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Úvod 

 
Východiskom pre vypracovanie programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja je 

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 - 2016, v ktorom sú deklarované 
hlavné priority na budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku. Jeho realizáciou sa 
podporí spolupráca výskumnej sféry s hospodárskou praxou a s inštitúciami európskeho 

výskumného priestoru, čím sa účinnejšie prispeje k rozvoju prepojenosti domáceho výskumu 
s technologickým a inovačným pokrokom a rozvojom výskumu Európskej únie a v ďalších 
vyspelých štátoch sveta. V oblasti vedy a výskumu je zadefinovaná podpora formovania 

prostredia a podmienok, ktoré znížia „únik mozgov“ zo Slovenska, resp. zvýšia možnosti ich 
návratu s možnosťami ďalšieho rozvoja najmä medzinárodnej spolupráce, pri podpore 
špičkovej vybavenosti laboratórií, pracovných podmienok na univerzitných, vedeckých 

pracoviskách, pracoviskách SAV a niektorých rezortných pracoviskách, napríklad v oblasti 
pôdohospodárstva a kvality potravín. 
Realizáciou výskumu a vývoja v podnikoch bude cielene podporovaný najefektívnejší proces 

zhodnocovania výskumu, najmä v oblasti technologických a výrobkových inovácií, 
prostredníctvom priameho prepojenia výskumu a vývoja s trhom, čím bude následne 
podporovaný aj hospodársky a sociálny rozvoj krajiny. 

 

1. Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch 
výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2018  
 

1.1 Anotácia programu 

 

Program Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu         
a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2014 – 2018 (pracovná skratka LP – ľudský 
potenciál) nadväzuje na predchádzajúci program agentúry - Podpora ľudského potenciálu       

v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy.  
Program LP nastavuje mechanizmy pre zmysluplnú koncentráciu financovania  výskumu  
a vývoja v oblastiach identifikovaných potrebami vedeckovýskumnej komunity – budovanie  

a stabilizácia ľudských zdrojov vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja. Stimulačný 
charakter tohto programu by mal významnou mierou prispieť k zameraniu úsilia vlády SR 
zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom posilnenia výskumno-vývojového 

potenciálu krajiny a napomôcť riešiť stabilizáciu zamestnanosti mladých absolventov 
vysokých škôl. 

  

1.2 Zámery programu 

 
Zámerom programu je zvýšenie konkurencieschopnosti SR prostredníctvom rozvoja 

personálnej infraštruktúry, ako základnej nutnej podmienky rozvoja. Je logickým doplnením 
rozvoja infraštruktúry z fondov EU a jej udržateľnosti v ďalšom období. Vytvorenie 
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podmienok pre profesijný rast zamestnancov v čase od ukončenia doktorandského štúdia, 

cez vytvorenie až po stabilizáciu špičkového vedeckého kolektívu. 
 
1.3 Ciele programu 

 
• Vytvorenie postdoktorandských miest na špičkových pracoviskách podporovaných 

v rámci projektov výskumu a vývoja  

• Reintegrácia pracovníkov dlhodobo pôsobiacich v zahraničí alebo zahraničných 
pracovníkov spojená s vytvorením pracovnej skupiny  

• Financovanie projektov mladých výskumných kolektívov 

 
Dosiahnutie týchto cieľov sa bude uskutočňovať formou financovania nových 
postdoktorandských miest, reintegráciou pracovníkov pôsobiacich dlhodobo v zahraničí, ako 

aj získavaním kvalitných zahraničných pracovníkov a podporou projektov výskumu a vývoja 
mladých kolektívov. 
 

1.4 Nástroje na naplnenie cieľov programu 

 
Napĺňanie cieľov programu sa uskutočňuje prostredníctvom výskumných a vývojových 

projektov predkladaných žiadateľom. Na základe verejnej výzvy agentúry a po schválení 
vybraných projektov bude poskytovaná účelová finančná podpora žiadateľom, ktorými sú 
organizácie výskumu a vývoja v SR podľa §7 zákona č.172/2005 Z.z. bez ohľadu na ich 

sektorovú príslušnosť. 
 
