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 SK-BY-RD 2019 

ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 

 
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade  
so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení 
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších 
predpisov“) v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej 
republiky o vedeckej a technologickej spolupráci, podpísanou 27. apríla 2017 a v súlade 
s čl. 4 odseku 1 Protokolu pracovnej schôdze predsedu Štátneho výboru pre vedu a techniku 
Bieloruskej republiky, Shumilina AG so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky O. Nachtmannovou 

 

v y h l a s u j e  

verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja  
(ďalej len „žiadosť“) s označením SK-BY-RD 2019 

 

Zámery a ciele verejnej výzvy 

Verejná výzva SK-BY-RD 2019 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou 
schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia 
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“: 

1. Poľnohospodárska technika a technológia 

2. Medicína, lekárske technológie a liečivá 

3. Chemické inžinierstvo, nanotechnológie a biotechnológia 

4. Nové materiály 

 
Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého 
žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické 
osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. 
 

Vymedzenie základných pojmov 

 Projekt výskumu a vývoja je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených 
výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenom odbore vedy a techniky. 
Súčasťou projektu výskumu a vývoja sú aj údaje o personálnych, materiálnych, 
prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie. 

 Riešením projektu výskumu a vývoja je uskutočňovanie naplánovaných činností 
a opatrení a ich prostredníctvom napĺňanie zámerov a cieľov projektu. 

 Žiadateľ je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá 
má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 
alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladá žiadosť 
o finančné prostriedky na riešenie projektu. Projekt, na riešenie ktorého žiadateľ požaduje 
finančné prostriedky, je súčasťou žiadosti. 

 Príjemca je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, 
ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 
alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorej boli poukázané 
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finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie projektu. Príjemca zodpovedá  
za hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami. 

 Spolupríjemca je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – 
podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa 
§ 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a je spoluriešiteľskou organizáciou. Spolupríjemcovi sú príjemcom poukázané finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie časti projektu na základe osobitnej zmluvy 
o riešení projektu. Zoznam navrhovaných spolupríjemcov uvádza žiadateľ v žiadosti. 
Rozsah činností uskutočňovaných spolupríjemcami je súčasťou projektu. 

 Partnerská organizácia je oprávnená vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá podáva projekt 
výskumu a vývoja na partnerskej strane a ktorá bude riešiť projekt v spolupráci 
s príjemcom.  

 Slovenskou právnickou osobou sa rozumie právnická osoba založená podľa 
slovenského právneho poriadku so sídlom na území SR. 

 Slovenskou fyzickou osobou – podnikateľom sa rozumie podnikateľ oprávnený 
podnikať na území SR s miestom podnikania na území SR. 

 Poskytovateľ – APVV je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu výskumu a vývoja žiadateľovi. 

 Zodpovedný riešiteľ je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za efektívne použitie 
finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie. 

 

Požiadavky verejnej výzvy 

1. Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja 
tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti. 
Návrh projektu nemôže mať zmiešaný charakter. Pri hodnotení budú použité odlišné 
kritériá hodnotenia pre projekty základného výskumu a pre projekty aplikovaného 
výskumu a vývoja.  

2. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách spoločne 
vypracujú obsahovo totožné projekty. 

3. V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú čestné vyhlásenia žiadateľa a spoluriešiteľských 
organizácií, že majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. 
V prípade, že žiadateľ a/alebo spoluriešitelia toto osvedčenie nemajú, bude podaná 
žiadosť vyradená. 

4. V zmysle § 18 ods. 2 písm. g) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov pri 
projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi,  
je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti originál alebo úradne overená kópia zmluvy  
o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom  
a každým odberateľom výsledkov riešenia projektu uvedeným v žiadosti v časti  
RD-B 03.  

5. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je originál alebo úradne overená kópia zmluvy  
o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou.  

 

Špecifické podmienky verejnej výzvy 

1. Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia 
projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 360 000 EUR. 
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2. Financovanie riešenia projektov je podmienené schválením požadovanej výšky 
prostriedkov štátneho rozpočtu pre agentúru v rámci štátneho rozpočtu SR v Národnej 
rade SR a následne jeho rozpísaním z kapitoly MŠVVaŠ SR pre agentúru. 

3. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu  
je limitovaný maximálnou sumou 120 000 EUR na celú dobu riešenia. Finančné 
prostriedky budú poskytnuté s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia vytýčených 
cieľov projektu. 

4. Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len v jednej 
predloženej žiadosti. V prípade podania viacerých žiadostí s tým istým zodpovedným 
riešiteľom agentúra vyradí všetky tieto žiadosti ako neoprávnené z ďalšieho 
posudzovania. Zodpovedný riešiteľ je výhradne osoba, ktorá má pracovnoprávny vzťah 
so žiadateľom. 

5. Riešiteľská kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok  
na riešenie projektov v rovnakom čase bez ohľadu na zdroj podpory, resp. poskytovateľa 
finančných prostriedkov.  

