FAQ - Otázky a odpovede
Je výzva určená výlučne len pre štátnych príslušníkov tretích krajín?
Predmetná výzva je určená výhradne pre výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti
s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť v menšej
miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska.
Je prijímajúcou organizáciou, a teda žiadateľom, univerzita alebo fakulta?
Žiadateľom je univerzita.
Musí mať v čase podania žiadosti výskumník uzatvorenú pracovnú zmluvu s prijímajúcou
organizáciou a byť k dátumu podania žiadosti prijatý/zamestnaný alebo môže byť žiadosť v
rovine zámeru?
Žiadosť je možné podať ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy.
Má byť vyhlásenie o GDPR v oboch jazykoch (slovenskom a anglickom jazyku)?
Áno, vyhlásenie o GDPR musí byť v oboch jazykoch.
Kedy, zverejníte prvý zoznam uchádzačov a ich poradie?
Zoznam prijímateľov mechanizmu bude zverejnený na webovom sídle vykonávateľa do 5
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
Aké číslo účtu je potrebné uviesť? Má byť uvedené číslo účtu fakulty alebo univerzity?
Majiteľom účtu musí byť žiadateľ.
Je výskumník/vysokoškolský pedagóg z Ukrajiny, ktorý je v súčasnosti zamestnaný na slovenskej
inštitúcii (VŠ) na 50% (aj pred 24.2.2022) oprávnený získať podporu, ak by bol prijatý na plný
pracovný úväzok na inej vysokej škole?
Výskumník/vysokoškolský pedagóg nespĺňa podmienky oprávnenosti, nakoľko pred 24.2.2022
pôsobil na Slovensku a nebol ohrozený súčasným konfliktom.
V akom časovom horizonte bude žiadosť posúdená?
V prípade, že žiadosť nebude úplná, vykonávateľ vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v lehote
do 15 pracovných dní od doručenia. V prípade úplnosti žiadosti nie je vo výzve uvedený limit na
posúdenie žiadosti. Vykonávateľ však bude postupovať tak, aby čo najrýchlejšie vyhodnotil
všetky žiadosti.
V prípade schválenia dotácie je nutné vytvárať nový samostatný účet, alebo postačuje bežný
účet, ktorý už existuje so samostatným nákladovým strediskom?
Nie je potrebné vytvárať nový samostatný účet, ale je potrebné mať analytické účtovníctvo a
samostatné stredisko na projekt, nielen podľa fakúlt, ale aj podľa projektov, aby bolo možné
výdavky odsledovať.

Žiadateľ je povinný k podpisu zmluvy o poskytnutie finančných prostriedkov predložiť Výpis z
registra trestov nie starší ako 3 mesiace podľa platnej legislatívy. Mysli sa tým Výpis z registra
trestov štatutára alebo výskumníka?
Vyžaduje sa Výpis z registra trestov štatutára.
Je možné podať žiadosť s nástupom až v nasledujúcom roku, napr. 1.6.2023?
Nie, nie je to možné.
Je možné, aby v zmluve s organizáciou bol zazmluvnený funkčný plat (na nižšiu sumu) v zmysle
zákona a následne by sa vyplatenie dorovnalo formou odmeny?
Nie, nie je možné rozdeliť sumu na mzdu a odmenu. Odmeny nie sú v tejto výzve oprávnený
výdavok.
Môže byť absolvent z Ukrajiny, ktorý ukonči magisterský stupeň vzdelania na slovenskej vysokej
škole, prijatý na doktorandské štúdium a získať štipendium v rámci vyhlásenej výzvy? Absolvent
slovenskej vysokej školy z Ukrajiny v tomto prípade nespĺňa podmienky oprávnenosti, nakoľko
pred 24.2.2022 pôsobil na Slovensku a nebol ohrozený súčasným konfliktom.
Ak má naša inštitúcia verejne dostupnú účtovnú závierku, zverejnenú v Registri účtovných
závierok, je potrebné k bodu 1.5.4. z našej strany niečo dokladať?
Vzhľadom na to, že ide o povinnú prílohu, je potrebné doložiť účtovnú závierku v elektronickej
podobe.
Je možné podať žiadosť v anglickom jazyku?
Žiadosť je možné podať len v slovenskom jazyku. Zákon neumožňuje podať žiadosť v inom
jazyku.

