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ZÁZNAM 
zo 4. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (P APVV) 

zo dňa 10.05.2022 

 
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.; Dr. Ing. Robert Mistrík; prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.; Mgr. Robert Ševčík, PhD. 
 
Ospravedlnený člen: PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. 
 
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 3. zasadnutia P APVV konaného dňa 28.03.2022. 

4) Členovia P APVV potvrdili prerokovania per rollam v nasledovných bodoch (UZN 1): 
- Potvrdenie rozdelenia finančných prostriedkov vo Verejnej výzve VV 2021. 
- Nominácia štyroch členov do Rady pre periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. 
- Vytvorenie pracovnej skupiny Predsedníctva APVV pre operatívnu komunikáciu, ohľadom 

pripravovaných grantových výziev v rámci POO, so zástupcami Úradu vlády SR. 
 

5) Riaditeľ APVV informoval o niektorých údajoch vo Výročnej správe o činnosti APVV za rok 2021. 
Členovia P APVV schválili Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2021 hlasovaním (UZN 2). 
 

6) Riaditeľ APVV informoval o niektorých údajoch vo Výročnej správe o hospodárení APVV za rok 
2021. Členovia P APVV schválili Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2021 hlasovaním 
(UZN 3). 
 

7) Riaditeľ APVV informoval o Účtovnej závierke APVV za rok 2021. Členovia P APVV vzali na 
vedomie Účtovnú závierku APVV za rok 2021 hlasovaním (UZN 4). 
 

8) Riaditeľ APVV informoval o návrhu nového Štatútu APVV v zmysle novely zákona 172/2005 Z.z. 
a o jednotlivých úpravách ako napríklad rozšírenie právomocí Predsedníctva APVV, hodnotenie 
zahraničnými panelmi a štyri možné formy hodnotenia žiadostí. Pán predseda upozornil na rozpor 
medzi štatútom a rokovacím poriadkom odborových rád, ktoré budú musieť byť následne 
aktualizované. Pán Gregor mal otázku k bodu Článku 5, bodu 2 a navrhuje vypustiť časť písmena 
m) (za účelom sprehľadnenia formulácie). Pani doktorka Mansfeldová sa tiež prikláňa k návrhu 
pána Gregora a vzniesla otázku, či je potrebné text štatútu upraviť v zmysle gender politiky. Pán 
Ševčík sa vyjadril, že Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV umožňuje mať aj takúto formuláciu 
textu. Pán profesor Moczo sa informoval ohľadom programov APVV, čo pán riaditeľ vysvetlil. Pán 
podpredseda Fodrek vysvetlil historicky schválenie programov v roku 2016.  
Členovia P APVV schválili návrh nového Štatútu APVV hlasovaním (UZN 5). 
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9) Riaditeľ APVV informoval o potrebe doplnenia nových členov odborových rád v zmysle novely 

zákona 172/2005 Z.z. V každej odborovej rade APVV musia byť 3 zahraniční členovia. Pri 
kreovaní návrhov nových členov by sa mali zohľadniť chýbajúce špecializácie v tej ktorej 
odborovej rade. Členovia P APVV diskutovali možné nominácie zo zaslaných návrhových listov. 
Pán docent Celec sa informoval, či by nebolo vhodnejšie dopĺňať odborové rady až keď budú 
vytvorené zahraničné panely. Pán doktor Barák upozornil, že v odborových radách si budú zo 
svojich radov voliť predsedov jednotlivých zahraničných panelov. Pán doktor Boháček upozornil, 
že súčasní členovia odborových rád vykonávajú kontrolu všetkých bežiacich projektov a pán 
riaditeľ APVV doplnil ešte schvaľovanie prípadných úprav všetkých bežiacich projektov. 
Členovia P APVV schválili hlasovaním pána prof. PhDr. Miloša Zelenku, DrSc., aby pokračoval 
ako člen Rady pre humanitné vedy v ďalšom funkčnom období. 
Po diskusii a zohľadnení chýbajúcich špecializácií vypracovali členovia P APVV návrh na 
doplnenie členov OR APVV o zahraničných členov, ktorý schválili hlasovaním (UZN 6). 
 