Konkrétne nástroje pre jednotlivé ciele programu: 
 
Vytvorenie postdoktorandských miest v špičkových pracoviskách – LP1 
 

Cieľom je vytvoriť podmienky pre udržanie najúspešnejších absolventov PhD. štúdia na 
špičkových pracoviskách v SR vrátane výskumných ústavov s aplikovaným výskumom. 
Vytvára sa tak súťažné prostredie pre absolventov a možnosť pre organizácie  výskumu a 

vývoja získať kvalitných pracovníkov. Súčasne je to podpora kariérneho rastu absolventov 
vrátane mladých výskumných pracovníkov, ktorí sú už pracovníkmi výskumných ústavov a 
robia externé doktorandské štúdium, ktorá sa dosahuje zodpovednosťou postdoktoranda za 

riešenie výskumnej úlohy a možnosťou získania skúsenosti začlenením do špičkového 
výskumného tímu. Pre udelenie projektu rozhoduje kvalita prijímajúceho výskumného tímu, 
kvalita postdoktoranda a kvalita výskumno-vývojového zámeru projektu, ktorý bude riešiť 

postdoktorand. Projekt vypracováva budúci postdoktorand spolu s vedúcim vedeckého tímu 
(mentor postdoktoranda) a predkladá príslušná inštitúcia, na ktorej sa bude projekt riešiť. Za 
riešenie projektu je zodpovedný postdoktorand. 
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Doba trvania projektu je plánovaná na 3 roky a poskytnutá dotácia zahŕňa primárne mzdové 

náklady postdoktoranda. V rámci projektu sa predpokladá spolupráca/začatie aktívnej 
spolupráce so zahraničným pracoviskom. 
 

Plán vyhlásenia výziev – každoročne v období 2014 – 2018, indikatívna výška príspevku 
agentúry na jeden projekt je 70 000 € na 3 roky.  
 

Reintegrácia slovenských a získanie zahraničných pracovníkov pre prácu v SR – LP2 
 
Cieľom je vytvorenie podmienok pre návrat špičkových pracovníkov z dlhodobých pobytov 

v zahraničí, zabezpečenie rýchleho kariérneho rastu podporeného vytvorením vlastnej 
pracovnej skupiny a kvalitným pracovným a materiálovým zázemím. Súčasne je to stimulácia 
pre výskumné organizácie aktívne získavať kvalitných zahraničných pracovníkov pre výskum 

a vývoj na slovenských pracoviskách a prispievať tak k rozvoju kvalifikovanej práce. 
LP2 projekty by mali priniesť vytvorenie pracovných pozícií pre perspektívnych vedeckých 
pracovníkov s dlhodobou praxou v zahraničí, maximálne 15 rokov po získaní vedeckej 

hodnosti PhD., ich etablovania sa na čele nových tímov a vo vedúcich vedeckých pozíciách  
v organizáciách, ktoré v projekte vystupujú ako príjemcovia účelového financovania. Podané 
projekty nemajú vymedzené odborové zameranie, i keď sa nevylučuje možnosť vymedziť 

zameranie financovania na vybrané oblasti  vedy a techniky podľa priorít v súlade 
s národnými strategickými dokumentmi. 
V súvislosti so zameraním projektu, výskumnej orientácie pracovníka  

a oprávnených požiadaviek s ohľadom na svetové trendy, budú efektívne vybavené 
pracoviská napr. novou prístrojovou technikou a potrebným materiálom. Pre získanie LP2 
projektu je rozhodujúca kvalita pracovníka a kvalita výskumno-vývojového zámeru projektu. 

Infraštruktúra pracoviska a jeho účasť v projektoch budovania infraštruktúry musí 
v dostatočnej miere poskytovať prístup k zariadeniam/technológiám, ktorých používanie je 
plánované v čase riešenia projektu. Projekt vypracováva reintegrujúci/zahraničný pracovník  

v kooperácii s inštitúciou, kde bude riešiť projekt, a to na dobu 4 rokov. Na celú dobu riešenia 
projektu je možnosť hradiť mzdové náklady 2 mladých pracovníkov do 35 rokov ako členov 
riešiteľského kolektívu projektu. Po 30 mesiacoch bude vykoná oponentúra výsledkov, 

spojená s rozhodnutím o ďalšom financovaní projektu v štvrtom roku riešenia. V prípade 
pokračovania riešenia v štvrtom roku rozšíri organizácia, na ktorej sa projekt realizuje, 
personálnu kapacitu riešiteľského kolektívu na vlastné náklady o dvoch nových  pracovníkov 

v organizácii na plný pracovný úväzok (2 FTE), ak tak neurobila predtým.  
 
