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na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 

na podporu mladých vedeckých pracovníkov 
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1. Formálne náležitosti 

 

1.1 Poskytovateľ 

Grantová agentúra SPU v Nitre (GA SPU v Nitre) 

 

Dĺžka trvania výzvy 

Dátum vyhlásenia: 01.02.2021 

Dátum uzavretia: 26.02.2021 

 

1.2 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov GA SPU v Nitre vyčlenených na výzvu je 

150 000 EUR. 

Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 15 000 EUR. 

 

1.3 Financovanie projektu 

Finančný príspevok bude žiadateľovi poskytnutý formou finančného príspevku. Spôsob 

financovania sa stanoví v súlade s platným systémom finančného riadenia na SPU v Nitre. 

Finančný príspevok bude poskytnutý formou predfinancovania (70% pridelenej výšky 

finančného príspevku) v zmysle článku 9 Smernice pre  GA SPU (2021) 

https://is.uniag.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?dok=45591;id=4992 

 

Rozpočet a rozpis predpokladaných výdavkov má byť stručný, má zodpovedať zámeru a cieľom 

projektu v nadväznosti na deklarovaný harmonogram v jednotlivých rokoch riešenia projektu. 

Výdavky na uskutočnenie činností musia preukázateľne priamo súvisieť s konkrétnou 

činnosťou projektu a musia byť jednoznačne priradené projektovej aktivite.  

V rámci rozpočtu je možné plánovať bežné výdavky a kapitálové výdavky. 

 

Sumy v rozpočte projektu a rozpis predpokladaných nákladov riešenia sa uvádzajú 

v zaokrúhlených sumách v EUR. 

 

 

https://is.uniag.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?dok=45591;id=4992
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Bežné výdavky 

Do kategórie oprávnených bežných výdavkov patria: 

Cestovné  (rozpočtová položka 631) 

Predstavujú náklady na tuzemské a zahraničné pracovné cesty preukázateľne priamo súvisiace 

s riešením projektu viazané výhradne na členov riešiteľského kolektívu do výšky, na ktorú 

vzniká nárok podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov v rozsahu:  

• cestovné náklady (cestovné lístky, letenky, použitie služobného vozidla, PHM),  

• náklady na ubytovanie, 

• stravné, 

• preukázané potrebné vedľajšie náklady (víza, vložné, konferenčné poplatky, poistenie 

liečebných nákladov v zahraničí, diaľničné nálepky/poplatky a parkovné preukázateľne 

súvisiace s pracovnou cestou hradenou v rámci riešenia projektu). 

 

Materiál (rozpočtová položka 633) 

V rámci položky je možné uplatniť náklady na materiál potrebný pri riešení projektu, t. j. 

materiál priamo súvisiaci so splnením stanovených výskumných cieľov projektu. Ide najmä o 

náklady na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie; špeciálne stroje, 

prístroje, zariadenia, techniku a náradie; výpočtovú techniku; nákup softvéru a licencie; 

všeobecný materiál; špeciálny materiál (laboratórne zvieratá, krmivá, kity, chemikálie, a pod.); 

nákup kníh a časopisov, a pod.  

V rámci Komentáru k rozpočtu projektu sa uvádza predpokladaný druh materiálu a jeho 

popis, množstvo, výška plánovaných nákladov, v nadväznosti na výskumné činnosti riešeného 

projektu. 

 

Služby (rozpočtová položka 637) 

Predstavujú náklady priamo súvisiace s riešením projektu: 

• náklady na prepravné a kuriérske služby;  

• náklady na predplatné časopisov, licencie, prenájom fliaš, prístup do databáz, a pod.,  

• náklady spojené so zverejnením výsledkov projektu výhradne pre odbornú verejnosť 

(napr. uverejnenie článku v odbornom časopise, príprava a tlač posterov, poplatok 

organizátorom konferencie výhradne za účelom zverejnenia výsledkov v publikácii z 

konferencie bez osobnej účasti);  

• náklady súvisiace s prípravou knižnej publikácie, monografie, a pod. (zalomenie, 

grafická úprava, jazykové korektúry, recenzie, a pod.)  