Rada pre spoločenské vedy 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 Belás Jaroslav, prof. Ing. PhD. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta 
managementu a ekonomiky, Mostní 5139,  
760 01 Zlín, Česká republika 

2 Onderco Michal, PhD. 
Erasmus University Rotterdam, 
Burgemeester Oudlaan 50, 3000DR 
Rotterdam, The Netherlands 

 

Rada pre pôdohospodárske vedy 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 Tlustoš Pavel,prof. Ing. CSc., dr. h. c. 
Česká zemědelská univerzita v Praze, 
Kamýcka 129, 165 00  Praha 6  Suchdol, 
Česká republika 

2 Jankovský Libor, prof. Dr. Ing. 
Mendelova univerzita v Brne, Zemědelská 
3, 613 00  Brno, Česká republika 

 

Rada pre lekárske vedy 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 Zvara Peter, prof. MUDr. 
University of Southern Denmark, Winslows 
23, Odense C, Denmark 

 

Rada pre prírodné vedy 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 Skrbek Ladislav, prof. RNDr. DrSc. 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, 
Česká republika 
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Rada pre humanitné vedy 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
Jeronýmova 10, České Budějovice 37115 

 
Členovia P APVV rokovali o možnosti doplnenia Rady pre technické vedy zahraničným členom, 
ktorý neovláda SJ. Diskutovali jazykovú bariéru, ktorá by týmto vznikla pri všetkých činnostiach 
APVV, či už pri manažovaní projektov, zasielaní ročných a záverečných správ, hodnotení 
projektov spravodajcom a v neposlednom rade zasadnutia odborových rád by museli prebiehať 
v AJ. Členovia P APVV sa zhodli, že prechod na komunikáciu v AJ je nevyhnutný a poverili pána 
riaditeľa, aby pripravil stručnú správu na najbližšie zasadnutie P APVV, čo všetko by bolo 
ovplyvnené prechodom na AJ, aké sú možnosti APVV a návrh reálneho termínu odkedy by to 
bolo v APVV realizovateľné.  
 
Riaditeľ APVV oslovil členov P APVV, aby navrhli ako by sme mali postupovať pri dopĺňaní 
odborových rád o zahraničných členov. Členovia P APVV sa zhodli, že zabezpečia zaslanie 
nových návrhových listov do APVV, z ktorých budú vyberaní zahraniční členovia na doplnenie do 
odborových rád. 
 

10) Riaditeľ APVV informoval o pripravovanej výzve v rámci programu „Posilnenie účasti SR 
v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ na podporu projektov – MSCA Seal of Excellence. 
Členovia P APVV schválili prípravu výzvy hlasovaním. Po príprave úplného znenia výzvy budú 
členovia P APVV o jej schválení hlasovať per rollam. 
Riaditeľ APVV ďalej informoval o možnostiach APVV na zintenzívnenie podpory vedecko-
technickej spolupráce s Ukrajinou. Jednou je dvojnásobné navýšenie rozpočtov bilaterálnej výzvy 
SK-UA 2021 spolu s rozšírením rozsahu oprávnených nákladov (najmä zapojenie Ukrajinských 
vedkýň a vedcov do Slovenských riešiteľských kolektívov a povolenie cestovania v rámci krajín 
EÚ). Členovia P APVV schválili tento návrh hlasovaním. 
Druhou možnosťou je navýšenie rozpočtov v rámci bežiacich projektov všeobecných výziev 
VV 2018, VV 2019 a VV 2020. APVV zistila záujem zodpovedných riešiteľov o zapojenie 
ukrajinských vedkýň a vedcov do bežiacich projektov. Po diskusii P APVV schválilo hlasovaním 
navrhovaný postup zapojenia jedného vedca na projekt určeného zodpovedným riešiteľom, 
finančné prostriedky na 1 projekt max. do výšky 50 tis. EUR/rok a celkovú alokáciu 3 mil. EUR na 
roky 2022 – 2024. Riaditeľ APVV pripraví návrh realizácie uvedenej úlohy spolu so spôsobom 
hodnotenia žiadostí. 
 

