
1. Aké projekty sa považujú za interdisciplinárne? 

     Nevyhnutnou podmienkou finančnej podpory projektov VUaVP35 je, aby projekt bol 
interdisciplinárny, prepájajúci minimálne dva študijné odbory definované vo vyhláške č. 
244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky. Zloženie riešiteľského kolektívu 
musí byť zostavené tak, aby prepájalo minimálne dva akreditované študijné odbory 
doktorandského štúdia, ktoré riešitelia v projekte identifikovali. 

     Interdisciplinarita nie je daná katedrami alebo rôznymi ústavmi,  ale „študijnými odbormi“ 
definovanými vyhláškou č. 244/2019 (tie sú definované aj v e-formulári, z ktorých si riešitelia 
vyberajú). Samozrejme, riešitelia v týchto študijných odboroch musia pôsobiť, alebo byť 
v týchto študijných odboroch doktorandami. 

     Interdisciplinaritu nemôže zabezpečiť jeden riešiteľ. Riešiteľský kolektív musia tvoriť 
minimálne dvaja riešitelia, každý z iného študijného odboru.  

 
2. VUaVP35 – poskytuje nízku finančnú dotáciu, podporu. 

V prípade vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov 
v dennej forme doktorandského štúdia je poslaním VVGS viesť týchto pracovníkov 
a doktorandov k samostatnej príprave, k tvorbe a realizácii vlastných vedeckých projektov, k 
príprave výstupov projektu, k finančnému spravovaniu projektov, k príprave záverečnej správy 
projektu a pod. Teda, k osvojeniu si princípov grantovej súťaže, vedenia kolektívu 
a spravovania projektovej agendy. 

Primárnym cieľom nie je financovanie výskumu (VVGS nie je grantová agentúra), ale  učenie 
sa cieľovej skupiny ako pripraviť a realizovať projekt v iných agentúrach, aby v nich boli 
úspešní. 

 

3. Môžem byť riešiteľom viacerých projektov VVGS? 

V rámci jednej výzvy VUaVP35 sa môže každý člen riešiteľského kolektívu podieľať iba na 
návrhu jedného projektu VUaVP35. Člen riešiteľského kolektívu VUaVP35 však môže byť 
členom riešiteľského kolektívu PCOV. V prípade, ak sa zhoduje termín výzvy VUaVP35 a zberný 
termín na podávanie projektov PCOV, nie je možné, aby v rámci tohto termínu na podávanie 
projektov PCOV, VUaVP35 a PPZVV boli členmi riešiteľského kolektívu tí istí riešitelia. 

 

4. Prečo bol náš projekt VUaVP35 vyradený z ďalšieho posudzovania kvôli nedostatočnej 
riešiteľskej kapacite? 

Riešiteľ projektu musí venovať riešeniu projektu VUaVP35 minimálne 1/3 svojej definovanej 
výskumnej kapacity pri zohľadnení jeho riešiteľskej kapacity na iných projektoch, ako sú VEGA, 
APVV a pod. Vedúci projektu musí venovať riešeniu projektu VUaVP35 minimálne ½ svojej 
definovanej výskumnej kapacity pri zohľadnení jeho riešiteľskej kapacity na iných projektoch, 
ako sú VEGA, APVV a pod. Definovaná maximálna výskumná kapacita vysokoškolského učiteľa 
je 1000 hodín ročne, výskumného pracovníka 2000 hodín ročne, doktoranda pred dizertačnou 
skúškou 1500 hodín ročne a doktoranda po vykonaní dizertačnej skúšky 2000 hodín ročne na 
základe stanoveného pracovného času. Keďže trvanie projektov VUaVP35 nie je 12, ale 18 



mesiacov, je potrebné riešiteľskú kapacitu prerátať na celé obdobie dĺžky trvania projektu, 
a to nasledovne: 

Vedúci projektu musí venovať riešeniu projektu VUaVP35 minimálne: 