• náklady na patentovú ochranu výsledkov riešenia projektu a úžitkové vzory;  

• náklady na analýzy, rešerše, konzultácie a špeciálne merania v súvislosti s výskumnými 

činnosťami riešeného projektu;  

• náklady na popularizáciu, ktorá preukázateľne súvisí so zverejnením/prezentáciou 

výsledkov riešenia projektu pre verejnosť;  
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• náklady na organizovanie konferencií (vrátane vydania a tlače zborníka pre účastníkov 

konferencie), seminárov a ďalších pracovných stretnutí, pričom náklady na propagáciu, 

popularizáciu, darčekové a reklamné predmety nie sú oprávnené.  

V rámci Komentáru k rozpočtu projektu sa uvádza druh, popis a výška predpokladaných 

nákladov na služby, z popisu ktorých vyplýva priamy súvis s výskumnými činnosťami riešeného 

projektu. 

 

Do kategórie neoprávnených bežných výdavkov patria: 

• náklady na aktivity, ktoré nesúvisia s výskumnými činnosťami riešeného projektu; 

• mzdové náklady a ostatné osobné náklady (položka 610 a 614), 

• odvody na povinné zdravotné a sociálne poistenie (položka 620), 

• náklady na energie a vodné stočné (položka 632001,632002), 

• náklady na štipendiá doktorandov (642036), 

• náklady na darčekové predmety, reklamné predmety, a pod., 

• náklady spadajúce do obdobia pred začatím a/alebo po ukončení riešenia projektu. 

 

Kapitálové výdavky 

Do kategórie oprávnených kapitálových výdavkov patrí výlučne nákup strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia (rozpočtová položka 713), nákup softvéru (rozpočtová položka 

711003), nákup licencií (rozpočtová položka 711004). 

V rámci Komentáru k rozpočtu projektu sa uvádza predpokladaný druh materiálu, množstvo, 

výška plánovaných nákladov, v nadväznosti na výskumné činnosti riešeného projektu. 

Ostatné kapitálové výdavky sú neoprávneným výdavkom projektu (napr. náklady na 

obstaranie a/alebo rekonštrukciu priestorov, náklady na obstaranie dopravných prostriedkov 

a pod.). 

 

1.4 Časový harmonogram konania o Žiadosti 

Konanie o Žiadosti sa začína doručením Žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. 

Žiadateľ je o výsledku konania informovaný Rozhodnutím o schválení alebo neschválení 

Žiadosti. Rozhodnutie o schválení finančného príspevku sa zverejňuje na webovom sídle SPU 

a zasiela sa dekanom fakúlt, resp. vedúcim pracovníkom súčastí SPU v Nite. 

Termín uzavretia hodnotenia Žiadostí v tejto výzve je: 24.03.2021 

 

1.5 Miesto a spôsob podania Žiadosti 

V zmysle Smernice GA SPU (https://www.uniag.sk/sk/GA-SPU/) v Nitre podá zodpovedný 

riešiteľ návrh projektu na predpísaných formulároch.  

Žiadosť sa podáva v elektronickej forme (bez podpisu) na adresu martin.valach@uniag.sk a v 

písomnej forme (1 exemplár s podpisom) do Kancelárie projektových a transferových činností 

R-SPU (KPTČ) prostredníctvom vedeckovýskumného oddelenia dekanátu príslušnej fakulty. 

Pracovník KPTČ potvrdí prijatie každej Žiadosti pečiatkou, podpisom a uvedením dátumu 

prijatia na titulnej strane formulára Žiadosti a skontroluje, či je žiadosť evidovaná v UIS. 

mailto:martin.valach@uniag.sk
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1.6 Ciele výzvy 

V rámci tejto výzvy budú podporené projekty mladých vedeckých pracovníkov SPU v Nitre v 

rámci domény inteligentnej špecializácie Zdravé potraviny a životné prostredie, ktoré 

tematicky nadväzujú na tzv. kapacitné projekty SPU v Nitre. Relevantné kapacitné projekty 

SPU v Nitre sú nasledovné:1 

• Podpora výskumných aktivít vo VC AgroBioTech: znalostná oblasť Potravinárska 

technológia;  

• Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej výroby: znalostná oblasť Živočíšna 

výroba; 

• Podpora výskumných aktivít na SPU v oblasti energetiky: znalostná oblasť Energetika; 

• Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-

atmosféra-rastlinný kryt: znalostná oblasť Environmentálne inžinierstvo.  

