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ČASTÉ OTÁZKY K VŠEOBECNEJ VÝZVE APVV 
  

Niekoľko otázok, s ktorými sa na Projektové stredisko FCHPT najčastejšie obraciate v súvislosti so 
všeobecnou výzvou APVV 2019: 

 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. 

 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 
min. 500 hodín ročne, člen kolektívu min. 300 hodín. Ak sa pracovník v danom roku na projekte 
nezúčastní, je možné naplánovať 0 hodín. Maximum je 2000 hodín. ročne na všetky projekty, vrátane 
VEGA, KEGA a pod. Pre zamestnancov s pedagogickými povinnosťami odporúčame neprekročiť 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. 

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

 Kde zistím ID výskumníka? Ide o Researcher ID, ktoré si možno registrovať vo Web of Science / Publons. 
Prípadne možno uviesť aj kód ORCID. Zmyslom je jednoznačné určenie výskumníka a priradenie 
publikácií k nemu pri hľadaní vo Web of Science alebo SCOPUS. 

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 do 
7.11.2019 do 12:00. Tento rok projekty podpisuje aj hlavný riešiteľ, V TLAČENEJ PODOBE Vás preto prosíme 
iba O DORUČENIE STRANY S PODPISOM (VV-A4). 
Ak Váš projekt musí podpísať pán rektor, kontaktujte nás vopred, aby sa stihol včas zabezpečiť podpis z 
rektorátu. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
 Prameň: http://www.pmslweb.com/the-blog/wednesday-rofl-your-midweek-

madness-delivery/3-funny-climate-change-cartoon/ 

 BRANCO-WEISS FELLOWSHIP 
 

Inštitút Branco Weiss Fellowship – Society 
in Science otvoril svoju každoročnú výzvu 
na 5-ročné postdoktorandské pobyty 
kdekoľvek na svete. 
Program sa zameriava na ľubovoľnú oblasť 
vedy. Podmienkou je, aby vypracovaný 
výskumný projekt bol mimo hlavného 
prúdu zväčša podporovaných myšlienok 
v danej disciplíne. Žiadateľ musí/musel 
získať titul PhD. medzi 16.1.2015 
a 15.1.2020. Výška štipendia je 100-tisíc 
švajčiarskych frankov ročne. Ideálnym 
žiadateľom je čerstvý absolvent 
doktorandského štúdia. Uzávierka výzvy je 
15.1.2020. Viac informácií nájdete priamo 
na webe programu. 
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