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ZÁZNAM  
zo 7. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (P APVV) 

zo dňa 26.10.2022 
 
Prítomní členovia: 
RNDr. Imrich Barák, DrSc.; prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.; Ing. Štefan Boháček, PhD.; 
prof. Ing. Marian Brestič, CSc.; doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc. MPH; Dr. h. c. Ing. Peter 
Fodrek, PhD., hosť. prof.; prof. Mgr. Martin Lysák, PhD., DSc.; PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc; 
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.; Dr. Ing. Robert Mistrík; Mgr. Robert Ševčík, PhD. 
 
Ospravedlnení členovia: Ing. Mgr. Tibor Gregor; prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.; 
 
Riaditeľ APVV: JUDr. Stanislav Mydlo 
 
Tajomníčka 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 zo 6. zasadnutia P APVV konaného dňa 14.09.2022. 

4) Riaditeľ APVV informoval o pripravovanej výzve DS-FR 2022 (Dunajská stratégia 2022). Do 
výzvy sa zapoja štáty: Slovenská republika, Bulharská republika, Česká republika, Čierna Hora, 
Rakúska republika, Srbská republika a Francúzska republika. Celkový rozpočet výzvy bude 
maximálne 200 000 EUR. P APVV po diskusii schválilo znenie výzvy DS-FR 2022 a jej vyhlásenie 
v dohodnutom termíne (UZN 1). 
 

5) Riaditeľ APVV informoval o zložení odborových rád vo vzťahu k novému číselníku odborov vedy 
a techniky (ďalej len „číselník“). Riaditeľ oslovil v septembri 2022 predsedov jednotlivých rád so 
žiadosťou o vyjadrenie, či je potrebné doplnenie členov rád o ďalších členov vo vzťahu k novému 
číselníku. Podľa vyjadrení predsedov rád nie je potrebné dopĺňať v radách ďalších členov 
vzhľadom na nový číselník. Podľa vyjadrenia MŠVVaŠ SR k novele zákona vzhľadom na nový 
číselník, nie je potrebné vymenovať nanovo všetkých jej členov, ak nedôjde k zriadeniu nových 
odborových rád, ale len napríklad k zmene názvu odborovej rady. P APVV po diskusii schválilo 
doterajšie zloženie rád (UZN 2). 
 

6) 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. 
V Rade pre humanitné vedy chýbajú dvaja zahraniční členovia, ale do APVV bol zaslaný len jeden 
návrhový list. P APVV po diskusii rozhodlo o opätovnom oslovení príslušných autorít so žiadosťou 
o zaslanie nominácií do tejto rady. Predseda P APVV osloví tiež predsedov rád so žiadosťou 
o zaslanie informácie o stave zloženia rád vo vzťahu ku špecializáciám aj v zmysle nového 
číselníka. P APVV pri dopĺňaní nových členov odborových rád zohľadnilo taktiež požiadavky na 
odborné zameranie najmä od predsedov Rady pre prírodné vedy, Rady pre technické vedy 
a Rady pre pôdohospodárske vedy.  
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Po diskusii a zohľadnení chýbajúcich špecializácií vypracovali členovia P APVV návrh na 
doplnenie členov OR APVV o zahraničných členov, ktorý schválili hlasovaním (UZN 3). 
 

Rada pre prírodné vedy 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. 

Katedra zoologie,  
Přírodovědecká fakulta UP,  
17. listopadu 50,  
771 46 Olomouc 

 

Rada pre spoločenské vedy 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 prof. Ing. Róbert Štefko, PhD. 

Prešovská univerzita v Prešove 
Fakulta manažmentu, ekonomiky a 
obchodu, Konštantínova 16, 080 01 
Prešov 

 

Rada pre technické vedy 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta strojní 
17. listopadu 2172/15 
708 00 Ostrava 
Česká republika 

2 doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD. 

Český metrologický institut 
Okružní 31 
638 00 Brno 
ČR 

 
Vzhľadom na požiadavku predsedu Rady pre pôdohospodárske vedy členovia P APVV po 
diskusii vypracovali návrh na doplnenie členov rady o odborníkov na lesnícku problematiku. 
 

Rada pre pôdohospodárske vedy 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka 
Národné lesnícke centrum, Lesnícky 
výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 
2175/22, 960 01  Zvolen 

2 prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. 
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka 
fakulta, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 

 
7) Riaditeľ APVV informoval o potrebe doplnenia nových členov do Rady pre medzinárodnú 

vedecko-technickú spoluprácu. V zmysle novely zákona 172/2005 Z.z. v nej musia byť 3 
zahraniční členovia a pri kreovaní návrhov nových členov by sa mali zohľadniť chýbajúce 
špecializácie. 
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Po diskusii a zohľadnení chýbajúcich špecializácií vypracovali členovia P APVV návrh na 
doplnenie členov Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o zahraničných členov, 
ktorý schválili hlasovaním. 
 

Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 RNDr. Silvester Czanner, PhD., SFHEA 

Liverpool John Moores University 
School of Computer Science and 
Mathematics 
James Parsons Building, Byrom Street, 
Liverpool, L3 3AF 

2 prof. doc. Gábor Mészáros, PhD. 

