
 
 

 

 

 
Zásady LF UK pre predkladanie žiadostí o dotáciu k výzve APVV: 

 

„PODPORA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V OBLASTI VÝSKUMU  
A VÝVOJA A POPULARIZÁCIA VEDY “  LPP 2009 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí  

na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu  

v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy". 

Dátum vyhlásenia výzvy je 2.2.2009, dátum ukončenia výzvy je 3.4.2009. 

Vo výzve v roku 2009 agentúra otvára možnosť predkladať návrhy projektov 

v nasledovných tematických prioritách pre uvedené ciele: 

I. Ľudský potenciál 

Cieľ 1. Vytvoriť podmienky pre kontinuálny rast zručností a vedomostí zamestnancov 

výskumu  

a vývoja po ukončení doktorandského štúdia („postdoktorandi“) a tým zvýšiť pridanú hodnotu 

využiteľnú pre spoločnosť z investícií do tretieho stupňa univerzitného vzdelania.  

1.1. Projekty zamerané na vytvorenie „postdoktorandských“ miest pre výskumnovývojových 

zamestnancov. 

Cieľ 2. Stimulovať užšie prepojenie zamestnancov výskumu a vývoja, ktorí pracujú  

v zahraničných inštitúciách s inštitúciami výskumu a vývoja v Slovenskej republike. 

2.2. Projekty zamerané na reintegráciu občanov Slovenskej republiky s titulom PhD (alebo 

ekvivalent). 

Cieľ 3. Stimulovať a podporiť excelentných školiteľov doktorandského štúdia. 

3.1. Projekty zamerané na podporu a stimuláciu excelentných školiteľov doktorandského 

štúdia, v rámci ktorých bude možné vytvoriť jedno alebo dve doktorandské miesta. 
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II. Popularizácia vedy 

Cieľ 5. Priblížiť význam výskumu a vývoja širokej verejnosti, s osobitným dôrazom na 

mládež. 

5.1. Projekty zamerané na akcie organizované pre cieľové skupiny verejnosti vo všeobecnosti,  

s dôrazom na žiakov, študentov a učiteľov škôl v pôsobnosti regionálneho školstva. 

Cieľ 6. Stimulovať vytvorenie strategických partnerstiev smerujúcich k vzdelávaniu k vede  

a podpore vedeckej kultúry medzi inštitúciami výskumu a vývoja v SR a školami 

v pôsobnosti regionálneho školstva v SR. 

6.1. Projekty spolupráce medzi organizáciami výskumu a vývoja v SR a školami v pôsobnosti 

regionálneho školstva v SR. 

Cieľ 8. Podporiť aktivizáciu talentovanej mládeže prostredníctvom regionálnych a národných 

súťaží a prehliadok. 

8.1. Projekty zamerané na aktivizáciu talentovanej mládeže prostredníctvom regionálnych  

a národných súťaží a prehliadok. 

 

Jedna osoba môže ako zodpovedný riešiteľ v danej priorite podať len jednu žiadosť. 

V prípade podania viacerých žiadostí v jedenej priorite agentúra akceptuje len prvú z nich, 

pričom rozhoduje čas prijatia žiadosti do informačného systému agentúry. Riešiteľská 

kapacita žiadneho riešiteľa nesmie v súčte prekročiť 2000 hodín za rok pre všetky projekty 

podporované APVV (výnimku tvoria zodpovední riešitelia v prioritách 1.1, 2.2., ktorých 

kapacita max. 200h/rok sa do súčtu nezarátava). 

 

Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve môže agentúra vyčleniť 

maximálne 6 640 tis. € (200 036 tis. Sk). Agentúra v programe LPP neposkytuje kapitálové 

prostriedky na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku. Nepriame náklady spojené s 

riešením projektu žiadané od agentúry nesmú prekročiť 20% z celkových bežných výdavkov 

požadovaných na riešenie projektu. Začiatok riešenia projektu je pre všetky priority 

stanovený na 1.9.2009. Maximálna finančná dotácia od agentúry na jednotlivý projekt, doba 

riešenia projektu a ďalšie podmienky sú rozdielne pre každú prioritu a cieľ, konkrétne 

podmienky je možné nájsť v Úplnom znení výzvy, ktoré je dostupné na internetovej stránke 

http://www.apvv.sk/doc/lpp2009/. 

  



Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného 

systému agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 3.4.2009 o 12:00 hodine. Zároveň jeden 

podpísaný originál žiadosti v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu 

(3.4.2009 do 16:00 h) do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 

3.4.2009 na adresu agentúry. 

 
Pre podávanie návrhov projektov v rámci výzvy LPP 2009 na LFUK platia nasledovné 

zásady: 

1. Vyplnený formulár žiadosti v elektronickej podobe odošle vedúci projektu najneskôr 

16.3.2009 na adresu Centra projektovej podpory LF UK cpp@fmed.uniba.sk. 

2. CPP v spolupráci s ekonomickým oddelením posúdi formálne náležitosti a finančnú 

časť projektu a prípadne navrhne vedúcemu projektu úpravu projektu. CPP nebude 

sledovať odbornú stránku projektu. 

3. Pri zostavovaní rozpočtu je každý vedúci projektu povinný do bežných výdavkov 

zakalkulovať aj nepriame režijné náklady Lekárskej fakulty UK vo výške 10% 

z celkových plánovaných nákladov na projekt, maximálne však do sumy 20% 

z celkových bežných výdavkov. 

4. Žiadosť je nutné podať elektronicky v on-line systéme APVV. Vytlačený formulár 

žiadosti o dotáciu podpísaný vedúcim projektu, členmi riešiteľského kolektívu  

(v prípade zapojenia spoluriešiteľských organizácií aj ich štatutárnymi zástupcami) 

spolu so všetkými prílohami je potrebné doručiť na CPP najneskôr 30.3.2009. 

5. Kópiu finančnej časti projektu CPP predloží poverenému pracovníkovi ekonomického 

oddelenia LF UK, ktorý svojím podpisom potvrdí správnosť vypracovaného rozpočtu. 

6. CPP následne zabezpečí súhlas dekana LF UK s podaním predloženého projektu, 

podpis rektora Univerzity Komenského a doručenie žiadosti o dotáciu na Agentúru na 

podporu výskumu a vývoja. 

 

V Bratislave 5.2.2009 

 

 

 

 

        Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 

          dekan Lekárskej fakulty UK 


