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Termíny podávania aktualizácií riešite ľských kolektívov na rok 2019, finan čných správ 
za rok 2018 a závere čných správ projektov kon čiacich riešenie v roku 2018 

Aktualizácie riešite ľských kolektívov na rok 2019 z organizácii SAV  

Vedúci projektov VEGA z organizácii SAV, ktoré majú byť financované v roku 2018, sú povinní poda ť 
formulár aktualizácie riešite ľských kolektívov (ďalej len ARK) v elektronickej a v písomnej forme. V 
zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ zo SAV sa môže 
podieľať maximálne na riešení 3 projektov evidovaných vo VEG A, pričom nesmie prekračovať 3 
účasti (stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity). V SAV platí, že projekt VEGA, na 
ktorý nebude podaná a podpísaná ARK, nebude v roku 2019 financovaný. 
 
V systéme e-VEGA sú uvedené len organizácie platné od 1. 1. 2018, nie sú už uvedené zrušené 
organizácie, z ktorých boli podávané projekty. 
 
Vo formulári ARK sa uvádza plánovaná výška úväzku v  roku 2019 (v percentách) každého 
riešite ľa z organizácie SAV.  
 
Ide o ustanovený pracovný čas v organizácii. Ustanovený pracovný čas v organizácii je v každom 
projekte, na ktorom riešiteľ participuje všade rovnaký a je vyjadrený v percentách. Z toho vyplýva, že 
sa vyznačí počet účastí symbolom 1/1 – jedna účasť, ½ - dve účasti alebo 1/3 tri účasti a výška 
ustanoveného pracovného času.  
 
Príklad:  ak má riešiteľ ustanovený pracovný čas v organizácii vo výške napr. 1200 hod/rok tak do 
každej ARK (podľa počtu účastí riešiteľa) sa píše 60% a príslušný počet účastí. 
 
Pri spolo čných projektoch (rezort školstva + SAV a opačne) platí všeobecná povinnosť predložiť 
správcovi agendy VEGA za SAV aktualizáciu pri všetkých pokračujúcich, ako aj nových projektoch so 
začiatkom riešenia v roku 2018, a to i v prípade, keď nedošlo k zmene v riešiteľskom kolektíve. 
Projekt nebude zo strany SAV financovaný, ak nebude  podaná ARK . V prípade spoločného 
projektu s vedúcim projektu zo SAV, ak v roku 2018 nebola financovaná časť v rezorte školstva, takýto 
projekt MŠVVaŠ SR neeviduje ako projekt riešený v rezorte školstva (ostáva ako len samostatne 
riešený projekt v SAV). Z tohto dôvodu je potrebné tento stav upraviť aj aktualizáciou, aby riešiteľský 
kolektív za školskú časť nemal blokované účasti/kapacity pri snahe podať si nový projekt 
v nasledujúcom roku. 
 
Odporúča sa, aby zástupca vedúceho projektu zo SAV upozornil vedúceho projektu z rezortu školstva 
na povinnosť podať ARK. V písomnej forme treba formulár ARK predložiť správcom agendy VEGA 
v oboch rezortoch. 
 
Termín podávania formuláru ARK na rok 2019 je 14. 1 2. 2018 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA,  
ktorý po vytlačení s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára organizácie SAV, 
v prípade riešiteľov z viacerých organizácii SAV podpismi všetkých štatutárnych orgánov 
zúčastnených organizácii, v prípade spoločných projektov z rezortom školstva aj s podpismi 
príslušného funkcionára vysokej školy (zároveň čitateľne uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu 
podpísanej osoby) treba doru čiť na odbor vedy a výskumu Úradu SAV najneskôr do 19. 12. 2018 
(ak je ARK poslaná poštou, tak rozhoduje dátum na poštovej pečiatke), v prípade spoločných 
projektov z rezortom školstva je potrebné poslať aj na odbor vedy a techniky na VŠ Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR najneskôr do 19. 12. 2016 (rozhoduje dátum na poštovej 
pečiatke). V prípade spolo čných projektov VEGA,  kde vedúci projektu je z rezortu školstva a 
zástupca z rezortu SAV, je potrebné písomnú aktualizáciu zasla ť aj na odbor vedy a výskumu 
Úradu SAV.  Podanie ARK slúži ako podklad na pridelenie finančného príspevku na príslušný projekt 
v roku 2019. Bez podpísanej tla čenej verzie nemôže by ť aktualizácia akceptovaná. 

Finan čné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania finan čného príspevku 
VEGA za rok 2018) 

Vedúci projektov VEGA pokra čujúcich  v riešení v roku 2019 sú povinní najneskôr do 18. 1. 2019 do 
14.00 hod.  elektronicky poda ť vyplnený formulár čerpania finan čného príspevku VEGA  za rok 
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2018 prostredníctvom systému e-VEGA. V prípade spoločných projektov sa vypĺňa formulár za oba 
rezorty. Formulár sa podáva len elektronicky. 
 
V prípade projektov končiacich riešenie v roku 2018 je potrebné vyplniť formulár čerpania finančných 
prostriedkov pred vypĺňaním záverečnej správy.  
 
V prípade kontroly je nevyhnutné, aby boli k dispozícii finančné správy za každý rok ku všetkým 
financovaným projektom.  
 
Záverečné správy projektov kon čiacich v roku 2018: 
 
Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2018, predkladajú záverečnú správu  za celé 
obdobie riešenia v systéme e-VEGA  do 18. 1. 2019 do 14.00 hod.  a v tlačenej podobe  (formulár 
záverečnej správy podpísaný vedúcim projektu a štatutárom organizácie SAV - treba čitateľne uviesť 
meno, priezvisko, tituly a funkciu podpísanej osoby) na odbor vedy a výskumu Úradu SAV najneskôr 
do troch pracovných dní (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). 
 
Pred podaním záverečnej správy treba v systéme mať uložené najskôr formulár finančného čerpania 
za jednotlivé roky, z ktorého sa do záverečnej správy preberú údaje o finančnom zúčtovaní. 
 
Jednotlivé publikované výstupy  za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe 
iba elektronicky . Poštou zaslané publikácie príslušná komisia VEGA nebude brať do úvahy. 
 
Postup pri realizácii záverečnej oponentúry  upravuje dodatok č.6 k Pravidlám VEGA, ktorý bol 
schválený orgánmi VEGA 23. 4. 2015. Dodatok je uvedený nižšie: 
 
Pravidlá VEGA, Čl. 3 ods. 3 písmeno d) znie: 
,,d) V odôvodnených 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 alebo 
prorektor, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty) alebo riaditeľ organizácie SAV. Závery rady 
záverečnej oponentúry sa následne predložia K VEGA.". 


