Pokyny k podávaniu aktualizácie riešiteľských kolektívov
v projektoch VEGA na rok 2021
Vedúci projektov VEGA z organizácii SAV sú povinní podať aktualizácie riešiteľských kolektívov
(ďalej len „ARK“) elektronicky v IS e-VEGA, ako aj v písomnej forme.
Podanie ARK je nevyhnutnou podmienkou na financovanie projektu VEGA v SAV v roku 2021.
Táto podmienka platí aj pre riešiteľov z organizácií SAV, ktorí sú zapojení do riešenia spoločných
projektov VEGA financovaných aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a školstva SR.
V zmysle pravidiel VEGA jeden riešiteľ môže byť vedúcim najviac jedného projektu a jeden riešiteľ zo
SAV sa môže podieľať maximálne na riešení troch projektov evidovaných vo VEGA, pričom nesmie
prekračovať tri účasti (stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity). Pravidlá pri overovaní
riešiteľskej kapacity a účastiach riešiteľov projektov VEGA sú uverejnené na:
http://www.vega.sav.sk/_files/doku_pages/20191114_180_subor.pdf
Vo formulári ARK sa uvádza plánovaná výška úväzku v roku 2021 (v percentách) každého
riešiteľa z organizácie SAV.
Ide o ustanovený pracovný čas v organizácii. Ustanovený pracovný čas v organizácii je v každom
projekte, na ktorom riešiteľ participuje, rovnaký a je vyjadrený v percentách. Z toho vyplýva, že sa
vyznačí počet účastí symbolom 1/1 – jedna účasť, ½ - dve účasti alebo 1/3 tri účasti a výška
ustanoveného pracovného času.
Príklad: ak má riešiteľ ustanovený pracovný čas v organizácii vo výške napr. 1200 hod/rok tak do každej
ARK (podľa počtu účastí riešiteľa) sa píše 60% a príslušný počet účastí.
Pri spoločných projektoch typu:
 vedúci projektu je zo SAV a zástupca vedúceho je z rezortu školstva
 vedúci projektu je z rezortu školstva a zástupca je zo SAV
platí povinnosť predložiť aktualizáciu:
pri pokračujúcich spoločných projektoch,
pri nových spoločných projektoch so začiatkom riešenia v roku 2021, a to aj v prípade, keď
nedošlo k zmene v riešiteľskom kolektíve.
V prípade spoločných projektov je potrebné predložiť ARK v listinnej podobe aj s podpisom štatutárneho
zástupcu vysokej školy.
Odporúčame, aby v spoločných projektoch zástupca vedúceho projektu zo SAV upozornil vedúceho
projektu z rezortu školstva na povinnosť podať ARK. V tomto prípade je potrebné v listinnej podobe
ARK predložiť správcom agendy VEGA v oboch rezortoch.
Ak v roku 2020 nebola financovaná časť projektu v rezorte školstva, takýto projekt MŠVVaŠ SR
neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva a ostáva ako len samostatne riešený projekt v SAV.
Z tohto dôvodu je potrebné tento stav upraviť aj aktualizáciou, aby riešiteľský kolektív za školskú časť
nemal blokované účasti/kapacity v prípade podania nového projektu v nasledujúcom roku.
Termíny na podanie ARK:



v systéme e-VEGA na rok 2021: 15. 12. 2020 do 14.00 h
na doručenie listinnej podoby ARK: 18. 12. 2020

V listinnej podobe s podpisom vedúceho projektu a príslušného štatutárneho zástupcu každej
zúčastnenej organizácie SAV, resp. vysokej školy sa ARK podáva na adresu:
Úrad SAV
Odbor vedy a výskumu
Referát projektov VEGA
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Ako bolo zverejnené na webovej stránke VEGA na SAV v Opatreniach pre činnosť VEGA
v mimoriadnom režime, na SAV sa nevyžadovalo zaslanie potvrdenia o podaní žiadosti v novej výzve
VEGA 2021 v listinnej podobe. Pri podaní aktualizácie riešiteľských kolektívov nových projektov je teda
možné zaslať aj uvedené potvrdenie.

