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Záväzné podmienky čerpania poskytnutých finančných prostriedkov na projekty 
VEGA v roku 2022: 
 

 Poskytnuté finančné prostriedky na riešenie projektov VEGA je potrebné čerpať v súlade 
s vecným zámerom projektu v zmysle Pravidiel VEGA a v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, a to najmä so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v platnom znení a zákonom NR SR č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 
pokladnici v platnom znení.  

 

 Finančné prostriedky sú poskytnuté na základe Predsedníctvom SAV schválených Zásad 
rozpisu finančných prostriedkov na projekty VEGA na SAV v roku 2022. Výška 
poskytnutých prostriedkov môže byť nižšia, ako bola plánovaná požiadavka v návrhu 
projektu VEGA. Štruktúra výdavkov uvedená v návrhu projektu má indikatívny charakter.  
 

 V prípade, že výška príspevku na projekt prevýši požadovanú sumu uvedenú v návrhu 
projektu, tento rozdiel bude poskytnutý formou účelových prostriedkov do rozpočtu 
organizácie. Tieto finančné prostriedky sú však rovnako považované za prostriedky na 
riešenie daného projektu. Ich čerpanie sa zahŕňa do koncoročného vyúčtovania 
poskytnutých prostriedkov v informačnom systéme e-VEGA. 

 

 Poskytnutý objem finančných prostriedkov môže byť v priebehu roku upravený v závislosti 
od regulácie výdavkov určenej Ministerstvom financií SR. 
 

 Finančné prostriedky budú organizácii SAV, v.v.i. poskytnuté bežným transferom  do 
rozpočtu bežných výdavkov organizácie na základe Dodatku k Zmluve o poskytnutí 
prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja.  

 

 Poskytnuté finančné prostriedky na riešenie projektu VEGA sú určené na úhradu bežných 
priamych nákladov a bežných nepriamych  nákladov, pričom: 
 

- Bežné priame náklady sú náklady na uskutočnenie činností preukázateľne priamo 
súvisiacich s riešením projektu; 

- Bežné nepriame náklady súvisia s riešením projektu nepriamo, sú spojené 
s nákladmi organizácie, ktoré sú hradené za účelom realizácie projektu, napr. so 
spotrebou energií, vodným a stočným a pod.  

S ohľadom na to, že finančné prostriedky sú každoročne poskytnuté v jednej 
sume na projekt (nie sú rozpočtované po položkách), výška nepriamych 
nákladov nie je striktne určená. Predsedníctvom SAV je odporúčaná suma 
nepriamych nákladov vo výške 20 % z celkových priamych nákladov. Avšak 
výška nepriamych nákladov závisí od podmienok realizácie projektu v danej 
organizácii, a teda môže byť aj vyššia ako odporúčaných 20%.   

   

 Poskytnuté finančné prostriedky nie je možné použiť na úhradu miezd a odvodov pre 
členov riešiteľského kolektívu.  
 

 Poskytnuté finančné prostriedky je možné použiť aj na úhradu dohôd vykonávaných mimo 
pracovného pomeru a odvodov z nich, ktoré priamo súvisia s riešením projektu. Dohodu 
nie je možné uzatvoriť s členom riešiteľského kolektívu a iným pracovníkom organizácie, 
ktorá je príjemcom finančných prostriedkov.  

 

 Poskytnuté finančné prostriedky nie je možné použiť na obstarávanie hmotného a 
nehmotného investičného majetku. Riaditeľ organizácie po dohode s vedúcim projektu 
môže požiadať zakladateľa o zámenu časti poskytnutých bežných prostriedkov KTG 630 
za kapitálové prostriedky KTG 700, a to v termíne najneskôr do 31.8.2022. 
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 Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté správcom kapitoly ako bežný transfer po 
31.7.2022 a  k 31.12.2022 nebudú vyčerpané na riešenie projektu, môže organizácia SAV, 
v.v.i.  čerpať na pokračujúci projekt v zmysle ustanovenia § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. 
z. v platnom znení do 31.3.2023, a to bez súhlasu zakladateľa. Takto je možné použiť 
finančné prostriedky určené na bežné výdavky, s výnimkou bežných výdavkov určených 
na úhradu dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a odvodov z nich, avšak 
maximálne vo výške do 25% z celkovo poskytnutej sumy. 
Možnosť čerpať prostriedky do 31.3.2023 sa nevzťahuje na projekty, ktorým riešenie končí 
k 31.12.2022. 
 

 Poskytnuté prostriedky na projekt VEGA sa môžu použiť aj na refundáciu vynaložených 
nákladov súvisiacich s riešením projektu, pokiaľ boli financované z prevádzkových 
prostriedkov organizácie do poskytnutia prostriedkov VEGA. 
 

 Pri obstaraní tovarov a služieb súvisiacich s riešením projektu je organizácia SAV, v.v.i. 
povinná postupovať v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Hmotný a nehmotný majetok 
obstaraný pre potreby riešenia projektu ostáva majetkom organizácie SAV a využije sa pri 
riešení ďalších projektov. 
 

 Správu o skutočnej výške vyčerpaných finančných prostriedkov za kalendárny rok podáva 
vedúci projektu v systéme e-VEGA v termíne určenom v pokynoch VEGA. 

 

 Záverečnú správu o výsledkoch riešenia je vedúci projektu povinný predložiť v termíne 
určenom v pokynoch VEGA. 
 

 V prípade, ak stav riešenia vyžaduje posúdenie zásadných zmien, ktoré ovplyvňujú cieľ a 
parametre riešenia projektu a pri závažných okolnostiach brániacich splneniu cieľov 
projektu je vedúci projektu povinný spolu s riaditeľom organizácie o nich bezodkladne 
písomne informovať správcu agendy VEGA za SAV (Referát projektov VEGA, Odbor vedy 
a výskumu Úradu SAV).  

 

 Vedúci projektu je zodpovedný za kvalitné riešenie projektu VEGA a za efektívne čerpanie 
finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA. Čerpanie poskytnutých finančných 
prostriedkov na riešenie projektu VEGA na návrh vedúceho projektu schvaľuje riaditeľ 
organizácie. 

 


