Komisia VEGA č. 11 pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, vedy o športe)
Vstupné hodnotenie projektov sa uskutočňuje podľa pravidiel VEGA, a to v súlade s čl. 3 ods. 2 ako
hodnotenie v dvoch kolách. V zmysle ustanovenia pod písmenom a) komisia na základe vstupnej
informácie spravodajcu/spravodajcov projektu posudzuje:
1. z formálnej stránky, či ide o projekt základného výskumu, resp. vedecký projekt
Za základný výskum sa považuje: teoretická alebo experimentálna činnosť s cieľom získať nové
poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez špecifického
priameho uplatnenia alebo využitia v praxi. Základný výskum analyzuje vlastnosti, štruktúru,
vzťahy z pohľadu formulovania a testovania hypotéz, teórií alebo zákonov (podľa Frascati Manual
2015 – updated document of OECD).
Projekt musí mať zrozumiteľne formulované ciele, výskumné otázky, resp. hypotézy.
Musia byť jasne opísané metódy, akými budú ciele projektu naplnené.
2. či projekt odborne patrí do náplne komisie VEGA uvádzanej v žiadosti o dotáciu/finančný
príspevok. Za výber komisie, do ktorej je podávaná žiadosť o dotáciu/finančný príspevok,
zodpovedá žiadateľ.
Vzhľadom na narastajúcu mieru interdisciplinarity projektov komisia VEGA č. 11 považuje za
zásadné, že proces riešenia projektu a jeho výstupy musia mať prínos pre jednu z vedných
disciplín tejto komisie.
3. posúdi kvalitu publikačnej činnosti a ohlasov na publikačné výstupy vedúceho projektu a jeho
zástupcu (v prípadoch, kde je inštitút zástupcu vedúceho projektu definovaný v pravidlách VEGA)
Publikačná činnosť:
- nemusí byť v zameraní podávaného projektu
- musí byť v zameraní vedných disciplín komisie VEGA č. 11
Akceptujú sa: predovšetkým publikačné výstupy a ohlasy v CC (current contents), publikácie
v relevantných databázach (WoS, Scopus, ERIH-PLUS), publikácie kategórie A, publikácie
v rozšírených cudzích jazykoch.
Publikačné výstupy kategórie A:
definované Akreditačnou komisiou
http://www.akredkom.sk/zapis/364fo/Pravidla_hodnotenia_vyskumu_AK_uplne%20znenie.pdf
a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti
a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti: https://www.minedu.sk/data/att/4568.pdf.
Vzhľadom na široké spektrum vedných disciplín, ktoré komisia VEGA č. 11 zastrešuje, je
posúdenie kvality publikačnej činnosti vedúceho projektu a jeho zástupcu, založené na
internom hodnotení tejto komisie.
Komisia zohľadňuje požiadavky na kvalitu
o vedúceho/vedúcu projektu do 35 rokov.
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4. primeranosť a opodstatnenosť finančných požiadaviek
Finančné požiadavky nesmú prekročiť maximálnu možnú požadovanú sumu, ktorá sa uvádza
v pokynoch na vyplnenie žiadosti o dotáciu/finančný príspevok na návrh vedeckého projektu.