-   750 hodín (ak ide o vysokoškolského učiteľa) 
- 1500 hodín (ak ide o výskumného pracovníka) 
- 1125 hodín (ak ide o doktoranda pred dizertačnou skúškou) 
- 1500 hodín (ak ide o doktoranda po vykonaní dizertačnej skúšky) 

Riešiteľ projektu musí venovať riešeniu projektu VUaVP35 minimálne: 

-   500 hodín (ak ide o vysokoškolského učiteľa) 
- 1000 hodín (ak ide o výskumného pracovníka) 
-   750 hodín (ak ide o doktoranda pred dizertačnou skúškou) 
- 1000 hodín (ak ide o doktoranda po vykonaní dizertačnej skúšky) 

 

5. Môžem podať žiadosť o VVGS, aj keď jeden z riešiteľov bol súčasťou riešiteľského kolektívu, 
ktorý nesplnil ciele v minulosti? 

Taký riešiteľ nemôže byt súčasťou riešiteľského kolektívu v žiadnom programe VVGS 3 roky od 

vyhlásenia hodnotenia „Nesplnil ciele“ . 

 

6. Ak bola moja žiadosť o projekt neschválená, môžem podať žiadosť s danou témou opätovne 
v najbližšej výzve VVGS? 

Áno, a to po odstránení vytknutých nedostatkov. 

 

7. Čo má byť výstupom projektov PCOV? 

Výstup projektu PCOV musí byť jednoznačne definovaný, konkrétne uplatniteľný, jeho 
splnenie sa dá jednoznačne skontrolovať a nemá byť rovnaký ako výstupy iných grantových 
projektov, napr. VEGA, KEGA, APVV a pod., teda vo väčšine prípadov publikačný výstup. 
Program PCOV nie je určený na podporu klasických projektov základného výskumu, kde 
požadovaným výstupom projektu je vedecká publikácia akéhokoľvek typu, alebo prezentácia 
na vedeckej konferencii.  

Cieľom PCOV projektov je podporiť vynikajúce nápady buď v počiatočnom štádiu (napr. 
originálne vedecké hypotézy bez dostatočného počtu experimentálnych potvrdzujúcich dát, 
počiatočných experimentálnych dôkazov alebo iných údajov), ktoré by z tohto dôvodu 
nepodporili „klasické“ grantové agentúry. Rovnako je cieľom programu PCOV podporiť aj 
finalizáciu aplikačných projektov v tej fáze riešenia, v ktorej už projekty nepodporujú iné 
grantové agentúry (napr. patentovanie, priemyselný, úžitkový vzor a pod.). Cieľom programu 
PCOV je podporiť vynikajúce myšlienky bez ohľadu na riešiteľskú kapacitu navrhovateľov v 
iných vedeckých projektoch.  

Návrh PCOV projektu môže predstavovať aj originálny „pilotný projekt“ (pilotný projekt vo 
význame „pioniersky“ pre riešiteľov) v novej oblasti výskumu pre predkladateľov, na ktorého 
riešenie sú však kvalifikovaní, ale s riešením ktorého zatiaľ nemajú vôbec alebo len málo 
skúseností, a teda nemajú k dispozícii ani dostatočne veľkú kritickú masu vedeckých dát. 
V tomto prípade je cieľom pilotného projektu nový výskumný smer, ktorý riešiteľský kolektív 



začína rozvíjať a na jeho pracovisku doteraz nebol skúmaný/riešený alebo nemá doposiaľ 
tradíciu. Projekt PCOV slúži na získanie dostatočných podkladov pre budúci väčší projekt s už 
kvalitným vedeckým „backgroundom“. V takomto prípade  môže byť výstupom projektu PCOV 
príprava nového budúceho projektu financovaného z externých zdrojov, napr. APVV. Tento 
zámer však nestačí deklarovať, musí byť podložený žiadosťou o projekt tej agentúry, ktorú 
riešitelia v návrhu projektu PCOV uvedú – žiadosť o vedecký projekt z externých zdrojov je 
výstupom projektu. PCOV teda slúži na prípravu „väčšieho“ projektu, ktorý má vysoký 
potenciál úspešnosti v uvedenej grantovej agentúre. 

