
Pravidlá pre overenie/určenie personálnej kapacity a účasti riešiteľov v projekte za 

účelom poskytnutia finančného príspevku na riešenie projektu 

 

Pri definovaní personálnej kapacity a účasti riešiteľov pre rok, v ktorom sa poskytuje finančný 

príspevok na riešenie projektu sa vychádza z: 

 podanej aktualizácie riešiteľskej kapacity (ďalej len „ARK“) na daný rok; 

 pôvodne plánovanej kapacity na daný rok v žiadosti o finančný príspevok 

 údajov o úväzkoch riešiteľov (informácie poskytujú pracoviská riešiteľov) 

Riešiteľská kapacita uvedená v ARK pre daný rok sa oproti pôvodne plánovanej môže: 

 znížiť v prípade, že: 

o riešiteľ sa nezúčastňuje na riešení projektu v danom roku alebo napr. ukončil 

prac. pomer; 

o znížil sa mu úväzok; 

o znížila sa mu účasť (stal sa riešiteľom ďalšieho projektu); 

 

 zvýšiť v prípade: 

o ak sa do riešiteľského kolektívu zaradí novoprijatý zamestnanec, resp. 

novoprijatý doktorand do organizácie, ktorej pracovisko rieši daný projekt;; 

o zvýšenia úväzku riešiteľa alebo riešiteľov. 

 

 Nárast riešiteľskej kapacity existujúcich riešiteľov projektu v ARK oproti plánovanej 
riešiteľskej kapacite uvedenej v žiadosti o grant, neovplyvní výšku prideleného 
príspevku. 
 

 V prípade úplného nahradenia pôvodne plánovaného riešiteľa iným riešiteľom sa 
kapacita zachová (prípadne zníži, ak má napr. nižší úväzok) a nemusí v tomto prípade 
byť novoprijatým zamestnancom, resp. doktorandom. 
 

 pri doktorandoch je akceptovaná riešiteľská kapacita vo výške 2000 h len študenta 

dennej formy doktorandského štúdia, ktorý toto štúdium realizuje v rámci organizácie 

SAV ako externej vzdelávacej inštitúcie v závislosti podľa počtu účastí na projektoch 

VEGA; 

 

 pri definovaní výšky finančného príspevku na projekt sa zohľadňuje počet účastí na 

riešení projektov VEGA a úväzok riešiteľa v organizácii SAV; 

 jeden riešiteľ z organizácií SAV sa môže podieľať maximálne na riešení troch 

projektov VEGA financovaných zo strany SAV alebo vysokých škôl; 

 súčet riešiteľskej kapacity riešiteľa participujúceho v projektoch VEGA 

financovaných zo strany SAV alebo vysokých škôl nesmie prevýšiť maximálnu 

ročnú výšku jeho výskumnej kapacity, t. j. 2000 h; 

 

 podmienkou poskytnutia príspevku v prípade spoločných projektov (kde vedúci sú z 

vysokých škôl a členovia riešiteľského kolektívu sú aj pracovníci SAV) je predloženie 

aktualizácie celého riešiteľského kolektívu na overenie účastí riešiteľov. 

 

Kontakt na správcov VEGA na SAV: 

http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=24 

 

http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=24

