
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty VEGA 

  

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied 

vyhlasuje 

výzvu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (ďalej len „VEGA“) na podávanie 

žiadostí o finančný príspevok na riešenie nových projektov 

 

Informácie o výzve 

Dátum vyhlásenia výzvy: 2. 3. 2020  

Termín na podávanie žiadostí:  do 28. 4. 2020  

Termín zverejnenia výsledkov hodnotenia žiadostí: november 2020  

Doba riešenia projektov: 1. 1. 2021 –  najneskôr 31. 12. 2024  

 

Zámerom výzvy je podpora zvyšovania kvality základného výskumu vo všetkých odboroch 

vedy a techniky formou súťaže na základe hodnotenia predložených projektov. Vedúci projektu 

sám indikovať vednú oblasť a tým aj rozhodne, ktorá komisia VEGA bude hodnotiť kvalitu 

projektu. Zameranie komisií VEGA podľa odborov vedy a techniky je zverejnené na: 

http://www.vega.sav.sk/_files/doku_pages/20130704_60_subor.pdf . 

 

Podmienky výzvy 

 Žiadosť o finančný príspevok na projekt VEGA musí byť podaná v súlade s výzvou, 
Štatútom a Pravidlami VEGA, (http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=12), ako 
aj s pokynmi zverejnenými v informačnom systéme e-VEGA v časti Pomocník  
https://e-vega.sav.sk/(S(tj3xe0iipamduw55llkite45))/InfoPages/Ziadost.htm . 

 Vedúcim projektu podľa Štatútu VEGA môže byť vedecký pracovník s vysokoškolským 
vzdelaním 3. stupňa. 

 V zmysle Pravidiel VEGA jeden riešiteľ môže byť vedúcim najviac jedného projektu. 

 VEGA eviduje účasti na projektoch VEGA a umožňuje účasť riešiteľa z organizácií SAV 
maximálne v troch projektov VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-
VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú podávatelia, ktorým sa 
projekt končí v danom roku). 

 Riešiteľský kolektív projektu môže pozostávať maximálne z 20 riešiteľov, členmi 
riešiteľského kolektívu môžu byť aj doktorandi. 

 V danom roku môže riešiteľ  v pozícii vedúceho projektu predložiť do VEGA iba jednu 
žiadosť o finančný príspevok. 

 Ak sa na riešení projektu podieľajú viacerí riešitelia (traja a viac) vedúci projektu určí 
zástupcu vedúceho projektu. 

 V prípade spoločného projektu (riešiteľský kolektív pozostáva z pracovníkov SAV a 
pracovníkov rezortu školstva) určí vedúci projektu dvoch zástupcov vedúceho 
projektu, po jednom z rezortu školstva a zo SAV. 

http://www.vega.sav.sk/_files/doku_pages/20130704_60_subor.pdf
http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=12
https://e-vega.sav.sk/(S(tj3xe0iipamduw55llkite45))/InfoPages/Ziadost.htm


 Doba riešenia projektu môže byť dva až štyri roky. Dlhšia doba riešenia projektu ako 
štyri roky nie je možná. Schválenú dobu riešenia nie je možné meniť.  

 V návrhu projektu sa bežné výdavky majú plánovať vo výške potrebnej na realizáciu 
projektu. Kapitálové prostriedky sa v SAV na projekty tejto výzvy nebudú poskytovať. 

 

Predkladanie žiadosti o finančný príspevok 

 Žiadosť o finančný príspevok na projekt VEGA so začiatkom riešenia od roku 2021 sa 
podáva do 28. 4. 2020 do 14.00 hod.  

 Žiadosť sa podáva výhradne elektronicky prostredníctvom informačného systému e-
VEGA na https://e-ega.sav.sk/(S(1qi1gdu3r0xp3h45zkg5vmma))/default.aspx 

 Potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné doručiť v listinnej podobe najneskôr 3 
pracovné dni po uzatvorení výzvy na: 

Úrad SAV 
Odbor vedy a výskumu 
Referát projektov VEGA 
Štefánikova 49 
814  38  Bratislava 1 

 Potvrdenie o podaní žiadosti musí byť podpísané vedúcim projektu a štatutárnym 
zástupcom riaditeľskej organizácie SAV (v prípade spoločného projektu z rezortu 
školstva a SAV sa podpisuje aj štatutárny zástupca  spolupracujúcej organizácie 
podieľajúcej sa na riešení projektu). Na účely kontroly a archiváciu u žiadateľa má byť 
evidovaná kompletne vyplnená  žiadosť v slovenskom jazyku, na ktorej je uvedené 
evidenčné číslo danej žiadosti (doklad o tom, že nejde o jej koncept). 

 
Hodnotenie žiadostí 

 Príslušná komisia VEGA pri hodnotení podaných žiadostí o dotáciu na nový projekt 

VEGA postupuje podľa kritérií vstupného hodnotenia projektov, ktoré sú zverejnené na 

webovom sídle SAV http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=29 

 Pri hodnotení sa zameriava najmä na kvalitu publikačnej činnosti vedúceho projektu, 

resp. aj zástupcu vedúceho projektu, primeranosť a opodstatnenosť finančných 

požiadaviek vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy, metodológiu a veľkosť riešiteľského 

kolektívu, či projekt má charakter základného výskumu a či odborne patrí do náplne 

danej komisie, v prípade negatívneho posúdenia vyradí takúto žiadosť z ďalšieho 

hodnotenia.  

 V návrhu projektu by mali byť uvedené konkrétne ciele a jednotlivé výstupy projektu 
tak, aby v prípade úspešného hodnotenia žiadosti a poskytnutia finančnej dotácie na 
projekt po skončení jeho riešenia spĺňal kritériá používané pri záverečnom hodnotení 
podľa príslušnej komisie VEGA (http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=30) 

 

Financovanie projektov 

 Výška finančného príspevku na SAV sa riadi Zásadami financovania zverejnenými na: 
http://www.vega.sav.sk/index.php?p=show&id=31  
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