Plán vyhlásenia výziev – každoročne v období rokov 2014 – 2018, indikatívna výška 

príspevku agentúry na jeden projekt je 480 000 € na 4 roky.  
Očakávané výsledky a prínosy programu LP2: 

- počet financovaných projektov: minimálne 15 projektov pre 

reintegrovaných/zahraničných pracovníkov, vytvorenie 15 špičkových tímov. 
- počet úspešne ukončených projektov: minimálne 12 projektov, t.j. 

reintegrujúci/zahraničný pracovník pracoval v organizácií po dobu riešenia projektu  
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- počet začatých projektov medzinárodných spoluprác: > 12 

 
Výsledky a plnenie programu sa bude vykonávať štandardným spôsobom monitorovania 
projektov APVV. 

 
Financovanie projektov mladých výskumných kolektívov – LP3 
 

Cieľom je podpora vzniku mladých výskumných kolektívov formou financovania výskumno-
vývojových projektov. Navrhovaná schéma projektov poskytuje reálne financovanie 
úspešných projektov výskumu a vývoja mladými vedeckými kolektívmi vrátane mladých 

výskumných pracovníkov, ktorí sú už pracovníkmi výskumných ústavov a robia externé 
doktorandské štúdium. Pre udelenie projektu je rozhodujúca kvalita výskumno-vývojového 
zámeru projektu, doterajšia vedecká produkcia riešiteľov a infraštruktúra pracoviska, kde sa 

projekt rieši. Vek riešiteľov projektu je limitovaný dosiahnutím maximálne 40 rokov v čase 
podania projektu. Doba riešenia projektov je plánovaná na 3 roky. Poskytnutá dotácia zahŕňa 
primárne mzdové náklady pre mladých výskumných pracovníkov a ďalšie náklady na 

riešenie projektu v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 
 

Plán vyhlásenia výziev – každoročne v období 2014 – 2018, indikatívna výška príspevku 
agentúry na jeden projekt je 70 000 € na 3 roky. 
 

1.5 Všeobecné požiadavky 
 
Žiadosti sa predkladajú vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja v oblasti základného 
a aplikovaného výskumu a vývoja. Financovanie podporených projektov sa uskutočňuje 
v súlade so schválenou schémou štátnej pomoci.  
Predsedníctvo agentúry môže vo výzve na podávanie projektov určiť vybrané ciele 
programu, ktoré chce podporiť, nemusia byť podporované všetky ciele programu súčasne. 
 
1.6 Merateľné ukazovatele výstupov projektov: 
 

Prínosy projektov programu Ľudský potenciál sa budú sledovať týmito merateľnými 
ukazovateľmi: 

• nárast počtu postdoktorandských miest vytvorených v špičkových pracoviskách 

• nárast počtu špičkových kolektívov vedených pracovníkmi zo 
zahraničia/reintegrujúcimi sa pracovníkmi z dlhodobých pobytov v zahraničí 

• nárast počtu medzinárodných spoluprác v rámci projektov LP2 

• nárast počtu mladých výskumných kolektívov 
• počet publikácií,  
• počet citácií,  

• počet prihlášok patentov a úžitkových (priemyselných) vzorov, dizajnov a licencií,  
• počet nových inovácií produktov a procesov 
• počet reálnych výstupov v praxi 
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1.7 Hodnotenie projektov – hlavné kritériá 

 
Hodnotenie projektov vrátane efektívnosti a udržateľnosti bude uskutočnené na základe 
kritérií uvedených v kapitole 1.6 Merateľné ukazovatele výstupov projektov, ako aj  

v pokynoch pre podávanie projektov, ktoré budú súčasťou príslušnej výzvy zverejnenej 
agentúrou.  
 

