EVIDENCIA PROJEKTOV
Aplikácia Záznamník výskumníka je dostupná v hlavnej ponuke Osobnej administratívy v module Veda
a výskum a to učiteľom, študentom doktorandského štúdia a vedúcim celouniverzitných pracovísk.
Každý z uvedených užívateľov má implicitne založený projekt „Mimoprojektový výskum“ pre evidenciu
úloh, ktoré sa nevzťahujú ku žiadnemu projektu. Tento projekt nie je možné zrušiť ani naň pridávať
spolupracovníkov. Ďalšie projekty si užívateľ zakladá sám cez odkaz „Založiť projekt“.

V úvodnom formulári sú základné údaje k projektu ako je názov projektu, druh, zameranie, garant,
pracovisko atď.
Ak číselník ponúkaných druhov projektov nie je dostatočný, je
možné podať návrh druhu projektu. V prípade schválenia bude
číselník doplnený o nový druh projektu.

Uvádzajte čo najpresnejšie označenia projektov (v prípade, že
sa nedajú jednoznačne identifikovať v rámci druhu projektu),
napr.:
Project TEMPUS 157871_2009
COST Action FP-1006
ITMS 26110230037 (operačné programy)
VEGA 1/0252/11
APVV-0303-11
LPP-0308-09
KEGA 007TUZVO-4/2011
FP7-ENV-2011-282887 (projekt rámcových
programov)
SK-BG-0029-12 (projekt APVV – bilaterálny
projekt)...

Pokiaľ sa nezadefinuje dátum podpísania zmluvy,
systém automaticky zaregistruje aktuálny dátum, t. j.
deň kedy sa základné informácie vyplnili a uložili. Pri
niektorých projektoch (VEGA, KEGA...) sa zmluvy
neuzatvárajú a teda nie je potrebné vložiť dátum (resp.
po dohode s EO, t. j. kedy prišlo oficiálne oznámenie
o poskytnutých dotáciách)

Tu vkladať „Zverejniť informácie o projekte
a pracovníkoch“

Základné údaje je možné priebežne uložiť (tlačidlo Pridať projekt) alebo pokračovať v bližšej
špecifikácii projektu (tlačidlo Pridať projekt a prejsť na špecifikáciu).

Základné informácie
Pre správne vygenerovanie Krycieho listu k projektu je ešte potrebné doplniť údaje v nasledovných
častiach:
Základné informácie / Špecifikácia projektu / Podrobnosti – doplniť Cieľ projektu (údaj do Krycieho
listu); kľúčové slová

Základné informácie / Špecifikácia projektu / Partneri – doplniť Partnera projektu (údaj do Krycieho
listu). Ak je partner označený ako Lead partner, v Krycom liste bude v riadku 09 za názvom partnera
text „Žiadateľ“.

Základné informácie / Špecifikácia projektu / Finančné prostriedky – v tejto časti sa vyplnia údaje
potrebné do vyplnenie Finančných nárokov projektu v Krycom liste.

Financovanie pre aktuálny rok je predpripravené, je potrebné editovať jednotlivé položky kliknutím na
ikonku „Editácia“.

Podobne je potrebné uložiť financovanie pre každý rok trvania projektu.
Položky Krycieho listu (viď príloha) v časti Finančné nároky projektu budú generované nasledovne:

Priame bežné náklady (pole 37) - súčet prostriedkov bežných priamych zo všetkých rokov trvania
projektu.

Nepriame bežné náklady (pole 38) - súčet prostriedkov bežných nepriamych zo všetkých rokov trvania
projektu.
Kapitálové výdavky (pole 39) - súčet prostriedkov kapitálových zo všetkých rokov trvania projektu.
Výška odpisov (pole 40) - súčet odpisov zo všetkých rokov trvania projektu.
Celkový rozpočet projektu (pole 35) - súčet všetkých uvedených typov prostriedkov.

Pre uvedenie Spolufinancovania (Krycí liste – pole 36) je potrebné vybrať charakteristiku zdroja
„financovanie školou“, ako rok je potrebné uviesť „po celú dobu trvania projektu“ a v poli Zodpovedná
osoba vyhľadať osobu, ktorá bude na Krycom liste uvedená ako Spoluzodpovedná osoba.

Po doplnení týchto údajov je možné vytlačiť Krycí list cez odkaz „Tisk krycího listu“.

Ďalšie údaje

Možnosť kedykoľvek meniť údaje (aktualizovať) v časti
základné informácie o projekte. Pozor, vždy uložiť uskutočnené
zmeny!

ktoré je potrebné k projektu evidovať:
Pracovníci - je potrebné zaevidovať všetkých pracovníkov na projekte a prideliť im prislúchajúcu
rolu.

Pri identifikácii externých pracovníkov je potrebné dodržať
nasledovné kroky:

Pracovníkov je možné priradiť k projektu individuálne alebo skupinovo.

1.

Vyhľadať externého pracovníka (ak je už
existujúci, t. j. je už zaregistrovaný v UIS). Po
nahodení priezviska UIS ponúkne na výber
konkrétnu osobu.

2.

Pridanie nového externého pracovníka – ak je
pracovník úplne novou osobou pre UIS. Vypĺňajú
sa základné informácie o pracovníkovi, t. j. meno,
priezvisko, tituly, štátna príslušnosť a e-mail.

3.

Po akejkoľvek novej informácii v UIS je potrebné
vždy ULOŽIŤ ZMENY, inak ich UIS neuchová!!!

Kapacita pracovníkov na projekte sa eviduje po jednotlivých rokoch trvania projektu.

Pri každom projekte sú dostupné aj aplikácie pre harmonogram, dokumentáciu, úlohy, kontakty
a výsledky a taktiež podrobné sledovanie čerpania finančných prostriedkov projektu. Podrobný popis
týchto aplikácií sa nachádza na Dokumentovom serveri v Oficiálnej dokumentácii vo 4. zväzku Veda
a výskum.

Príloha: Vzor Krycieho listu projektu

