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PROJEKTY APVV: POVINNÉ NAHLÁSENIE PROJEKTOVÉHO ZÁMERU 
 

Ako boli riaditelia ústavov informovaní na ostatnom kolégiu dekana, v najbližšej dobe príde k spusteniu online 
nahlasovania projektových zámerov, ku ktorým sa pred predložením finálneho projektu na podpis dekanovi 
budú vyjadrovať príslušní riaditelia a prodekan. Formulár bude k dispozícii od pondelka 2.11.2020 a už v tejto 
výzve APVV bude jeho vyplnenie nevyhnutnou podmienkou podpísania projektu štatutárom. 
V prípade, ak niekto bude urgentne potrebovať podpis dekana ešte do konca októbra, je nutné zaslať náhľad 
projektu na martin.grancay@stuba.sk. 
 

ČASTÉ OTÁZKY K VŠEOBECNEJ VÝZVE APVV 
 

Časté otázky v súvislosti so všeobecnou výzvou APVV 2020: 

 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. 
1.1.1990. 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 jedinečný identifikátor, pod ktorým sú registrované diela a citácie 
výskumníka vo vedeckých databázach Web of Science, Scopus alebo na portáli ORCID. 

Pripomíname, že všetky projekty podpisuje pán dekan, s výnimkou tých, na ktorých participuje aj pracovník 
inej fakulty STU ako FCHPT; tie podpisuje pán rektor. 
 

H2020: ČASTÉ CHYBY 
 

Európska komisia na základe 
skúseností svojich a externých 
audítorov zverejnila stručný 
dokument, ktorý zhŕňa hlavné 
chyby, ktoré najčastejšie 
prijímatelia robia pri 
finančnom manažovaní 
projektov H2020, vrátane 
návodu, ako sa im vyhnúť. Až 
67% chýb identifikovaných 
v doterajšom priebehu 
auditov programu sa týkalo 
osobných nákladov. 
Dokument je k dispozícii na 
tomto linku. 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://img1.kurzy.cz/kreslene-vtipy/autobus_big.jpg. 
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