1.8 Doba trvania programu 

 
Na základe Vládou SR schváleného programu bude agentúra vyhlasovať výzvy každoročne 
do roku 2018 s finančným krytím až do roku 2022. O pridelení finančného príspevku 
rozhodne rada programu na základe zvolenej formy hodnotiaceho procesu (panel, posudky 
nezávislých expertov, kombinácia a pod.).  
 

1.9 Doba riešenia projektov 

 
Doba riešenia projektov cieľov LP1 a LP3: 3 roky, projekty cieľa LP2: 4 roky 

 

 

1.10 Celkové náklady programu v € 

 
Tabuľka 1 – Predpokladané náklady počas päťročného obdobia a pravidelného každoročného 

vyhlasovania výziev pre ciele LP1 a LP3 

 
Program LP 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 spolu 
ŠR 1 045 000 2 090 000 3 135 000 3 135 000 3 135 000 12 540 000 
SZ 156 750 313 500 470 250 470 250 470 250 1 881 000 

 

 

Tabuľka 2 – Predpokladané náklady počas obdobia dobiehania riešenia projektov výziev pre ciele 

LP1 a LP3 z piateho roku výzvy 

 
Program LP 2 019 2 020 2021 spolu 
ŠR 2 090 000 522 500 522 500 3 135 000 
SZ 313 500 78 375 78 375 470 250 

 

 

Tabuľka 3 – Predpokladané náklady počas päťročného obdobia a pravidelného každoročného 

vyhlasovania výziev pre cieľ LP2 

 
Program LP 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 spolu 
ŠR 360 000 720 000 1 080 000 1 440 000 1 440 000 5 040 000 
SZ 54 000 108 000 162 500 216 000 216 000 756 000 
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Tabuľka 4 – Predpokladané náklady počas obdobia dobiehania riešenia projektov výziev pre cieľ LP2 

z piateho roku výzvy 

 
Program LP 2 019 2 020 2 021 2022 spolu 
ŠR 1 080 000 720 000 180 000 180 000 2 160 000 
SZ 162 000 108 000 27 000 27 000 234 000 

 

Vysvetlivky:  
ŠR - finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,  

SZ - finančné prostriedky zo súkromných zdrojov (odhad vo výške 15% nákladov z APVV) – 
ich skutočná výška závisí od počtu schválených projektov z podnikateľského sektora na 
základe poskytnutia štátnej pomoci v súlade s platnou schémou štátnej pomoci. 

 
Predpokladané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu počas obdobia rokov 2014-2022  
pre ciele LP1, LP2 a LP3 predstavujú sumu 22 875 000,- €. 
 
 

2. Podpora výskumu a vývoja v malých, stredných a veľkých podnikoch na 
obdobie rokov 2014-2018  

 
2.1 Anotácia programu 

 

Tento program umožňuje využiť vlastný potenciál firiem a ich spoluprácu s výskumnými 

organizáciami (organizácie výskumu a vývoja, univerzity, SAV) na zvýšenie pridanej hodnoty 
ich procesov, produktov a služieb, a tým aj zvýšenie ich konkurencieschopnosti. 
Podmienkou pre poskytnutie finančnej podpory je aj predloženie podnikateľského zámeru, 

identifikujúceho spôsob získania nových zákaziek a očakávaný objem tržieb, ako aj rámec 
ekonomickej návratnosti finančných prostriedkov vynaložených na projekt. 
Realizáciou výskumu a vývoja v podnikoch je cielene podporovaný najefektívnejší proces 

zhodnocovania výskumu, najmä v oblasti technologických a výrobkových inovácií, 
prostredníctvom priameho prepojenia výskumu a vývoja s trhom, čím je následne 
podporovaný aj hospodársky a sociálny rozvoj krajiny. 

