Metodický postup na organizovanie verejnej záverečnej oponentúry projektov VEGA
z organizácii SAV
Konanie záverečnej oponentúry upravuje dodatok č. 6. Nižšie uvedené pokyny definujú základné
podmienky na organizovanie verejnej záverečnej oponentúry pre projekty VEGA. Verejná záverečná
oponentúra sa koná na základe osobitnej požiadavky príslušnej komisie VEGA.
Dodatok č. 6 k pravidlám Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a Slovenskej a akadémie vied. Pravidlá Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied sa menia
a dopĺňali takto:
V čl. 3 ods. 3 písmeno d) znie:
,,d) V odvôvodnených prípadoch ma príslušná K VEGA právo požiadat' vedúceho končiaceho
projektu, aby uskutočnil záverečnú oponentúru maximálne do troch týždňov od doručenia tejto
žiadosti. Členov oponentskej rady navrhuje K VEGA. Za zorganizovanie a technické zabezpečenie
záverečnej oponentúry bude zodpovedat' prodekan pre vedu a výskum danej fakulty vysokej školy,
prorektor, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty) alebo riaditeľ organizácie SAV. Závery rady
záverečnej oponentúry sa následne predložia K VEGA.".
Výška pridelených finančných prostriedkov nie je jediným kritériom na jej zvolanie (v prípade
spoločných projektov sa pridelené BV spočítavajú za obidva rezorty). Projekty sa ukončujú verejnou
záverečnou oponentúrou formou seminára za účasti odborníkov z iných sektorov výskumu a vývoja,
ako je sektor, do ktorého pôsobnosti spadá riešiteľské pracovisko. Za organizovanie a technické
zabezpečenie záverečnej oponentúry zodpovedá príslušný prodekan (prorektor, ak sa vysoká škola
nečlení na fakulty) alebo riaditeľ organizácie SAV. Výdavky spojené so zabezpečením záverečnej
oponentúry uhrádza vedúci projektu z poskytnutého finančného príspevku. Závery rady záverečnej
oponentúry sú súčasťou dokladov záverečného hodnotenia projektu.
Metodický postup v podmienkach SAV:
1. Riaditeľ organizácie menuje Radu záverečnej oponentúry (ďalej len „Rada“), ktorá je 5 členná.
Rada
sa skladá z :
1.1. predsedu rady – štatutárny orgán organizácie (alebo jeho zástupca)
1.2. členov:
1.2.1. zástupca vedeckej rady organizácie
1.2.2. dvaja zástupcovia z iného sektoru (vysoké školy, súkromný sektor, mimovládne
výskumné organizácie)
1.2.3. oponent (pracovník mimo SAV)
2. Podklady na záverečnú oponentúru pripravuje vedúci projektu:
2.1. Záverečná správa (na formulároch VEGA)
2.2. publikácie, ktoré vznikli na základe riešenia projektu VEGA (v publikáciách musí byť uvedené
číslo projektu VEGA a materské pracovisko riešiteľov projektu)
3. Prezentácia výsledkov formou prednášky na oponentúre
4. Rada hodnotí projekt VEGA na základe oponentského posudku a kritérií uvedených v štatúte VEGA
č. 11, ods. 5 ku ktorým prijíma závery:
4.1. splnenie vytýčených vedeckých cieľov riešenia projektu,
4.2. vedecké prínosy na základe kvality prijatých vedeckých prác do tlače a už publikovaných
vedeckých prác v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch a prípadných ohlasov na ne,
prínosy pre hospodársku prax na základe navrhnutých nových technologických postupov a výrobných
procesov, nových technických riešení, nových technických diel, podaných prihlášok patentov, nových
priemyselných dizajnov a pod., ktoré boli výstupmi z riešenia projektu, a prínosy pre spoločenskú prax
na základe získaných ocenení, protokolárne prevzatých výstupov z riešenia projektu realizátorom
alebo ich objednávateľom, vyžiadaných referátov na zahraničných svetových kongresoch,
medzinárodných konferenciách a seminároch a pod. prezentujúcich výsledky riešenia projektu pred
odbornou verejnosťou,
4.3. reálnosť vyjadrenia vedúceho projektu o naplnení sociálno-ekonomických cieľov riešenia
projektu,
November 2015

4.4. účelnosť a efektívnosť využitia poskytnutých dotácií/finančných príspevkov na celé obdobie
riešenia.
Vedúci projektu predkladá oponentský posudok a závery Rady príslušnej komisii VEGA. Oponentský
posudok prikladá záverečnej správe v systéme e-VEGA a aj v tlačenej forme) v termíne podľa
požiadavky komisie.
Uvedený metodický postup platí už pre projekty VEGA, ktoré končia riešenie v roku 2015.
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