  

V zmysle vyššie uvedeného výzva bude plniť nasledovné dôležité ciele: 

• umožní implementovať vlastné inovatívne výskumné riešenia uplatniteľné v praxi v 

rámci Slovenska, ale aj s potenciálom uplatniteľnosti v zahraničí; 

• umožní doplniť vybavenie pracovísk SPU v Nitre modernou výskumnou 

infraštruktúrou; 

• umožní prospieť k stabilizácii existujúcich pracovných miest mladých výskumníkov na 

SPU v Nitre. 

 

 

2. Podmienky poskytnutia príspevku 

 

2.1 Oprávnenosť žiadateľa 

Žiadateľom môže byť vysokoškolský učiteľ alebo vedeckovýskumný pracovník  SPU v Nitre vo 

veku do 40 rokov. V prípade schválenia Žiadosti o finančný príspevok je žiadateľ osobou 

zodpovednou za riešenie projektu a za účelné využitie finančných prostriedkov. 

Projektový tím musí byť zložený z výskumných pracovníkov zastupujúcich minimálne 2 fakulty 

SPU v Nitre a aspoň jeden riešiteľ z VC AgroBioTech (ak to zameranie grantu umožňuje), 

v prípade žiadateľa z VC AgroBioTech musí byť v riešiteľskom tíme zástupca minimálne z 2 

fakúlt SPU v Nitre.  

 

2.2 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

• Predložený projekt spĺňa podmienku oprávnenosti, ak sa jedná o nezávislý výskum 

a vývoj.  

• Výsledkom realizácie projektu musia byť konkrétne výstupy tvorivej činnosti, ktorých 

úroveň kvality sa posúdi na základe ich originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu 

výstupu (v zmysle Metodiky na vyhodnocovanie štandardov, SAAVŠ). 

 
1 Konkrétne produktové línie, ku ktorým žiadateľ uvádza relevanciu sú uvedené v bode 2.2 tejto výzvy.  
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• Hlavné aktivity projektu sú vo vecnom a obsahovom súlade s doménou inteligentnej 

špecializácie RIS3 SK Zdravé potraviny a životné prostredie 

(https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/).   

• Z pohľadu súladu projektu so stratégiou RIS3 SK musí byť preukázané jeho obsahové 

prepojenie na minimálne jednu produktovú líniu uvedenú v prílohe 2 tejto výzvy.  

• Výstupy/výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť realizáciou hlavných aktivít projektu, musia 

byť kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov uvedených v bode 2.3 

tejto výzvy.  

 

2.3 Kritériá pre výber projektov 

Predkladaná Žiadosť musí splniť kritériá, prostredníctvom ktorých je posudzovaná kvalitatívna 

úroveň predloženého projektu. V rámci tohto hodnotenia bude kladený dôraz na posúdenie 

aktuálnosti zvolenej výskumnej, resp. výskumno-vývojovej témy projektu s medzinárodnými 

trendmi a miera relevancie k vybraným produktovým líniám.  

 

Produktové línie, ku ktorým žiadateľ preukazuje relevanciu:2 

Znalostná oblasť Potravinárska technológia 

Znalostná oblasť Živočíšna výroba 

Znalostná oblasť Energetika 

Znalostná oblasť Environmentálne inžinierstvo 

 

Povinné merateľné ukazovatele: 

• Miera relevancie projektu k produktovým líniám 

• Počet podaných patentových prihlášok a/alebo Počet prihlášok registrácie práv 

duševného vlastníctva a /alebo Počet nahlásených vznikov predmetov priemyselného 

vlastníctva alebo 

• Minimálne 2 výstupy – článok v časopise indexovanom WoS min. v Q2, v znalostnej 

oblasti Energetika - článok v časopise indexovanom SCOPUS min. v Q2 

 

Ostatné merateľné ukazovatele: 

• Počet publikácií vytvorených v rámci projektu 

 

2.4 Podmienky poskytnutia príspevku 

Výdavky projektu sú oprávnené (aj z hľadiska časovej oprávnenosti výdavkov) a nárokovaná 

výška výdavkov zodpovedá limitu určenému v tejto výzve. Maximálna dĺžka realizácie 

projektu je 36 mesiacov.  

Minimálna výška finančného príspevku: 5 000 EUR 

Maximálna výška finančného príspevku: 15 000 EUR 

 

 
2 Relevancia sa preukazuje popisom v Žiadosti, časť II. Identifikácia projektu (Príloha 1 tejto výzvy) 

https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/
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Prílohy výzvy 

Príloha 1: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu mladých vedeckých 

pracovníkov (formulár) 

Príloha 2: Znalostné oblasti/produktové línie  


