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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 18.12.2019 
 
Prorektor pre strategické projekty a rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej 
len „STU“) na základe potreby stanovenia spôsobu vykazovania produktívnych hodín 
pri projektoch Horizont 2020, EIT a k nim nadväzujúcim schémam, v súlade s článkom 4 
bod 1 Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013 a vo vzťahu k príslušným ustanoveniam 
Pracovného poriadku pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 

vydáva 
 

Metodické usmernenie 
 

Stanovenie spôsobu vykazovania ročných produktívnych hodín v projektoch Horizont 
2020, KIC EIT a k nim nadväzujúcim schémach 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Pri vykazovaní ročných produktívnych hodín v rámci projektov Horizont 2020 

a projektov KIC EIT ako aj iných k nim nadväzujúcim schémam, pre ktoré platia 

rovnaké finančné pravidlá ako pri Horizonte 2020 (ďalej len „projekty“) je potrebné 

stanoviť jednotný postup pri vykazovaní produktívnych hodín pri projektoch 

realizovaných na celej STU. 

2. Pri stanovení vykazovania ročných produktívnych hodín je potrebné vychádzať 

z pravidiel určených aktuálnou verziou Anotovanej grantovej zmluvy H2020 

(Annotated Grant Agreement H2020) a Grantovej zmluvy konkrétneho projektu, 

pričom spôsob vykazovania musí byť určený jednotne pri všetkých projektoch 

pre právnickú osobu na celý finančný rok. 

 
 

Článok 2 
Stanovenie spôsobu vykazovania ročných produktívnych hodín  

 
1. Pri vykazovaní ročných produktívnych hodín v rámci projektov Horizont 2020 

a projektov KIC EIT ako aj iných k nim nadväzujúcim schémam na všetkých súčastiach 

STU, pre ktoré platia rovnaké finančné pravidlá ako pri Horizonte 2020 týmto 

odporúčam 

spôsob výpočtu ročných produktívnych hodín ako fixných 1720 hodín za rok pri 100% 
pracovnom úväzku na projekte, pričom pri čiastkových úväzkoch sa bude rátať 
pomerná časť z 1720 hodín k percentuálnemu podielu pracovného úväzku 
na projekte. 
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2. Pracovným úväzkom na účely tohto metodického usmernenia sa myslí pracovný 

pomer založený pracovnou zmluvou alebo dohodou. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto metodické usmernenie sa bude používať v prípade, že jeho aplikovaním sa 

neporušia pravidlá určené vo výzve na predkladanie projektov, v pravidlách grantovej 

schémy projektu alebo v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt. 

2. Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2020. 

 
 
 
 
 

Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík1 
     prorektor pre strategické projekty a rozvoj 

                                                        
1 Originál podpísaého Metodického usmernenia prorektora pre strategické projekty a rozvoj „Stanovenie 
spôsobu vykazovania ročných produktívnych hodín v projektoch Horizont 2020, KIC EIT a k nim nadväzujúcim 
schémach“ zo dňa 18.12.2019 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare 
Rektorátu STU. 


