumnej rady (ERC Scientific Council). Členovia P APVV po diskusii
schválili nomináciu predsedu P APVV a pani Ing. Márie Omastovej, DrSc. ak prijme ponúkanú
nomináciu.

Uznesenia:
UZN 1
UZN 2

Členovia P APVV potvrdili prerokovanie per rollam - zastavenie implementácie projektov
bilaterálnej výzvy SK-RU-RD 2021.
Členovia P APVV schválili nových členov Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú
spoluprácu.
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UZN 3
UZN 4
UZN 5
UZN 6
UZN 7
UZN 8
UZN 9

Členovia P APVV schválili štyroch členov do novozriadenej rady pre periodické
hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.
Členovia P APVV schválili predĺženie riešenia projektov VV 2017.
Členovia P APVV schválili výnimky zo zákazu prekryvov (VV 2018 a VV 2019 vo vzťahu
k VV 2021) v prípade predĺženia lehoty na riešenie projektov VV 2018 a VV 2019.
Členovia P APVV schválili predĺženie projektov SK-AT 2020 do 31.12.2023 s alikvotným
rozpočtom a súčasne možnosť vyhlásenia novej bilaterálnej výzvy SK-AT v roku 2023.
Členovia P APVV schválili plánovanú výzvu SK-FR 2022.
Členovia P APVV schválili plánovanú výzvu SK-IL-RD 2022 a zníženie alokácie na jeden
projekt.
Členovia P APVV schválili a uložili riaditeľovi APVV úlohu v spolupráci s predsedom P
APVV a podpredsedom P APVV oficiálny listom osloviť ÚV SR ohľadom POO.

Zapísala:

...........................................
Ing. Alena Bokrošová
tajomníčka predsedníctva

Schválil:

...........................................
Dr. Ing. Robert Mistrík
predseda predsedníctva

V Bratislave dňa 28.03.2022
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