PREDKLADACIA SPRÁVA
Návrh programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie
koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021 sa predkladá na rokovanie vlády
v zmysle § 27a zákona 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 „zákon“). Dňom 22. apríla 2020
vstúpil do účinnosti zákon č. 93/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým bol zároveň novelizovaný zákon
č. 172/2005 Z. z..
Novela zákona sa týka osobitných ustanovení k programom agentúry a verejným výzvam
v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. To okrem iného
znamená, že v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže
vláda schváliť programy agentúry s inými podmienkami vyhlásenia a vyhodnocovania
verejných výziev a financovania projektov, ako sú uvedené v § 17 až 19 zákona;
konkrétne podmienky pre jednotlivé verejné výzvy schvaľuje minister školstva na návrh, ktorý
mu predkladá riaditeľ agentúry po predchádzajúcom prerokovaní v predsedníctve
agentúry. V praxi to znamená napríklad rýchle a efektívne rozhodovanie, kedy
vyhodnocovanie projektov namiesto expertov preberá sama rada programu. Podobne v rámci
schvaľovacieho procesu pred predložením do vlády SR bolo z dôvodu akútnosti situácie
vypustené predbežné pripomienkové konanie a prerokovanie v Rade vlády pre vedu, techniku
a inovácie.
Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) je pripravovaný
v nadväznosti na opatrenia zamerané na zvládnutie pandémie koronavírusu COVID-19.
Základným cieľom programu je podpora výskumu a vývoja zameraných, resp. súvisiacich
s COVID-19 a s tým súvisiaca prípadná podpora zariadení na testovanie produktov
súvisiacich s touto nákazou. Patriť sem môže výskum a vývoj, ktoré sú zamerané na
relevantné lieky (vrátane vakcín) a liečby, ich medziprodukty, účinné farmaceutické zložky a
suroviny; zdravotnícke pomôcky, nemocničné a zdravotnícke vybavenie (vrátane pľúcnych
ventilátorov a ochranných odevov a vybavenia, ako aj diagnostických nástrojov) a potrebné
suroviny; dezinfekčné prostriedky, ich medziprodukty a chemické suroviny potrebné na ich
výrobu a nástroje na zber a spracovanie údajov.
Napĺňanie cieľov programu sa bude uskutočňovať prostredníctvom výskumných
a vývojových projektov predkladaných žiadateľmi. Na základe verejnej výzvy agentúry a po
schválení vybraných projektov bude žiadateľom poskytovaná účelová finančná podpora.
Projekty budú trvať maximálne 18 mesiacov, ich podpora je plánovaná na roky 2020 a 2021,
každý rok po 4 mil. €, spolu teda v sume 8 miliónov €, pričom na jeden projekt bude
maximálne pridelená suma 400 tisíc €.
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Prostriedky na realizáciu programu sú zabezpečené v limitoch rozpočtu APVV na rok 2020
a sú zahrnuté aj v návrhu rozpočtu APVV na rok 2021.
Materiál prešiel skráteným medzirezortným pripomienkovým konaním v termíne 30. 04.
2020 – 07. 05. 2020. Materiál ma negatívny rozpočtovo krytý vplyv na rozpočet verejnej
správy, pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy
a predkladá sa na rokovanie vlády SR bez rozporu.
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