
 

Rozšírené predsedníctvo Vedeckej grantovej agentúry 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a Slovenskej akadémie vied 

 

 

Dodatok č. 5 

k pravidlám Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied  

 

 
Pravidlá Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied sa menia a dopĺňajú takto: 
 

 

Čl. I 

 

1. V čl. 2 odsek 12 znie: 

„VEGA eviduje účasti na projektoch VEGA a umožňuje účasť riešiteľa z pracovísk rezortu 

školstva maximálne na dvoch projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí 

zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú 

podávatelia, ktorým sa projekt končí v danom roku). Jeden riešiteľ z organizácií SAV sa môže 

podieľať maximálne na riešení troch projektov VEGA. V obidvoch rezortoch platí, že jeden 

riešiteľ môže byť vedúcim najviac jedného projektu a súčet riešiteľskej kapacity každého 

riešiteľa nesmie prevýšiť maximálnu ročnú výšku jeho výskumnej kapacity. Ak vedúci projektu 

rieši projekt sám, musí mu venovať celú svoju výskumnú kapacitu.“ 

 

2. V čl. 3 ods. 2 písmeno m) znie: 

„Po schválení výberu projektov P VEGA sprístupní správca agendy VEGA vedúcemu projektu 

v systéme e-VEGA hodnotenie projektu K VEGA.“ 

 

3. V čl. 5 ods. 2 písm. d) bodu 1e) sa na konci pripájajú tieto vety: 

„V prípade, že celkové finančné zabezpečenie nových a pokračujúcich projektov neumožňuje 

naplniť uvedené kritériá, sa pre jednotlivé K VEGA hľadá optimálny pomer znižovania počtu 

financovaných projektov (oproti tým, ktoré boli K VEGA odporúčané na financovanie) vo 

vzťahu k počtu podaných žiadostí pri zachovaní možnej miery financovania požiadaviek, 

postupne krátených v závislosti od vstupného hodnotenia príslušnou K VEGA. Stanovená dolná 

hranica dotácie vo výške minimálne 60 % plánovaných nákladov projektu môže byť tak pri 

rozpise splnená iba za predpokladu dostatočnej celkovej výšky finančných prostriedkov 

vyčlenených na projekty VEGA.“ 

 

4. V čl. 5 ods. 2 písm. d) bodu 3 sa na konci pripája táto veta: 

„V prípade nedostatočného zabezpečenia financovania nových a pokračujúcich projektov sa 

výška dotácie v aktuálnom roku riešenia projektu prepočíta v závislosti od celkovej výšky 

pridelených finančných prostriedkov, od počtu pokračujúcich a nových projektov a od výšky ich 

plánovaných finančných požiadaviek na daný rok.“ 

 

 

 

 



 

5. V  čl. 6 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú: 

„(9) Ak pri navrhovanej zmene nastane rozpor záujmov o presun projektu z pôvodného na nové 

pracovisko, v takom prípade o zmene riešiteľskej organizácie alebo zmene vedúceho projektu na 

pôvodnom pracovisku rozhoduje príslušná K VEGA v závislosti od konkrétneho prípadu so 

zreteľom na okolnosti súvisiace s riešiteľským kolektívom, resp. pracoviskom (napr. stav 

riešiteľských kapacít a materiálno-technického zabezpečenia, posúdenie vedeckej aktivity 

navrhovaného nového vedúceho projektu atď.). V mimoriadnych prípadoch (napr. z časového 

hľadiska) môže o zmene vedúceho projektu, resp. riešiteľského pracoviska rozhodnúť aj správca 

agendy VEGA v súčinnosti s príslušným predsedom K VEGA. 

 

(10) Pri končiacich projektoch v poslednom roku riešenia nie je možné zmeniť vedúceho 

projektu, pokiaľ má možnosť podať záverečnú správu. Za podanie záverečnej správy a správnosť 

údajov o čerpaní dotácie/finančného príspevku zodpovedá domovské riešiteľské pracovisko, 

pričom ju vypracúva, resp. v elektronickom systéme podáva vedúci projektu. Ak to nie je zo 

strany vedúceho projektu možné, záverečnú správu má povinnosť podať jeho zástupca alebo člen 

riešiteľského kolektívu, príp. osoba určená štatutárom, resp. vedúcim organizácie SAV alebo 

akademickým funkcionárom príslušného pracoviska verejnej vysokej školy alebo jej fakulty. 

V prípade nepodania záverečnej správy je možné požiadať o vrátenie dotácie/finančného 

príspevku za nevydokladované obdobie.“ 

 

 

Čl. II 
 

Tento dodatok č. 5 k pravidlám Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied nadobúda platnosť 

5. decembra 2013. 

  

 

 

 

V Bratislave 5. decembra 2013    prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.  

             predseda VEGA 