Výstupom PCOV projektu môže byť napr. aj nová diagnostická metóda, nový diagnostický 
postup – znova však nie v deklaratívnej, teoretickej, ale praktickej rovine s konkrétnym 
„odberateľom“, ktorý je v projekte uvedený. 

Výstupom PCOV projektu môže byť aj propagácia výsledkov vedeckej práce riešiteľského 
kolektívu pre verejnosť, ktorá významne zviditeľní UPJŠ smerom ku odbornej a laickej 
verejnosti, napr. interaktívna popularizačná výstava výsledkov výskumu určená pre odbornú 
a laickú verejnosť.  

 

8. Môže byť výstupom PCOV projektu nová diagnostická metóda, nový diagnostický postup, 
metodický manuál, nová metodika/metóda, manuál/príručka a podobne? 

Tak ako bolo uvedené v predchádzajúcich odpovediach, je možné, aby výstupom PCOV 
projektu boli uvedené aktivity, ale nesmú to byť aktivity v „akademickej“, deklaratívnej alebo 
teoretickej rovine,  ale v praktickej  rovine s uvedením konkrétneho „objednávateľa alebo 
odberateľa“, najlepšie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý by mal deklarovať záujem 
využívať výsledky takéhoto projektu (mal by byť v projekte minimálne konkretizovaný). 
Zároveň je dôležite, aby uskutočniteľnosť výstupu PCOV projektu bola reálne možná, napr. aby 
v prípade diagnostickej metódy, či metodického manuálu mali aj odberatelia v danom 
okamihu také existujúce právomoci, ktoré im umožnia tieto výstupy priamo použiť. 
V opačnom prípade je financovanie takéhoto projektu problematické. 

 

9.  Akú výšku finančných prostriedkov si môžem naplánovať na cestovné náhrady? 

Na „Cestovné náhrady a konferenčné poplatky“ sa môže použiť maximálne 50% plánovaných 
prostriedkov. V odôvodnených prípadoch je možné plánovať finančné prostriedky 
v uvedených kategóriách v širšom rozsahu, ak vedúci projektu zdôvodní účelnosť využitia 
prostriedkov vzhľadom na charakter plánovaného výskumu (napr. terénny výskum, teoretický 
výskum, bez ktorého nie je možné dosiahnuť cieľ projektu a ktorý je základnou metódou 
v projekte a pod.). Pokiaľ ide o štandardný výskum, nie je dôvod čerpať „Cestovné náhrady a 
konferenčné poplatky“ vo výške presahujúcej 50% rozpočtu.  

Zároveň nesmie použiť všetky pridelené finančné prostriedky na náhradu účasti na jednej akcii 
(konferencia, seminár, školenie a pod.). Osobami oprávnenými čerpať finančné prostriedky sú 
len členovia riešiteľského kolektívu. 

 

10. Je nejaký obmedzený počet spoluriešiteľov projektov VVGS? 



Počet riešiteľov nie je obmedzený, ale treba zvážiť finančné možnosti projektu tak, aby ich 
čerpanie bolo efektívne. 

11. Je možné podať žiadosť VVGS v anglickom jazyku? 

Áno. 

12. Podmienkou úspešnosti projektu (VUaVP35) je aspoň jeden výstup v podobe pôvodnej 
recenzovanej  vedeckej  práce  (pričom  sa  preukazuje  minimálne  zaslanie  do  tlače 
formou potvrdenia z redakcie o zaslaní práce do tlače). Patria sem aj abstrakty? 

Ak sú uverejnené v recenzovanom zborníku pôvodné vedecké práce, tak ste cieľ splnili. Ak je 

uverejnený len abstrakt, tak ste cieľ nesplnili. 

