
Predsedníctvo Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied 

 

 

Dodatok č. 2 

k pravidlám Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky a Slovenskej akadémie vied  

 

 
Pravidlá Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky             

a Slovenskej akadémie vied účinné od 1. januára 2008 sa menia takto: 
 

 

Čl. I 

 

1. V čl. 2 ods. 6 znie: 

„(6) Ak sa žiadateľ pri elektronickom podaní žiadosti pomýlil, môže v termíne do skončenia 

výzvy vykonať nové podanie žiadosti. V takomto prípade musí prostredníctvom elektronickej 

pošty požiadať správcu agendy VEGA o stornovanie chybnej žiadosti, ktorú podal 

prostredníctvom systému e-VEGA.“. 

 

2. V čl. 2 odsek 16 znie: 

„(16) Kompletná žiadosť pozostáva z týchto dokumentov: 

 

1. v písomnej forme vytlačené zo systému e-VEGA: 

a) vyplnený formulár žiadosti v slovenskom jazyku (na ktorom je registračné číslo 

žiadosti) podpísaný vedúcim projektu, ostatnými riešiteľmi a príslušným 

funkcionárom vysokej školy alebo riaditeľom žiadateľskej organizácie SAV podľa 

rezortnej príslušnosti (v prípade viacerých organizácií podieľajúcich sa na riešení 

projektu všetci príslušní funkcionári), 

b) povinné prílohy k žiadosti v slovenskom jazyku stanovené pokynmi na vypĺňanie 

žiadosti v systéme e-VEGA, 

 

2. v elektronickej forme uložené v systéme e-VEGA okrem podaného formulára 

žiadosti spolu s jej povinnými prílohami v slovenskom jazyku: 

a) vyplnený formulár žiadosti v anglickom jazyku, ktorého preklad je identický so 

slovenskou žiadosťou, 

b) prehľad citačného ohlasu vedúceho projektu, ktorého obsah prekladu a rozsah je 

určený pokynmi na vypĺňanie žiadosti v systéme e-VEGA – povinná príloha k žiadosti 

v anglickom jazyku. 

 

V prípade potreby môže byť žiadosť doplnená nepovinnými prílohami v slovenskom 

a zároveň anglickom jazyku, vloženými len do systému e-VEGA.“. 

 

3. V čl. 3 ods. 2 písm. j) sa vypúšťa druhá veta: „Projekt môže byť navrhnutý na financovanie, 

len ak získa viac ako 51 bodov.“. 

 



4. V čl. 5 ods. 2 písm. d) bodu 1 (g) v prvej vete sa slová „minimálna výška ročných 

plánovaných kapitálových výdavkov je 31 tis. Sk/rok“ zmenia na „minimálna výška ročných 

plánovaných kapitálových výdavkov je 1 700 €/rok“ a v druhej vete sa slová „minimálna 

výška ročných plánovaných kapitálových výdavkov je 31 tis. Sk/rok“ zmenia na „minimálna 

výška ročných plánovaných kapitálových výdavkov je 1 700 €/rok“. 

 

 

Čl. II 

 

Tento dodatok č. 2 k pravidlám Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied nadobúda účinnosť 1. januára 2010.  

 

 

V Bratislave 10. decembra 2009    prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.  

      predsedníčka VEGA  

 

 