11) Predseda P APVV informoval o doterajších rokovaniach s ÚV SR a uviedol, že nie sú splnené 
podmienky, za ktorých by APVV vedela implementovať FP z POO. Zvolení zástupcovia P APVV 
sa pravidelne zúčastňujú na všetkých rokovaniach, ale doteraz bez reálnych výsledkov. APVV 
opakovane prejavila záujem implementovať POO, ale potrebuje výrazné zjednodušenie 
implementačných procesov, relevantné písomné pokyny a usmernenia ako môže postupovať pri 
realizácii úloh z POO a v neposlednom rade nastavenie metodiky implementácie POO. ÚV SR 
súhlasil na rokovaní s vedením APVV, že pre APVV vypracuje takýto dokument, ktorý nám 
doteraz nebol poskytnutý. Predseda P APVV uviedol, že situácia je veľmi vážna a navrhuje zaslať 
predsedovi vlády list so zhrnutím hlavných problémov, s ktorým oboznámil aj členov P APVV.  
Po diskusii členovia P APVV schválili hlasovaním zaslanie predmetného listu predsedovi vlády 
(UZN 7). Pán podpredseda Fodrek navrhol poslať hlavné body uvedené v liste aj pánovi Strakovi. 

 



 

Strana 4 z 4 
 

Mýtna 23 

P.O.BOX 839 04 

839 04  Bratislava 32 

12) Riaditeľ APVV informoval o pripravovanej bilaterálnej výzve SK-FR 2022, ktorej vyhlásenie sa 
posúva pravdepodobne na 9/2022, nakoľko zatiaľ nebol vydaný nový číselník VaT v zmysle 
novely zákona č.172/2005 Z.z.  

 
13) Počas rokovania odborových rád predseda P APVV vyzval na dôsledné zdôvodnenie prípadných 

úprav bodov pri hodnotení projektov o viac ako +/- 5 bodov. Predseda P APVV navrhol, aby sa P 
APVV oboznámilo s hodnotením projektov, pri ktorých bolo takto upravené hodnotenie.  

 
14) Riaditeľ APVV navrhol presunúť bod č.14 programu na ďalšie zasadnutie. Členovia P APVV to 

schválili hlasovaním. 
 

15) Predseda P APVV vysvetlil potrebu informovať verejnosť aj prostredníctvom sociálnych sietí. 
Členovia P APVV schváli tento návrh hlasovaním. Riaditeľ APVV pripraví na najbližšie zasadnutie 
podrobnejší postup. 
 

16) Riaditeľ APVV informoval o požiadavke MŠVVaŠ SR o nominovanie členov z odborových rád 
APVV do pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR pre tvorbu nového číselníka VaT. Predseda P APVV 
navrhol zaslať všetky nominácie na MŠVVaŠ SR pre výber vhodných odborníkov pracovnej 
skupiny. Členovia P APVV schválili navrhovaný postup hlasovaním (UZN 8). 
Predseda P APVV informoval o komunikácii s ÚV SR ohľadom konfliktu záujmov členov P APVV 
v procesoch implementácie POO. Opäť chýba metodika ÚV SR so zadefinovaných konfliktom 
záujmov, na ktorej je APVV pripravená v prípade potreby spolupracovať. 

 
Uznesenia: 

UZN 1 Členovia P APVV potvrdili hlasovania per rollam uvedené v bode 4. 
UZN 2 Členovia P APVV schválili Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2021. 
UZN 3 Členovia P APVV schválili Výročnú správu o hospodárení APVV za rok 2021. 
UZN 4 Členovia P APVV vzali na vedomie Účtovnú závierku APVV za rok 2021. 
UZN 5 Členovia P APVV schválili návrh nového Štatútu APVV. 
UZN 6 Členovia P APVV vypracovali návrh na doplnenie členov OR APVV. 
UZN 7 Členovia P APVV schválili zaslanie listu predsedovi vlády. 
UZN 8 Členovia P APVV schválili zaslanie všetkých nominácií do pracovnej skupiny MŠVVaŠ 

SR pre tvorbu číselníka VaT, ktoré budú predložené APVV zo strany odborových rád.  
 
 
 
   ........................................... 
Zapísala:   Ing. Alena Bokrošová 
   tajomníčka predsedníctva 
 
 
 
   ........................................... 
Schválil:  Dr. Ing. Robert Mistrík 
   predseda predsedníctva 
 
 
V Bratislave dňa 10.05.2022 