 
 
2.2 Zámery programu 

 

Veľmi dôležitým predpokladom spoločenského a ekonomického rozvoja v globalizovanej 
spoločnosti je rozvoj znalostí a schopností využívať tieto znalosti v praktickom živote 

spoločnosti. Konkurenčná výhoda plynúca z nízkej ceny práce sa začína vytrácať a jediným 
prostriedkom, ako udržať pracovné pozície v otvorenej trhovej ekonomike, je poskytnúť 
investorom a tvorcom pracovných príležitostí iné konkurenčné výhody. Tými sú 

predovšetkým kvalifikácia pracovnej sily, najmä s ohľadom na schopnosť flexibilne zvládať 
najnovšie technológie a vytvorenie prostredia žičlivého inováciám, bohatého na skúsenosti  
a technologické know-how. 
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Inováciám žičlivé prostredie musí obsahovať aj podporu najefektívnejšieho transferu nových 

poznatkov do praxe, a tým je výskum, vývoj a priama aplikácia týchto výsledkov vo výrobe 
alebo spoločenskej praxi. 
Žiadateľom v rámci programu bude malý, stredný alebo veľký podnik so sídlom v SR bez 

obmedzenia podľa príslušnosti k sektoru hospodárstva, ktorého predmetom činnosti je 
výroba a/alebo služby, ktorý má v predmete činnosti zapísanú výskumnú a vývojovú činnosť 
a zároveň má oprávnenie uchádzať sa o podporu výskumu a vývoja, ktorým je v zmysle § 

18, ods. 2f Zákona č.172/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona. 
Spoluriešiteľom predmetného projektu môže byť organizácia výskumu a vývoja podľa § 7 

zákona. 
Poskytnutie finančnej podpory z verejných zdrojov podnikateľským subjektom sa riadi 
príslušnou legislatívou o podmienkach poskytovania štátnej pomoci. 

 

 

2.3 Ciele programu 

 

Cieľom programu je stimulácia najmä výrobkových a technologických inovácií v podnikoch, 
prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja alebo transferu takýchto riešení  

z organizácií výskumu a vývoja. Program realizuje ciele poskytovaním účelovej finančnej 
podpory rozhodujúcich výskumných a vývojových prác, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou 
plánu rozvoja podnikania firmy. 

 
 

2.4 Nástroje na naplnenie cieľov programu 

 

Napĺňanie cieľov programu sa uskutočňuje prostredníctvom definovaných výskumných 
a vývojových projektov predkladaných žiadateľom. Na základe verejnej výzvy agentúry a po 

schválení vybraných projektov bude poskytovaná účelová finančná podpora žiadateľom z 
radov malých, stredných a veľkých podnikov, resp. spin-off a start-up firmám. 
Na základe verejnej výzvy agentúry, publikovanej spravidla jedenkrát ročne, bude 

poskytovaná účelová finančná podpora žiadateľom na projekty výskumu a vývoja. Spolu zo 
žiadosťou sa predkladá aj podnikateľský zámer. 
Dĺžka trvania projektu je maximálne 36 mesiacov. Projekt rieši vedeckú a technickú stránku 

problému, produktu, technológie či služby. Žiadateľ musí predložiť aj presvedčivý 
podnikateľský zámer, s garanciou agentúry pred jeho zneužitím, zachovaním ochrany 
utajovaných skutočností vyplývajúcich z relevantných zákonov. 

Indikatívna výška príspevku agentúry na jeden projekt je 220 000 € na 3 roky. 
 V podnikateľskom zámere žiadateľ jasne opíše najmä spôsob získavania tržieb, očakávaný 
objem tržieb a celkový finančný plán, (konkurenčné) výhody vyplývajúce z výsledkov 

podporovaného výskumu, vývoja a inovácie, ako aj ich výhodnosť pre potenciálneho 
zákazníka. Výzva spresní, či súčasťou projektu môžu byť aj nevyhnutné vývojové práce, 
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práce na technických a technologických skúškach, overovaniach prototypu ako poslednej 

fázy vývoja a pod. 
 
 

2.5 Všeobecné požiadavky 

  

Predsedníctvo agentúry na základe návrhu Rady programu môže vo výzve na podávanie 

projektov určiť vybrané tematické okruhy, ktoré chce zvlášť podporiť. 
Rozvoj podnikania je plne na zodpovednosti žiadateľa. Z poskytnutej podpory na riešenie 
projektov výskumu a vývoja sa nehradia výdavky na výrobu, marketing, predaj produktu, či 

služby a podobne. Podnikateľ si musí na tieto náklady vytvoriť' vlastné zdroje, alebo hľadať' 
iné súkromné alebo verejné zdroje, napríklad v rámci rizikového kapitálu, schém štátnej 
pomoci, resp. schém de minimis v rámci štrukturálnych fondov, úvery a pod. 

