USMERNENIE
pre prijímateľov NFP vo veci vykazovania účasti vedeckých pracovníkov
nepodnikateľských výskumných inštitúcií v projektoch rôznych grantových
schém/programov a jej vykazovania v rámci implementácie projektov
podporených Výskumnou agentúrou v rámci vypĺňania pracovných výkazov

Platnosť a účinnosť usmernenia je od 23.10.2020
Hlavné zásady
I.

Účel vykazovania

Účelom vykazovanie platenej a neplatnej práce vedeckých pracovníkov v rôznych grantových
schémach/programoch je vylúčenie možných duplicít pri financovaní mzdových výdavkov v
rámci podporených projektov zo strany Výskumnej agentúry, ako aj kontrola neprekročenia
maximálnej možnej mesačnej kapacity konkrétneho vedeckého pracovníka.
II.

Príklady účasti vedeckého pracovníka v iných projektoch/aktivitách
•

VEGA/KEGA – v prípade, že konkrétny „projekt“ VEGA/KEGA konkrétnemu vedeckému
pracovníkovi neuhrádza žiadnu časť jeho mzdových výdavkov v daný mesiac, nie je
potrebné uvádzať účasť v takomto projekte v rámci zjednodušeného pracovného výkazu.

•

VEGA/KEGA – v prípade, že konkrétny „projekt“ VEGA/KEGA konkrétnemu vedeckému
pracovníkovi uhrádza časť mzdových nákladov, uvedie sa uvedené do zjednodušeného
pracovného výkazu.

•

APVV projekty – mzdové náklady vedeckého pracovníka sú financované v daný mesiac
plne, alebo čiastočne z projektu – v takomto prípade je potrebné uvedené uviesť do
zjednodušeného pracovného výkazu.

•

APVV/VEGA/KEGA projekty – vedecký pracovník je v rámci APVV/VEGA/KEGA projektu
odmeňovaný formou odmien – v takomto prípade je potrebné uviesť do pracovného
výkazu počet hodín, ktorý bude vychádzať z hodinovej sadzby daného vedeckého
pracovníka (t.j. vychádzajúc z výšky danej odmeny a hodinovej sadzby vedeckého
pracovníka sa vypočíta počet hodín, ktoré sa uvedú do zjednodušeného pracovného
výkazu).
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•

APVV projekty – v prípade, že vedecký pracovník sa zúčastňuje práce na takomto vedeckom
projekte, ale nie je za ňu honorovaný (príklad hlavného riešiteľa/garanta projektu, ktorý
v projekte nemá žiadne mzdové náklady), uvádza sa do zjednodušeného pracovného
výkazu len počet hodín, ktorý v danom mesiaci vedecký pracovník venoval takémuto
projektu.

•

Analogicky sa postupuje aj v prípade iných pracovných úväzkov, resp. účastí na riešení
iných vedeckých aktivít/projektov.

III.

Vypĺňanie zjednodušeného pracovného výkazu

•

V zjednodušenom pracovnom výkaze je potrebné uviesť všetky pracovné pozície
jednotlivo, na ktorých zamestnanec v danom mesiaci reálne vykonával činnosti.

•

V prípade, že v rámci iných vedeckých aktivít/projektov poberá vedecký pracovník na
základe pracovnoprávneho vzťahu mzdu/odmeny, je potrebné uvedené uviesť
do pracovného výkazu v časti „pracovné pomery mimo EŠIF – podľa formy
pracovnoprávneho vzťahu (TPP/DoVP/DoPČ) príslušný počet hodín.

•

V prípade, že vedecký pracovník sa venuje inému projektu, avšak nie je za uvedené
odmeňovaný (napríklad hlavný riešiteľ/garant APVV projektu), uvedenie príslušný počet
hodín do pracovného výkazu do časti „Počet hodín zamestnanca v danom mesiaci“, do
riadku „ďalšie“.
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