13. Sú prípustné aj zmeny v čerpaní oproti plánovanému rozpočtu? 

Áno, ale len v prípade, že dokážete v záverečnej správe zdôvodniť zmenu v čerpaní. Musíte to 

však konzultovať predovšetkým s ekonomickým oddelením fakulty, na ktorej pracujete. 

V prípade financovaného projektu, budú finančné prostriedky určené na riešenie projektu 

presunuté na fakultu, na ktorej pracujete, a tá je zodpovedná za ich „spravovanie“ a účelné 

využitie. 

14. Môže byť členom riešiteľského kolektívu projektu VUaVP35 doktorand v ktoromkoľvek roku 
štúdia? 

Ak ide o vedúceho projektu - projekt musí byť ukončený skôr, ako mu skončí doktorandské 

štúdium. Pokiaľ ide o ostatných spoluriešiteľov projektu, môžu nimi byť aj interní doktorandi 

v poslednom roku štúdia. V prípade, ak ukončia doktorandské štúdium počas doby riešenia 

projektu (čím prestávajú byť členom akademickej obce UPJŠ), je potrebné  na základe 

žiadosti  uskutočniť zmenu v riešiteľskom kolektíve. 

15. Čo v prípade, ak niektorý z riešiteľov grantu VUaVP35 prestúpi z denného na externé      
doktorandské štúdium? 

V tomto prípade je potrebné ho z riešiteľského kolektívu vylúčiť. Program VUaVP35 je určený 

výskumným tímom zloženým z VŠ učiteľov, výskumných pracovníkov alebo doktorandov 

v dennej forme štúdia. Stačí, ak jeho vylúčenie potvrdíte e-mailom pani tajomníčke komisie 

VVGS (uveďte aj na akej katedre pôsobil ako interný doktorand). Podľa Štatútu VVGS 

žiadateľom o projektovú podporu vo všetkých druhoch poskytovaných programov môže byť v 

zmysle Čl. 8 ods. 2 pism a) Štatútu UPJŠ v Košiciach  len člen akademickej obce UPJŠ. Členom 

riešiteľského kolektívu môže byť v odôvodnených prípadoch aj člen akademickej obce inej 

vysokej školy, alebo vedeckej inštitúcie, ak žiadateľ zdôvodní, že oblasť vedeckého výskumu v 

navrhovanom projekte nie je možné zabezpečiť členom akademickej obce UPJŠ. Takýto člen 

riešiteľského kolektívu nesmie čerpať finančné prostriedky projektu, môže však byť 

spoluautorom výstupov z projektu. 

16. Môže byť členom riešiteľského kolektívu projektu VUaVP35 na pozícii spoluriešiteľa  
kolega, ktorý má viac ako 35 rokov? 



Nie, ani jeden člen riešiteľského kolektívu nesmie ku dňu začiatku riešenia projektu VUaVP35 
prekročiť vek 35 rokov. 

 

17. Chceli by sme do tímu mladého kolegu z UK BA, v štatúte je uvedené, že je to možné, ak sa 

to zdôvodní. Nerieši však to, či to môže byť denný doktorand a či musí byť doktorandom 

napr. počas celého riešenia projektu (alebo môže napr. medzitým ukončiť riadnu dĺžku 

denného štúdia a prejsť na nadštandardnú). 

Riešitelia mimo UPJŠ môžu byť členmi riešiteľského kolektívu len v mimoriadnych 

a zdôvodniteľných prípadoch, žiadatelia o projekt musia spoluriešiteľov projektu z mimo 

akademickej obce UPJŠ patrične zdôvodniť  (napr. v prípade, že na UPJŠ neexistuje rovnocenný 

partner). Komisia musí uznať dôvod za opodstatnený. Preto Štatút „nerieši“, či je to doktorand 

na dennej, externej forme a pod. 

 

18. Členom výskumného tímu PCOV musí byť aj jeden mladý vedecký pracovník do  35 

rokov....musí mať pracovné zaradenie „vedecký pracovník“? Alebo to  môže byť napr. aj 

„odborný asistent“? 

