
  

 

Vážené riešiteľky, vážení riešitelia projektov, 

v súvislosti s pracovnými obmedzeniami vyvolanými pandémiou 
koronavírusu a následnými opatreniami prijatými zodpovednými 
orgánmi, Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) 
prijíma nasledovné opatrenia: 

1. Predlžuje sa lehota na riešenie projektov z Verejnej výzvy 2015, 

ktoré mali končiť 30. júna 2020. Nový najneskorší termín 

ukončenia riešenia sa stanovuje na 31. október 2020. Uvedené 

nebude mať vplyv na riešiteľské kapacity v období predĺženia. 

2. Odborové rady nebudú pri hodnotení výstupov projektov za rok 

2020 (končiacich aj pokračujúcich) brať do úvahy nesplnenie 

počtu aktívnych účastí na domácich a medzinárodných 

konferenciách. 

3. APVV vyvinula aktivitu na zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy s cieľom umožniť 

prenos nevyčerpaných financií medzi jednotlivými rokmi riešenia 

projektu (rozpočtovými rokmi).  

4. Vzhľadom na dôležitosť zapojenia klinických pracovísk (najmä 

nemocníc) do výskumu spojeného s koronavírusom sme znova 

otvorili návrh legislatívnej zmeny s cieľom umožniť im uchádzať 

sa o granty aj v prípade, že nemajú splnené všetky odvodové 

povinnosti voči štátu a poisťovniam. 

5. V súčasnosti má APVV vypracované všetky hodnotiace posudky 

k projektom podaným v rámci Verejnej výzvy 2019 a vykoná 

všetko preto, aby boli finančné prostriedky poskytnuté 

riešiteľským organizáciám po rozhodnutí rád včas. Predĺženie 

lehoty riešenia projektov podľa bodu 1. tohto Opatrenia nebude 

prekážkou pri rozhodovaní o pridelení nových projektov v rámci 

Verejnej výzvy 2019.  

6. APVV rokuje s príslušnými orgánmi o možnosti prideľovať v rámci 

projektov a výziev v budúcnosti aj finančné prostriedky na 

kapitálové výdavky. 



  

 

7. APVV pripravuje dve nové výzvy zamerané na riešenie 

problematiky koronavírusu a jeho dopadov. Malá špecifická 

výzva v rámci nového programu, ktorý predložíme na schválenie 

vláde (v optimálnom prípade do konca marca), bude zameraná 

na medicínske aspekty tejto problematiky a jej rýchle a účinné 

zvládnutie. Väčšia výzva bude v rámci nového programu 

zameraná na všetky aspekty koronavírusu a jeho dopadov. Pri 

obidvoch výzvach bude APVV dbať na to, aby príprava projektu 

bola administratívne nenáročná, a aby sa riešenie projektov 

mohlo rozbehnúť v čo najkratšom možnom čase. 

8. APVV vyzýva riešiteľov už financovaných projektov, ktorých 

problematika je zameraná alebo ju možno ľahko zamerať na 

riešenie problematiky koronavírusu, aby na emailovú adresu 

Kancelárie APVV poslali o tom krátku e-mailovú informáciu. 

APVV zvažuje možnosť navýšenia finančnej podpory takýchto 

projektov.  

9. Odovzdanie ročných a monitorovacích správ, ktoré mali byť 

odovzdané do konca marca 2020 sa posúva do konca apríla 

2020. Doterajšie stanoviská týkajúce sa predkladania ročných 

správ, ktoré súviseli s koronavírusom, sa rušia. 

 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prípade potreby prijať ďalšie 
opatrenia alebo posúvať termíny, APVV tak urobí a bude Vás o tom 
informovať na jej webovom sídle. Takisto sme pripravení reagovať na 
špecifické požiadavky riešiteľov projektov. 
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