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V súvislosti s plánovaním rôznych druhov projektov výskumu a vývoja a následným 
uzatváraním zmlúv na riešenie vedeckovýskumných úloh vo všetkých formách podpory vedy 
a techniky vydávam smernicu pre spracovanie kalkulácie oprávnených nákladov, ktorá sa 
vykonáva v zmysle § 16 Zákona č. 172/2005 Z. z. so zmenami 233/2008 Z. z. o organizácii 
štátnej podpory výskumu a vývoja. V prípade medzinárodných projektov sa návrh kalkulácie 
vykonáva obdobne, pokiaľ podmienky stanovené vyhlasovateľom nestanovujú inak. 
 

I. 

Náklady na riešenie projektu 

Bežné výdavky  

a) Priame náklady: 

1) Mzdové a ostatné osobné náklady vrátane odvodov do poistných fondov pre členov 
riešiteľského kolektívu. Súčasťou mzdových nákladov sú aj odmeny a cieľové odmeny. Podľa 
rozvrhu prác pritom môže ísť o mzdy pracovníkov prijatých na riešenie projektu podľa 
pracovnej zmluvy 
- na plný ustanovený týždenný pracovný čas 
- na kratší pracovný čas ( max. 1/4 úväzok, t. z. 9,37 hod. / týždeň ) 
alebo pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

- dohody o vykonaní práce (DoVP ) max. 350 hod./rok 
- dohody o pracovnej činnosti (DoPČ) max. 10 hod./týždeň 
- dohody o brigádnickej práci študenta (DoBPŠ) max. polovica týždenného pracovného času 

Hodinové sadzby pri DoVP, DoPČ a DoBPŠ: 

Profesor (výskumný pracovník s KS I.)     do  20 € 
Docent   (výskumný pracovník s KS II.a)    do  17 € 
Magister a inžinier a ostatní s VŠ vzdelaním    do  14 € 
Doktorand         do    9 € 
Ostatní s US vzdelaním a študent      do    7 € 
Pomocní a obslužní zamestnanci      do    4 € 

Vyššie hodinové sadzby pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru je možné určiť po dohode pracovníka navrhujúceho projekt (zodpovedného 
riešiteľa) a dekana fakulty, na základe aktuálne platnej metodiky pre príslušný typ 
projektu.  

 
V prípade prijatia pracovníkov na vedľajší pracovný pomer a pri dohodách o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru v súvislosti s riešením úloh projektu predložiť 
písomné zdôvodnenie, z ktorého je zrejmé, že vykonávaný druh činnosti je nad rámec 
pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej náplne v hlavnom pracovnom pomere. 
Takéto prehlásenie potvrdzuje vedúci katedry, resp. pracoviska, na ktorom je zamestnanec 
zaradený v hlavnom pracovnom pomere. 

2) Náklady na tuzemské a zahraničné pracovné cesty do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa 
zákona o cestovných náhradách, ak to poskytovateľ projektu neurčí inak. Výdavky na cestovné 
je možné uplatniť len na členov riešiteľského kolektívu.  
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3) Náklady na materiál, energie, vodné, stočné a komunikácie priamo súvisiace s riešením 
projektu. 

4) Náklady na opravy a údržbu priestorov a zariadení využívaných na riešenie projektu. 

5) Náklady  na  služby  -  prenájom,  zapožičanie  prístrojov,   organizovanie   seminárov, 
zverejnenie   výsledkov   projektu,   ostatné   služby,   konferenčné   poplatky   (pre   členov 
riešiteľského kolektívu). Patria sem aj náklady na dohody o vykonaní práce externých 
pracovníkov (t .z. tie osoby, ktoré nie sú členmi riešiteľského kolektívu). 

6) Náklady na odpisy zariadení, ktoré sa využívajú v súvislosti s riešením projektu. 

Plánovanie týchto všetkých nákladov musí byť zároveň v súlade s prihlasovacím, 
plánovacím a schvaľovacím pokračovaním príslušného projektu. 

b) Nepriame náklady: 

Nepriame náklady na riešenie úlohy výskumu a vývoja sa plánujú vo výške 16 - 20 % 
z celkových plánovaných nákladov na bežné výdavky projektu. Ide najmä o náklady na 
spotrebný materiál, energie, vodné, stočné, komunikácie, literatúru a časopisy, mzdové a 
ostatné osobné náklady obslužných zamestnancov vrátane odvodov do poistných fondov. 

Plánovanie nepriamych nákladov musí byť rovnako ako pri priamych nákladoch v 
súlade s podmienkami plánovania a schvaľovania projektu, stanovenými vyhlasovateľom. 

Vyhotovené kalkulácie nákladov a výdavkov podpisuje dekan fakulty alebo ním 
poverený pracovník pred schválením projektu pri podávaní žiadosti. 