6. Výzva SK-BY-RD 2019 stanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 
300 hodín pre menovitého člena riešiteľského kolektívu a 500 hodín pre zodpovedného 
riešiteľa. V prípade, že sa člen riešiteľského kolektívu podieľa na riešení projektu len 
počas časti kalendárneho roka, limit na plánovanú maximálnu ročnú kapacitu 
sa stanovuje úmerne k počtu mesiacov účasti člena riešiteľského kolektívu na riešení 
projektu v danom kalendárnom roku. 

7. Žiadateľ berie na vedomie, že vo vzťahu k svojim riešiteľom je povinný zabezpečiť 
dodržiavanie Nariadenia č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. 
na ochranu osobných údajov. Žiadateľ súčasne berie na vedomie, že agentúra 
je v rozsahu a na základe zákona č. 172/2005 Z. z. oprávnená spracovať osobné údaje 
žiadateľa a všetkých riešiteľov. 

8. Agentúra v tejto výzve neposkytuje kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného 
a nehmotného majetku. 

9. Nepriame náklady spojené s riešením projektu hradené z prostriedkov agentúry nesmú 
prekročiť 20 % z celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých agentúrou 
v jednotlivých rozpočtových rokoch. 

10. Pre nepodnikateľské subjekty môže agentúra poskytnúť finančné prostriedky  
na základný, aplikovaný výskum a vývoj až do výšky 100 % nákladov. 

11. Pre podnikateľské subjekty sa poskytovanie finančných prostriedkov agentúrou riadi  
Schémou podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schémou 
štátnej pomoci) v znení Dodatku č. 1 (schéma štátnej pomoci SA.49175).  

12. Žiadateľ – nepodnikateľský subjekt – nesmie poskytnúť žiadnu nepriamu štátnu pomoc. 
Za poskytovanie nepriamej štátnej pomoci spoluriešiteľskej organizácii – 
podnikateľskému subjektu –  sa nepovažuje poskytnutie finančných prostriedkov 
agentúrou, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok (podľa ods. 28 Rámca 
pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie - 2014/C 198/01): 
 
a) zúčastnený podnik znáša celkové náklady projektu; alebo 

b) výsledky spolupráce, ktoré nevedú k vzniku práv duševného vlastníctva, sa môžu  
vo veľkom rozsahu rozširovať a akékoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré  
sú výsledkom činností výskumnej organizácie/príjemcu, sa v plnej miere pridelia 
príjemcovi; alebo 

c) akékoľvek práva duševného vlastníctva vyplývajúce z projektu, ako aj príslušné 
prístupové práva sú pridelené zúčastnenému podniku spôsobom, ktorý primerane 
odráža jeho pracovné balíky, príspevky a príslušné záujmy; alebo 

d) výskumná organizácia/príjemca dostane za práva duševného vlastníctva, 
ktoré sú výsledkom jej činností a sú prevedené na zúčastnený podnik alebo ku ktorým 
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získal zúčastnený podnik prístupové práva, kompenzáciu zodpovedajúcu trhovej cene.  
Od uvedenej kompenzácie sa môže odpočítať absolútna výška hodnoty akéhokoľvek 
finančného alebo nefinančného príspevku zúčastneného podniku na náklady spojené  
s činnosťami výskumnej organizácie/príjemcu, ktorých výsledkom boli príslušné práva 
duševného vlastníctva. 

13. Zodpovedný riešiteľ projektu financovaného z prostriedkov agentúry, ktorý získal  
po skončení riešenia projektu verejnej výzvy hodnotenie s označením „projekt bol 
vyriešený na nedostatočnej úrovni“, nemôže byť zodpovedným riešiteľom v žiadostiach 
podaných v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu ďalších  
3 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory a zodpovednému 
riešiteľovi doručená od agentúry Záverečná hodnotiaca správa projektu. Nesplnenie 
uvedenej podmienky má za následok vyradenie žiadosti. 

14. V prípade, ak Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola ukončená zo strany 
APVV odstúpením, výpoveďou, alebo Rozhodnutím o zastavení  financovania projektu 
z dôvodov príjemcom zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy, nemôže 
zodpovedný riešiteľ tohto projektu byť zodpovedným riešiteľom v žiadostiach podaných 
v rámci verejných výziev agentúry v danom roku a po dobu ďalších 3 kalendárnych rokov 
od roku, v ktorom bola príjemcovi podpory doručená od agentúry výpoveď, odstúpenie 
alebo Rozhodnutie o zastavení financovania projektu. Nesplnenie uvedenej podmienky 
má za následok vyradenie žiadosti. 

 

Predkladanie žiadostí 

Lehota na predkladanie žiadostí je od 08. januára 2019 do 08. marca 2019. 

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému  
na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke 
agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov 
sa uzatvorí dňa 08. marca 2019 o 12.00 hodine. Agentúra nezaručuje úspešné odoslanie 
elektronických formulárov prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí 
na riešenie projektov v prípade preťaženia systému alebo odosielania elektronickej verzie 
žiadosti v posledných hodinách pred uzatvorením systému. Žiadateľ v takomto prípade 
preberá plnú zodpovednosť za neúspešné odoslanie elektronickej verzie žiadosti. V listinnej 
podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré 
sú uvedené v prílohe č. 1 Úplného znenia výzvy. Žiadateľ je povinný doručiť na adresu 
agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 
Bratislava 32) požadované časti žiadosti v lehote najneskôr do 08. marca 2019. Lehota 
na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa  žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý 
má povinnosť ju doručiť. V prípade nesplnenia uvedenej lehoty, bude žiadosť vyradená. 
 
