
Október 2020 
 

Pokyny na vyplnenie Finančnej správy 

o čerpaní finančného príspevku na riešenie projektov VEGA  

za rok 2020  

 
 

Finančnú správu o čerpaní príspevku VEGA na riešenie projektu v roku 2020 sú povinní podať 
vedúci projektov len prostredníctvom informačného systému e-VEGA. 
 
Termín na podanie finančnej správy: najneskôr do 31. marca 2021 do 14,00 h 
 
 

 Pokračujúce projekty: 
 

Vedúci projektov VEGA pokračujúcich projektov vyplnia v e-VEGA len požadované 
údaje o čerpaní pridelených finančných prostriedkov na projekt VEGA v roku 2020 
v časti Financovanie projektu. 
V prípade spoločných projektov z rezortu školstva a SAV sa uvádzajú údaje za obidva 
rezorty. 

 
 
 

 Končiace projekty: 
 

Informácie o čerpaní finančných prostriedkov sa podobne ako u pokračujúcich 
projektoch uvádzajú do formulára Financovanie projektu. Údaje z tohto formulára sa 
automaticky preberú do záverečnej správy kliknutím na text v rámčeku Načítať finančné 
údaje.  
 
Dôležité upozornenie: Ako bolo zverejnené dňa 9.4 2020 na webovej stránke VEGA 
na SAV, predlžuje sa obdobie riešenia projektov, ktoré sa mali skončiť k 31. decembru 
2020. Ukončenie týchto projektov a podanie záverečnej správy za celé obdobie 
riešenia bude možné najneskôr do 31. marca 2021. Finančné prostriedky pridelené 
na rok 2020  však nie je možné na SAV preniesť do roku 2021. 
 
V časti Rozpis výdavkov spojených s riešením projektu sa potom špecifikujú položky 
výdavkov, ktoré boli vedúcim projektu financované z finančného príspevku na projekt 
VEGA.  
V prípade spoločných projektov z rezortu školstva a SAV vedúci projektu to uvádza za 
obidva rezorty. 

 
 
 
Ak vypočítaný finančný príspevok na projekt VEGA zo SAV alebo na spoločný projekt – časť 
SAV bol vyšší ako požiadavka, tak Predsedníctvo SAV vzniknutý rozdiel pridelilo účelovo na 
príslušný projekt do rozpočtu organizácie SAV. Účelový príspevok je potrebné zahrnúť do 
celkových nákladov na riešenie projektu (rozpisuje sa vo formulári Financovanie projektu).  
 
Upozorňujeme, že pre prípadnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov na projekty VEGA 
je nevyhnutné, aby boli k dispozícii finančné správy za každý rok ku všetkým financovaným 
projektom.  
 
 