Je to vysokoškolský učiteľ alebo vedecký pracovník na akomkoľvek funkčnom mieste - odborný 

asistent, asistent, lektor, vedecký pracovník; podmienkou je, aby nemal viac ako 35 rokov a 

bol členom akademickej obce UPJŠ.  

19. Ak plánujem realizovať biomedicínsky výskum, musím mať súhlas Etickej komisie? 

Áno. Pri projektoch, pri ktorých sa vyžaduje vyjadrenie etickej komisie, je nevyhnutnou 

súčasťou projektu podaná písomná žiadosť o vyjadrenie príslušnej etickej komisie. V prípade 

chýbajúcej žiadosti o vyjadrenie etickej komisie nemožno projekt hodnotiť a komisia UPJŠ pre 

VVGS ho vyradí z ďalšieho posudzovania. Pri projektoch, ktoré budú schválené na financovanie 

a vyžaduje sa pri nich vyjadrenie etickej komisie, budú finančné prostriedky na riešenie 

projektu pridelené až po kladnom písomnom stanovisku príslušnej etickej komisie. V prípade 

záporného stanoviska etickej komisie projekt nemôže byť financovaný a bude zaradený medzi 

nefinancované projekty. 

20. Môžem podať projekt v rámci schémy PCOV, v ktorom výstupom projektu bude organizácia 

medzinárodnej konferencie s pozvanými prednášajúcimi?  

Nie. Nie je možné použiť všetky finančné prostriedky výhradne na organizáciu takej akcie ako 

je konferencia, seminár, školenie a pod. 

21. Môžem uhradiť z projektu VVGS UPJŠ cestovné náhrady pozvaným účastníkom konferencie? 

Nie. Osobami oprávnenými čerpať finančné prostriedky sú len členovia riešiteľského kolektívu. 



  22.  Aspoň jeden člen výskumného tímu PCOV sa musí aktívne podieľať na edukačnom procese 

v rámci doktorandského štúdia. Prosím o upresnenie, kto sa pod tým myslí. 

Člen, ktorý sa aktívne podieľa na výučbe doktorandov je ten, ktorého vedecká rada schválila 

za školiteľa. V čase podania projektu by mal mať aj svojho doktoranda (ak ho nemá, tak potom 

ťažko splní ďalšiu  podmienku, že členom riešiteľského kolektívu má byť aj aspoň 1 interný 

doktorand). Komisia síce neskúma, či doktorand uvedený v projekte je doktorandom 

zodpovedného riešiteľa (lebo teoreticky môže spolupracovať aj s „cudzím“ doktorandom na 

vedeckom probléme), ale nepredpokladáme, že interný doktorand bude v riešiteľskom 

kolektíve uvedený pro forma. 

23.   V prípade, že bude projekt úspešný, bude možné v rámci výdavkov uhradiť také výdavky, 

ktoré vznikli skôr, než začal projekt? 

Nie. Akékoľvek výdavky na projekt sú ohraničené dátumom začiatku riešenia projektu 
a dátumom ukončenia riešenia projektu.  
 

 24. Ak riešiteľ projektu VVGS vycestuje na pracovnú cestu súvisiacu s realizáciou projektu do 

krajiny, kde je požadovaný AG-test na COVID, sú náklady na COVID testy považované za 

oprávnené? 

V rámci vykonaných pracovných ciest do/z rizikových krajín, ktoré súvisia s plnením úloh 
projektu a ktoré vyžadujú povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, bude 
Komisia UPJŠ pre VVGS považovať náklady na COVID testy za oprávnené. Zároveň 
upozorňujeme, že vedúci projektu je v tomto prípade povinný zdôvodniť súvis pracovnej cesty 
s projektom a zdokladovať skutočnosť, že počas uvedenej pracovnej cesty bol vstup do danej 
krajiny, resp. návrat späť podmienený povinnosťou predloženia dokladu o negatívnom teste 
na COVID-19. 
 

 

 

 


