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ČASTÉ OTÁZKY K NOVEJ VÝZVE APVV 
 

Niekoľko otázok, s ktorými sa na Projektové stredisko FCHPT najčastejšie obraciate v súvislosti so všeobecnou 
výzvou APVV 2018: 

 Aký je limit na mzdy? Limit na mzdy bol zrušený v roku 2016, dovtedy bol 30 % z ročného rozpočtu 
projektu. S ohľadom na oponentské konanie však riešiteľom neodporúčame, aby tento limit vysoko 
prekračovali. To neplatí pre oblasti, kde mzdy objektívne môžu predstavovať väčšinu rozpočtu, nakoľko 
náklady na spotrebný materiál či prevádzku a údržbu prístrojov takmer neexistujú (matematika, 
spoločenské vedy a pod.). 

 Ako naplánovať pracovníkov, ktorých mená ešte neviem? Do kolónok meno a priezvisko sa vyplní 
„Nový doktorand“ alebo „Nový zamestnanec“, pričom ako dátum narodenia sa uvedie generický dátum, 
napr. 1.1.1985. Hneď po prijatí týchto nových zamestnancov je nutné APVV nahlásiť konkrétne mená, 
inak budú akékoľvek výdavky na nich považované za neoprávnené. 

 Aký je limit na počet hodín pracovníka na projekte? Zodpovedný riešiteľ musí na projekte pracovať 
minimálne 500 hodín ročne, člen riešiteľského kolektívu aspoň 300 hodín. Ak sa pracovník v danom roku 
na projekte nezúčastní, je možné naplánovať 0 hodín. Maximum je 2000 hodín ročne na všetky projekty, 
t.j. odporúčame, aby nijaký pracovník neprekročil súhrnne tento počet na všetkých projektoch APVV, 
VEGA, KEGA a pod., na ktorých sa zúčastňuje. Pre zamestnancov, čo majú i pedagogické povinnosti, 
neodporúčame prekročiť 1000 hodín. 

 Možno na projekte pracovať na dohodu? Áno, ale iba riešitelia, ktorí dnes nie sú v trvalom pracovnom 
pomere s FCHPT. Nie je možné mať pracovnú zmluvu a zároveň dohodu. Pri dohode o vykonaní práce je 
zo zákona ročný limit max. 350 hodín, pri dohode o pracovnej činnosti max. 10 hodín týždenne. 

 Ako sa vyplácajú odmeny doktorandom? Odmeňovanie doktorandov sa musí riadiť všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi FCHPT a STU. T.j. štipendiá aj mimoriadne 
štipendiá sa vyplácajú tak, ako z akéhokoľvek iného zdroja, v spolupráci so Študijným oddelením. 

 Koľko mám naplánovať ako nepriame náklady? Plánujte vždy maximum, t.j. 20 % z celkových nákladov 
projektu. Z týchto si fakulta každoročne strhne svoj režijný podiel v súlade s internými predpismi FCHPT. 

Pripomíname, že všetky projekty podpisuje pán dekan, s výnimkou tých, na ktorých participuje aj pracovník 
inej fakulty STU ako FCHPT; tie podpisuje pán rektor. Projekty nám, prosím, doručte elektronicky (TLAČENÚ 
VERZIU NETREBA!) do 9.11.2018 do 12:00. Ak Váš projekt musí podpísať pán rektor, kontaktujte nás vopred, 
aby sa stihol zabezpečiť podpis z rektorátu. 
   

USMERNENIE K VÝZVAM DSV 
 

Výskumná agentúra vydala Usmernenie 
č. 1 ku všetkým piatim výzvam na 
podporu dlhodobého strategického 
výskumu. Usmernením sa mierne 
menia niektoré podmienky výzvy, 
a následne sa preto aj predlžuje 
uzávierka na 31.12.2018. Rektorát 
preto stanovil novú uzávierku na 
zaslanie Výskumnej stratégie projektu 
dlhodobého strategického výskumu 
pre posúdenie zahraničnými expertmi 
prorektorovi Moravčíkovi, a to do 
stredy 24.10.2018. 
Viac informácií o usmernení nájdete na 
tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://images.slideplayer.com/47/11722267/slides/slide_8.jpg. 
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