 
Pozn.: Pri plánovaní nepriamych nákladov na medzinárodné projekty financované priamo zo zahraničia, 
na projekty typu bilaterálnej spolupráce a projekty ESF je treba postupovať individuálne, nakoľko 
metodika uvedených typov projektov neumožňuje vo všetkých prípadoch uplatniť paušálne stanovenú 
fakultnú réžiu. Je povinnosťou navrhovateľov, resp. zodpovedných riešiteľov, aby využili všetky 
možnosti projektu na zabezpečenie plnenia nepriamych nákladov. 
 

II. 

 Záverečné ustanovenie 

Smernica po vyjadrení stanoviska Akademického senátu FSEV UK nadobúda 
účinnosť dňom 1.februára 2009. Na všetky projekty schválené pred nadobudnutím účinnosti 
tejto smernice sa vzťahujú ustanovenia platných zmlúv o poskytnutí prostriedkov na ich 
riešenie. 

 

Bratislava, dňa  26.1.2009. 
 
 
    
     

Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. 
        dekan fakulty 
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Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2009 
 
 

1) Táto  smernica  podrobnejšie  upravuje postup  pri  vypracovávaní  návrhu  
kalkulácie oprávnených  nákladov  na riešenie  projektu,  ktorá je  neoddeliteľnou  
súčasťou žiadosti o získanie finančných prostriedkov na riešenie projektu výskumu a 
vývoja alebo projektu rozvoja infraštruktúry výskumu  a vývoja (ďalej  len  „žiadosť")  v 
súlade  s podmienkami poskytovania  štátnej   podpory   výskumu   a vývoja  v zmysle  
zákona   č.   172/2005   Z.  z. o organizácii   štátnej   podpory   výskumu   a vývoja   v 
prípade,   ak   žiadateľom  je   Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied (ďalej len „FSEV UK") zastúpená na základe poverenia rektora 
Univerzity Komenského v Bratislave dekanom FSEV UK. Ak je predkladateľom žiadosti 
Univerzita Komenského v Bratislave zastúpená rektorom UK, pracovníci FSEV UK mu 
postupujú podklady pre vypracovanie takejto žiadosti len s písomným vyjadrením dekana 
FSEV UK. Smernica je záväzná pre všetkých pracovníkov FSEV UK. Formy podpory 
výskumu a vývoja, v rámci ktorých sa žiadosť podľa tejto smernice podáva, sú všeobecne 
vymedzené v §16 zákona č.172/2005 Z. z.1. 
 
2) Ku každej žiadosti o pridelenie štátnej podpory na riešenie projektu vypracovanej 
podľa odseku 1) vrátane návrhu kalkulácie oprávnených nákladov predkladanej 
prostredníctvom oddelenia pre vedu a výskum na registráciu a následne na podpis 
dekanovi FSEV UK sa vyjadruje priamy nadriadený zamestnanca podávajúceho žiadosť. 
K žiadosti sa vyjadruje prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a tajomník fakulty na 
základe písomne vypracovaného konzultatívneho stanoviska vedúcich oddelení fakulty 
(Ekonomického oddelenia a Oddelenia prevádzky). 
 
3) Smernica platí aj v prípade takých žiadostí, pri ktorých sa na poskytovateľa 
finančných prostriedkov nevzťahuje zákon č. 172/2005 Z. z. (t. j. ak napr. nejde o priame 
napojenie financovania projektu na prostriedky štátneho rozpočtu, ako je to v prípade 
medzinárodných projektov, projektov financovaných alebo spolufinancovaných orgánmi 
Európskej únie alebo z fondov EÚ a pod.), ale charakter projektu obsahovo napĺňa 
niektorú z hlavných činností vysokej školy a jeho financovanie je účelové. Smernica sa 
nevzťahuje na podnikateľskú činnosť fakulty. 
 
4) V prípade, ak nemožno pri návrhu kalkulácie nákladov na riešenie projektu dodržať 
zásady uvedené v čl. I tejto smernice v dôsledku obmedzení, ktoré v rámci verejnej výzvy 
stanovil poskytovateľ (napr. príslušná grantová agentúra), navrhujúci zamestnanec na 
túto skutočnosť upozorní dekana fakulty. 
 
5) Ak po schválení žiadosti poskytovateľom dôjde zo strany poskytovateľa k stanoveniu 
takých podmienok použitia poskytnutých finančných prostriedkov (odôvodnených 
nákladov na riešenie  projektu),  ktoré nezodpovedajú  návrhu  kalkulácie pri podávaní 
žiadosti  alebo zásadám, uvedeným v tejto smernici, je navrhujúci zamestnanec povinný 
na to upozorniť dekana ešte pred podpísaním zmluvy o poskytnutí prostriedkov na 
riešenie projektu. V texte zmluvy o poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu a jej 
dodatkoch sa vždy osobitne posudzujú ustanovenia, ktorými sa môže schválená 
kalkulácia oprávnených nákladov na riešenie projektu zmeniť. 

                         

1
 Ide teda najmä o žiadosti podávané na základe výziev agentúr VEGA, KEGA, APVV a pod. vrátane 

projektov predkladaných ako súčasť štátnych programov; príslušné projekty sú účelovo financované zo 
štátneho rozpočtu. 
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