Division of Livestock Sciences 
University of Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna 
Gregor Mendel Str. 33 
A-1180, Vienna 
Austria 

 
Riaditeľ APVV informoval, že súčasnému členovi Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú 
spoluprácu doc. RNDr. Ivanovi Vargovi, PhD. končí dňa 12.11.2022 1. funkčné obdobie. Členovia 
P APVV schválili pokračovanie jeho činnosti v rade v 2. funkčnom období (UZN 4). 
 

8) Riaditeľ APVV informoval o potrebe doplnenia nových členov do Rady programu pre posilnenie 
účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji. V zmysle novely zákona 172/2005 Z.z. 
v nej musia byť 3 zahraniční členovia a pri kreovaní návrhov nových členov by sa mali zohľadniť 
chýbajúce špecializácie. 
Po diskusii a zohľadnení chýbajúcich špecializácií vypracovali členovia P APVV návrh na 
doplnenie členov Rady programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume 
a vývoji o zahraničných členov, ktorý schválili hlasovaním (UZN 5). 
 

Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji 

Por.č. Člen rady Pracovisko 

1 
Assoc. prof. Agata Hristova Manolova, 
PhD. 

Technical University of Sofia  
8 blvd. Kliment Ohridski 
1756, Sofia 
Bulgaria 

2 prof. Dr. Johann Sölkner 

Division of Livestock Sciences 
Department for Sustainable Agricultural 
Systems 
University of Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna (BOKU) 
Gregor Mendel Str 33, A-1180 Vienna 

 
9) Riaditeľ APVV informoval o vypracovaných manuáloch pre hodnotiteľov projektov pre základný 

výskum a pre aplikovaný výskum a vývoj, ktoré budú po prerokovaní v predsedníctve poskytnuté 
predsedom jednotlivých rád APVV. Členovia P APVV po diskusii odsúhlasili znenie manuálov.  
 

10) Riaditeľ APVV vysvetlil predstavu možnosti implementácie plánu manažmentu vedeckých dát 
(data management plan) do žiadostí o granty financovaných z verejných zdrojov, konkrétne do 
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žiadosti všeobecnej výzvy APVV, ktorej súčasťou by bol nový samostatný formulár. Členovia 
P APVV súhlasili s ideou implementácie plánu manažmentu vedeckých dát a je pripravené o tom 
diskutovať a rokovať. Podmienkou je, aby navrhnutý plán manažmentu vedeckých dát bol 
výrazne zjednodušený, prispôsobený jednotlivým oblastiam výskumu a vývoja (základný výskum, 
aplikovaný výskum a vývoj) a aj výške grantovej podpory. 

 
11) Predseda P APVV vysvetlil potrebu zaoberať sa podnetmi a možnými konfliktami záujmov v rámci 

hodnotenia žiadostí VV 2021. Členovia P APVV diskutovali o možnostiach riešenia konfliktov 
záujmov pri hodnotení žiadostí a taktiež o možnostiach identifikovania plagiátorstva 
v podávaných žiadostiach. Členovia P APVV sa zhodli na tom, že je potrebné informovať 
verejnosť, že sa týmto P APVV so znepokojením zaoberá a navrhne možné riešenia. Rovnako 
navrhujú použitie antiplagiátorského systému pri hodnotení žiadostí, výstup z ktorého posúdi 
príslušná rada. Zároveň sa ale tiež členovia P APVV zhodli, že čiastočne by mohli pomôcť už 
prijaté opatrenia ako 3 posudky namiesto 2, možnosť rady pridať/ubrať max. 3 body, vypracovaný 
manuál pre hodnotiteľov, oboznámenie sa členov P APVV s hodnotením projektov, pri ktorých 
bolo upravené hodnotenie radou a prípadná účasť člena P APVV na zasadnutí rady pri hodnotení 
projektov. 

 
12) Členovia P APVV po diskusii zobrali na vedomie potrebnú administratívnu opravu vzorca pre 

výpočet priemerného bodového hodnotenia žiadostí pri 3 posudkoch. 
Členovia P APVV po diskusii súhlasili s pomocou pri príprave odpovedí na prichádzajúce otázky 
žiadateľov ku zmenám vo vecnom zámere vo výzve VV 2022. 
Členovia P APVV sa po diskusii zhodli na tom, že na najbližších zasadnutiach sa budú zaoberať 
aj problematikou záverečných hodnotení projektov APVV.  

 
Uznesenia: 

UZN 1 Členovia P APVV schválili znenie a vyhlásenie výzvy DS-FR 2022. 
UZN 2 Členovia P APVV schválili doterajšie zloženie rád po aplikovaní nového číselníka 

odborov vedy a techniky. 
UZN 3 Členovia P APVV schválili návrh na doplnenie členov OR APVV o zahraničných členov. 
UZN 4 Členovia P APVV schválili návrh na doplnenie členov Rady pre medzinárodnú vedecko-

technickú spoluprácu o zahraničných členov a tiež návrh na pokračovanie súčasného 
člena uvedenej rady. 

UZN 5 Členovia P APVV schválili návrh na doplnenie členov Rady programu pre posilnenie 
účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji o zahraničných členov 

 
 
 
   ........................................... 
Zapísala:   Ing. Alena Bokrošová 
   tajomníčka predsedníctva 
 
 
 
 
   ........................................... 
Schválil:  Dr. Ing. Robert Mistrík 
   predseda predsedníctva 
 
 
V Bratislave dňa 26.10.2022 


