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Verejná výzva na predkladanie návrhov projektov v roku 2007 v rámci programu agentúry 
„Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti“. 

 
 

 
ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY (informácie o výzve) 

 
 

 
1. VEREJNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV  RÁMCI PROGRAMU 

AGENTÚRY NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA „PODPORA VZNIKU 
A ČINNOSTI VÝSKUMNÝCH A VZDELÁVACÍCH CENTIER EXCELENTNOSTI“ 
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“) v súlade so zákonom č. 
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVV“) 

v y h l a s u j e 
verejnú výzvu na podávanie žiadostí projektov v rámci programu agentúry „Podpora 
vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti“ podľa § 4 ods. 2 
ZVV. 

 
 
 
2. ZÁMERY A CIELE VEREJNEJ VÝZVY 

 
 
Verejná výzva na predkladanie projektov v rámci programu agentúry „Podpora vzniku 
a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti“ (ďalej len „VVCE“) poskytuje 
nástroj pre systematickú účelovú finančnú dotáciu na podporu a rozvoj excelentných 
výskumno-vzdelávacích pracovísk. Zámerom programu agentúry je podporiť koncentráciu 
tímov excelentného výskumu, jeho integráciu so vzdelávaním a zapájanie najlepších 
výskumno-vzdelávacích pracovísk do európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru. 
Ďalším zámerom programu je prispieť k riešeniu problému nedostatku kvalitných 
vysokokvalifikovaných pracovníkov výskumu a vývoja najmä s ukončeným tretím stupňom 
vysokoškolského vzdelávania pre potreby spoločenskej praxe a priemysel. Zámerom je 
podporiť vytváranie širšieho priestoru pre vedeckovýskumnú činnosť študentov, najmä 
doktorandov a postdoktorandov, zabezpečenie ich kvalifikačného rastu a umožnenie im 
získať skúsenosti a zručnosti z organizácie riadenia a riešenia projektov v rámci výskumných 
tímov a následne ich využiť vo svojom profesionálnom raste. Vzdelávanie študentov, najmä 
doktorandov sa môže realizovať aj v súčinnosti s výskumnými ústavmi a centrami 
aplikovaného výskumu. Žiadatelia musia preukázať existenciu silnej medzinárodne uznávanej 
výskumnej a vzdelávacej základne, presvedčivú víziu rozvoja infraštruktúry výskumu 
a vývoja (§ 3 ZVV) a komplexný plán pre ďalší rozvoj v podmienkach európskeho 
výskumného a vzdelávacieho priestoru. 
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Hlavné ciele programu VVCE 
• identifikovať najkvalitnejšie výskumno-vzdelávacie kolektívy; 
• podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov 

do centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných a vzdelávacích aktivít 
v danom vednom a študijnom odbore alebo koncentrácie výskumno-vzdelávacích 
kolektívov na riešenie prierezových interdisciplinárnych projektov; 

• stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších 
pracovísk; 

• zabezpečovať podmienky na výchovu nadaných študentov, najmä doktorandov a novej 
generácie mladých výskumných pracovníkov do 35 rokov v prostredí excelentného 
výskumu; 

• podporovať  integráciu VVCE do medzinárodnej spolupráce vo výskume, vzdelávaní 
a vývoji, najmä v európskom výskumnom a vzdelávacom priestore; 

• podporovať interdisciplinárny a interinštitucionálny výskum;  
• využívať viaczdrojové financovanie a financovanie z medzinárodných zdrojov. 

 
 
 
3. ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁ A CHARAKTER VÝZVY  
 
 

o Žiadosti môžu predkladať právnické osoby so sídlom v SR bez obmedzenia príslušnosti 
k sektoru výskumu a vývoja. 

o Jedna osoba môže ako zodpovedný riešiteľ v danej výzve podať len jednu žiadosť. V 
prípade podania viacerých žiadostí agentúra akceptuje len prvú z nich, pričom rozhoduje 
čas prijatia žiadosti do informačného systému agentúry. Riešiteľská kapacita žiadneho 
riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2 000 hodín za rok pre všetky projekty podporované 
APVV. 

o Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného 
projektu je limitovaný maximálnou sumou 20 mil. Sk na celé obdobie riešenia. Finančná 
podpora projektu je určená najmä na kapitálové a mzdové výdavky.  Finančné prostriedky 
budú pridelené s ohľadom na finančnú náročnosť vytýčených cieľov. 

o Vedeckovýskumné aktivity, ktoré navrhovaný projekt podporuje musia mať plne 
zabezpečené finančné krytie z iných zdrojov než je predkladaný projekt rozvoja 
infraštruktúry. 

o Podmienkou financovania projektu v tomto programe je v zmysle § 16 ods. 5 písm. a) 
ZVV okrem iného zabezpečenie výskumnej činnosti centra minimálne tromi projektmi 
výskumu a vývoja na obdobie aspoň dvoch  rokov od predpokladaného začiatku riešenia 
rozvojového projektu. Minimálne jeden z tých projektov musí byť projekt výskumu 
a vývoja APVV (v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) ZVV), ktorého doba riešenia sa minimálne 
prvý rok prekrýva s dobou riešenia projektu VVCE.  

o Agentúra v tejto výzve poskytuje aj kapitálové prostriedky na obstarávanie hmotného a 
nehmotného majetku (okrem nákupu pozemkov, budov, objektov a ich častí), ktorý 
priamo súvisí s riešením projektu. Objem kapitálových prostriedkov nesmie prekročiť 70 
% z celkových finančných nákladov poskytnutých agentúrou na riešenie projektu.  