Spoluriešiteľom predmetného projektu môže byť výskumná organizácia z jednotlivých 
sektorov vedy a techniky podľa §7 zákona č.172/2005 Z.z., vrátane veľkých podnikov. 
Spoluriešiteľ môže byť odberateľom výsledkov riešenia projektu. 

Žiadateľ v žiadosti zadefinuje spôsoby uplatnenia výsledkov výskumu a vývoja v praxi 
v období 1-3 roky po skončení riešenia projektu, vrátane ekonomických prínosov pre 
realizátora/odberateľa výstupov. Uplatnenie výsledkov sa bude sledovať prostredníctvom 

monitorovacích správ predložených príjemcom podpory po skončení riešenia projektu. 
V prípade nepreukázania uplatnenia výsledkov riešenia projektu v praxi môže agentúra 
uplatniť voči príjemcovi podpory sankcie, ktoré budú zadefinované vo výzve a v zmluve.  

Žiadateľ uvedie v žiadosti priameho odberateľa výsledkov riešenia projektu v prípade, ak nie 
je sám realizátorom výstupov riešenia projektu. 
 

 
2.6 Merateľné ukazovatele pre výstupy z projektov 

 

Výstupy a prínosy projektov riešených v rámci tohto programu sa budú sledovať aj 
nasledovnými merateľnými ukazovateľmi: 
- nárast počtu patentov, vynálezov a úžitkových (priemyselných) vzorov a ich ekvivalentov 

(osvedčeniach o odrodách a pod.)“, 
- ochrana priemyselného vlastníctva, nárast počtu patentových prihlášok a pod. 
- publikačná činnosť, 

- citácie . 
- nárast počtu nových a inovovaných technológií a zariadení, 
- nárast počtu vytvorených biologických materiálov, 

- zvýšenie výnosov, 
- zvýšenie počtu inovácií procesov, produktov a služieb v realizujúcich podnikoch 
- vytvorenie nových pracovných miest, 

- zvýšenie objemu exportu, 
- zvýšenie produktivity práce, 
- zvýšenie hospodárskeho výsledku, 
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- zníženie úrovne energetickej náročnosti výroby, 

- zníženie úrovne materiálovej náročnosti výroby, 
- zníženie dovozu materiálov a energií, 
- zvýšenie podielu využívania alternatívnych zdrojov energie,  

- zvýšenie objemu využívania obnoviteľných surovín, 
- zníženie zaťaženia životného prostredia, 
- vykonanie aktivít pre popularizáciu vedy a techniky (semináre, konferencie, výstavy a pod.) 

 
 
2.7 Hodnotenie projektov - hlavné kritériá 

 

Hodnotenie projektov vrátane efektívnosti a udržateľnosti bude uskutočnené na základe 
kritérií uvedených v programe, ako aj v pokynoch pre podávanie projektov, ktoré budú 

súčasťou príslušnej výzvy zverejnenej agentúrou. Návrh rozhodnutia o poskytnutí, resp. 
neposkytnutí finančných prostriedkov na riešenie projektu vydá rada agentúry pre program 
na základe zvolenej formy hodnotiaceho procesu (panel, posudky nezávislých expertov, 

kombinácia a pod.). Návrh rozhodnutia pre všetky predložené žiadosti predloží rada agentúry 
riaditeľovi agentúry. Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu výskumu a vývoja je 
štátnou pomocou a uskutočňuje sa za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 

ktorého súčasťou je aj overenie ekonomickej stability podniku a jeho výskumného potenciálu 
na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej žiadateľom. 
 

Hlavnými kritériami pri posudzovaní projektov budú: 
 

1. splnenie podmienok účasti žiadateľa v príslušnej výzve v rámci programu, 

2. vecná a intelektuálna hodnota projektu, predpoklady žiadateľov na splnenie výskumného 
zámeru, atď., 

3. priamy prínos výstupov projektu pre hospodársku a spoločenskú prax a jeho 

kvantifikácia (najmä perspektívnosť uplatnenia výstupov na trhu, predpokladaný 
ekonomický prínos atď.), 

 

 

2.8 Doba trvania programu 

 

2014-2018 
Na základe vládou SR schváleného programu bude agentúra vyhlasovať výzvy do roku 2018 s 
finančným krytím až do roku 2020. 