Do hodnotiaceho procesu zaradí agentúra výlučne žiadosti, ktoré súčasne spĺňajú všetky tri 
nasledujúce kritériá: 

a) žiadosť je podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí  
na riešenie projektov, 

b) žiadosť musí byť predložená a následne hodnotená súčasne na slovenskej aj partnerskej 
strane. Na slovenskej strane podáva žiadosť slovenský žiadateľ do agentúry  
a na partnerskej strane podáva žiadosť partnerská organizácia podľa pokynov organizácie, 
ktorá vyhlasuje výzvu v Bielorusku, 

c) žiadosť spĺňa všetky podmienky verejnej výzvy SK-BY-RD 2019.  

 

Doba riešenia projektov 

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 01. august 2019. Doba riešenia projektov 
nemôže byť dlhšia ako 36 mesiacov. 

http://www.apvv.sk/
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Posudzovanie žiadostí 

Pri posudzovaní žiadostí agentúra postupuje v zmysle § 19 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Technické a formálne podmienky žiadosti sú uvedené v prílohe č. 1 
Úplného znenia výzvy. Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá sú uvedené v prílohe č. 2 
Úplného znenia výzvy. 
 

Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach 

Rozhodnutia o nesplnení technických a formálnych podmienok podľa § 19 ods. 1 zákona 
č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznámi APVV žiadateľom v listinnej forme. 
 
Rozhodnutia podľa zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov agentúra 
neodkladne zverejní prostredníctvom internetovej stránky agentúry www.apvv.sk 
Na internetovej stránke agentúry budú zverejnené informácie o všetkých žiadostiach 
v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, zodpovedný riešiteľ a rozhodnutie 
o poskytnutí. V prípade neposkytnutia finančných prostriedkov sa meno zodpovedného 
riešiteľa neuvádza. 
 
Podnikateľské subjekty budú vyzvané na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku vrátane povinných príloh v zmysle podmienok schémy štátnej pomoci 
SA.49175 a agentúra stanoví termín na ich doručenie. Agentúra po vyhodnotení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok rozhodne o poskytnutí, resp. neposkytnutí štátnej pomoci 
na riešenie projektov žiadateľov – podnikateľských subjektov. Agentúra oznámi žiadateľom 
vyhodnotenie štátnej pomoci k ich žiadostiam v listinnej forme. 
 

Poskytnutie finančných prostriedkov 

Finančné prostriedky na riešenie projektu poskytuje agentúra príjemcovi na základe písomnej 
zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Agentúra poskytne žiadateľovi finančné prostriedky 
na riešenie projektu na účet uvedený v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, a to v čo 
možno najkratšej lehote odo dňa podpísania zmluvy. Podpísanie zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov je podmienené predložením aktualizovaného projektu v zmysle 
podmienok financovania uvedených v hodnotiacej správe žiadosti, resp. iných požiadaviek 
agentúry. 
 

Prílohy 

Súčasťou verejnej výzvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha 1: Technické a formálne podmienky  

Príloha 2: Postup hodnotenia a hodnotiace kritériá  

Príloha 3: Zásady tvorby rozpočtu  

Príloha 4: Vzor žiadosti pre základný výskum  
(formulár žiadosti a vecný zámer) 

Príloha 5: Vzor žiadosti pre aplikovaný výskum  
(formulár žiadosti a vecný zámer) 

Príloha 6: Vzor žiadosti pre vývoj  
(formulár žiadosti a vecný zámer) 

Príloha 7: Vzor zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi  

Príloha 8: Vzor zmluvy  o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci  

Príloha 9: Manuál k elektronickému systému predkladania žiadostí na riešenie projektov  

http://www.apvv.sk/
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Kontaktné adresy 

Slovenská republika 

JUDr. Ing. Anna Ďurfina, PhD. et. PhD. 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
Mýtna 23, P.O.BOX 839 04 
839 04  Bratislava 32 
Slovenská republika 
Tel.: +421 2 5720 4502 
Fax: +421 2 5720 4599 
E-mail: anna.durfina@apvv.sk  
http://www.apvv.sk 
 
PhDr. Jakub Birka, PhD. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Sekcia vedy a techniky  
Odbor medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce  
Stromová 1 
813 30  Bratislava 
Slovenská republika 
Tel.:  +421 2 59374 730 
Fax:  +421 2 59374 721 
E-mail: jakub.birka@minedu.sk   
http://www.minedu.sk 
 
Ing. Marcel Sládok 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Sekcia vedy a techniky  
Odbor medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce  
Stromová 1 
813 30  Bratislava 
Tel.:  +421 2 59374 730 
Fax:  +421 2 59374 721 
E-mail: marcel.sladok@minedu.sk  
http://www.minedu.sk 
 
Bieloruská republika  

Sergei Siniukovich 
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