 3 

o Agentúra v tejto výzve poskytuje aj finančné prostriedky na vykrytie mzdových nákladov 
doktorandov, postdoktorandov a prípadne odmien školiteľov doktorandov. 

o Navrhované nepriame náklady spojené s riešením projektu od agentúry nesmú prekročiť 
20 % z bežných výdavkov požadovaných na riešenie projektu od agentúry.   

o  Aspoň jedno pracovisko zúčastňujúce sa na projekte (zo žiadateľskej resp. 
spoluriešiteľskej inštitúcie) musí realizovať aspoň jeden akreditovaný študijný program na 
treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore, ktoré zodpovedá 
vednému odboru, v ktorom sa realizuje výskum na VVCE. 

o VVCE musí mať predpoklady, aby sa v danom vednom odbore stal platnou súčasťou 
európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru a aby bol napojený na existujúcu sieť 
v rámci medzinárodnej vedeckej komunity. Pozitívne sa bude hodnotiť, ak členovia 
výskumného tímu sú koordinátormi medzinárodných projektov.  

o VVCE musí mať aspoň tri vynikajúce osobnosti uznávané v odbore výskumu a vývoja, 
v ktorom sa realizuje projekt VVCE. 

o Ak v rámci vyskumno-vývojovych cieľov projektu bude dochádzať k aktivitám, ktorých 
riadenie a kontrola je upravená v medzinárodných alebo slovenských právnych normách, 
projekt musí byt v súlade s týmito normami a riešitelia musia zabezpečiť naplnenie 
všetkých náležitosti vyplývajúcich  z týchto právnych noriem. 

o Pracoviská, ktoré získajú financovanie rozvojového projektu, sú oprávnené používať pri 
identifikácii označenie „Centrum excelentnosti APVV“ s uvedením roku udelenia. Toto 
označenie môžu používať 3 roky po skončení projektu za predpokladu, že splnili 
stanovené výskumné ciele a získali certifikát o splnení výskumnej úlohy.  

 
 
4. TRVANIE VÝZVY, PODANIE ŽIADOSTI A OBDOBIE RIEŠENIA PROJEKTOV 

 
 
Dátum vyhlásenia výzvy je 17.10.2007, dátum ukončenia výzvy je 17.12.2007. Žiadosti je 
potrebné predložiť elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného systému 
agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 17.12.2007 o 12.00 h. Zároveň jeden podpísaný 
originál v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu (17.12.2007) do 
16.00 h do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 17.12.2007 na 
adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.Box 346, 814 99 
Bratislava 1). Podrobné metodické pokyny na vypĺňanie žiadostí sú PRÍLOHOU A k výzve. 
Agentúra zverejní rozhodnutia o schválení podpory projektov najneskôr do 17.06.2008 
prostredníctvom internetovej stránky agentúry (www.apvv.sk). Začiatok riešenia projektov 
bude  01.07.2008 a ukončenie najneskôr 30.06. 2011. 

 
 
 
5. FINANCOVANIE PROJEKTOV 

 
 
Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve vyčlení agentúra 300 mil. Sk. 
Agentúra podporí podľa svojich finančných možností najlepšie návrhy projektov výskumu a 
vývoja zo všetkých odborov vedy a techniky. Realizácia tohto zámeru závisí od rozpočtu 
prideleného NR SR agentúre v rozpočtových obdobiach vzťahujúcich sa na obdobie riešenia 

http://www.apvv.sk
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projektov. Podrobnejšie informácie o financovaní projektov a usmernenie k návrhu rozpočtu 
sú súčasťou metodických pokynov (PRÍLOHA A). 

 
 
6. HODNOTENIE NÁVRHOV PROJEKTOV 
 
Kritériá na hodnotenie predkladaných projektov sú uvedené v PRÍLOHE B. 
Hodnotenie projektov sa vykoná na základe posudkov minimálne troch nezávislých 
posudzovateľov, z ktorých spravidla jeden bude z prostredia spoločenskej praxe v závislosti od 
charakteru projektu. 
Konečné rozhodnutie a výber projektov uskutoční rada programu. 
 
 
7. INFORMÁCIE O VÝZVE 
 
Bližšie informácie o podmienkach výzvy je možné získať na internetovej stránke 
www.apvv.sk alebo na e-mailovej adrese: jursa@apvv.sk alebo sottnikova@apvv.sk 
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