 

 

2.9 Doba riešenia projektov 

 

Dĺžka trvania projektu je maximálne 36 mesiacov. 
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2.10 Celkové náklady programu 

 

Tabuľka 5 – Predpokladané náklady počas päťročného obdobia a pravidelného každoročného 

vyhlasovania výziev 

 
Program 
VMSVP 

2014 2015 2016 2017 2018 spolu    

ŠR 2 700 000 5 400 000 8 100 000 8 100 000 8 100 000 32 400 000    
SZ 1 350 000 2 700 000 4 050 000 4 050 000 4 050 000 16 200 000    
 
         

Tabuľka 6 – Predpokladané náklady počas obdobia dobiehania riešenia projektov z piateho roku 

výzvy 
         
Program 
VMSVP 

2019 2020 
2021 

spolu 
 

   

ŠR 5 400 000 1 350 000 1 350 000 8 100 000     
SZ 2 700 000 675 000 675 000 4 050 000     
         

 

Vysvetlivky:  
VMSVP – výskum v malých, stredných a veľkých podnikoch 
ŠR - finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,  

SZ - finančné prostriedky zo súkromných zdrojov (odhad) – ich skutočná výška závisí od 
počtu úspešných projektov podaných malými a strednými podnikmi v súlade s platnou 
schémou štátnej pomoci. 

 
Predpokladané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu počas obdobia rokov 2014-2021  
predstavujú sumu 40 500 000,- €. 

 
Účelovosť čerpania finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov sa bude preukazovať 
podobne ako účelovosť čerpania finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu. Finančné 

prostriedky zo súkromných zdrojov na daný rok budú čerpané len z účtu príjemcu, 
používanom len na tento účel. Finančné prostriedky z tohto účtu budú čerpané v súlade so 
schváleným rozpočtom na riešenie projektu rovnako ako v prípade finančných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu. Rozpočet bude v špecifikovaný už pri predkladaní žiadosti v rovnakej 
štruktúre pre zdroje poskytnuté z APVV ako aj súkromné zdroje. Podmienkou podpisu 
zmluvy bude súhlas príjemcu s vykonaním kontroly čerpania finančných prostriedkov 

z verejných aj súkromných zdrojov a v prípade nedodržania povinností sa môže uložiť pokuta 
až do výšky celkového objemu finančných prostriedkov získaných z agentúry na riešenie 
celého výskumného projektu. APVV môže vo výzve definovať podmienku externého auditu 

na projektové výdavky. 
 
Na základe Vládou SR schváleného programu bude agentúra vyhlasovať výzvy do 2018 

s finančným krytím až do roku 2020. 
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Vychádzajúc zo zamerania tohto programu a účasti podnikov v projektoch sa predpokladá 

spolufinancovanie zo súkromných zdrojov pri poskytnutí podielu finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu pri uplatnení platnej schémy štátnej pomoci na výskum a vývoj. 
 

 
Záver 
 

 Tabuľka 7 - Celkové náklady programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja v € 

 
  Celkové náklady programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja v € 

  

Predpokladané náklady 
počas 5-ročného 

obdobia 2014-2018 

Predpokladané náklady 
počas dobiehania 

projektov z 5-roku výzvy 
2019-2022 

SPOLU 

Program LP 
ŠR 17 580 000,00 5 295 000,00 22 875 000,00 
SZ 2 637 000,00 794 250,00 3 431 250,00 
Program 
VMSVP 
ŠR 32 400 000,00 8 100 000,00 40 500 000,00 
SZ 16 200 000,00 4 050 000,00 20 250 000,00 
SPOLU 
LP+VMSVP 
ŠR 49 980 000,00 13 395 000,00 63 375 000,00 
SZ 18 837 000,00 4 844 250,00 23 681 250,00 
 
 

LP – ľudský potenciál (pracovná skratka pre program Podpora budovania personálnej 
infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2014 

– 2018 
  
VMSVP – výskum v malých, stredných a veľkých podnikoch  (pracovná skratka pre program 

Podpora výskumu a vývoja v malých, stredných a veľkých podnikoch na obdobie rokov 2014-
2018 

 
 


