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Usmernenie verejných vysokých škôl k vypracúvaniu podkladov za verejnú vysokú školu
potrebných pre prípravu rozpisu štátneho rozpočtu pre VVŠ na rok 2008, T: do 20.12.2007
K podprogramu 077 12
• údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu a z iných domácich zdrojov na riešenie výskumných projektov za rok 2006
a za rok 2007 k 31. 10. 2007
• údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na
riešenie výskumných projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedeckotechnickej spolupráce a ostatných projektov (edukačných, umeleckých a pod.) za
rok 2006 a za rok 2007 k 31. 10. 2007

Vážený pán rektor,
v súvislosti s prípravou rozpisu rozpočtu na vysoké školy v roku 2008 dovoľujeme si
Vás požiadať o spoluprácu pri tvorbe podkladov pre rozpis štátneho rozpočtu v súlade
s doteraz platnou metodikou. V prílohe č. 1 Vám zasielame neúplnú tabuľku domácich
grantov získaných verejnými vysokými školami v rokoch 2006 a k 31. 10. 2007 a prosíme
o jej doplnenie za Vašu univerzitu podľa nižšie uvedených pokynov. V priloženej tabuľke sú
uvedené granty (dotácie), ktoré boli poskytnuté ministerstvom – sekciou vysokých škôl
verejným vysokým školám v rokoch 2006 a k 31. 10. 2007 na zabezpečenie riešenia projektov
výskumu a vývoja VEGA, KEGA, MVTS a AV (aplikovaný výskum). Tieto údaje sme
získali z našich databáz. Tabuľka tiež obsahuje údaje o získaných domácich grantov v roku
2006 na zabezpečenie riešenia úloh alebo čiastkových úloh výskumu a vývoja v rámci
štátnych programov výskumu a vývoja, riešenia projektov výskumu v rámci APVV, či už
priamo od APVV alebo prostredníctvom koordinátora riešenia projektu – inej vysokej školy,
SAV alebo inej nevysokoškolskej organizácie výskumu a vývoja alebo iného orgánu štátnej
správy. Tieto údaje za rok 2006 boli získané zo zverejnenej databázy domácich grantov
použitej pri rozpise rozpočtu vysokým školám v roku 2007. Uvedené údaje boli s ťažkosťami
získavané či už priamo z APVV alebo zo sekcie vedy a techniky MŠ SR avšak neboli vždy
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celkom presné, pretože boli v nich uvádzané iba dotácie, ktoré poskytovateľ (MŠ SR alebo
APVV) poskytoval priamo riešiteľskej organizácii a jej spolupracujúcim riešiteľským
organizáciám podľa uzavretej zmluvy, ktoré sa však v týchto prípadoch často odchyľovali od
skutočnosti.
V záujme objektivity a vecnej správnosti Vás prosíme o overenie údajov uvádzaných
v neúplnej databáze domácich grantov za roky 2006 a 2007 a zároveň prosíme o doplnenie
údajov o získaných domácich výskumných grantov v roku 2007 k 31.10. 2007 najmä
z APVV, štátnych programov výskumu a vývoja (??), či už priamo alebo prostredníctvom
iných inštitúcií, ktoré boli vedúcimi riešiteľskými organizáciami, alebo od iných ústredných
orgánov štátnej správy a iných nevysokoškolských organizácií a pracovísk výskumu a vývoja,
pričom upozorňujeme na nutnosť dôsledného vypĺňania údajov v stĺpcoch databázy:
- identifikačné číslo projektu,
- názov programu, v rámci ktorého projekt získal podporu,
- poskytovateľ finančných prostriedkov – treba uviesť konkrétne (MŠ SR, APVV, alebo
koordinátor riešenia úlohy),
- dátum začatia a ukončenia riešenia projektu,
- a ďalších údajov v ostatných stĺpcoch.

T.3 Ďalšie pokyny pre vypĺňanie databázy domácich grantov:
1) Do databázy získaných domácich grantov za roky 2006 a k 31. 10. 2007 patria iba také
domáce granty, ktoré boli poskytnuté priamo na riešenie projektov výskumu alebo
tvorivého umenia. Nepatria sem:
a. dotácie poskytnuté napr. na mobility v rámci bilaterálnej spolupráce na riešení
projektu na základe medzivládnych dohôd o MVTS z APVV,
b. granty, ktoré boli poskytnuté v rámci Európskeho sociálneho fondu alebo
z európskych štrukturálnych fondov.
2) Vo VEGA sa započítava do domácich grantov dotácia, ktorá bola poskytnutá prvotne
v danom aktuálnom roku verejnej vysokej škole i napriek tomu, že v priebehu roka alebo
v nasledujúcom roku sa projekt VEGA riešil alebo rieši na inej univerzite v dôsledku
zmeny pracovného miesta vedúceho projektu. V takom prípade si započíta poskytnutý
grant nová zamestnávateľská inštitúcia vedúceho projektu až v nasledujúcom
rozpočtovom roku.
3) Do domácich grantov sa v rámci KEGA započítava univerzite, v ktorej vedúci projektu je
jej zamestnancom celá dotácia, t.j. nielen časť dotácie, ktorú priamo čerpá kolektív
najbližších členov riešiteľského kolektívu vedúceho projektu, ale aj ostatné časti dotácie,
ktoré čerpajú iné vysoké školy na pracoviskách podieľajúcich sa na riešení. Poskytnutá
dotácia KEGA spoluriešiteľskému pracovisku verejnej vysokej školy sa nesmie do
tabuľky uvádzať!!!
4) V prípade poskytnutej podpory na projekty rámcových programov EÚ a iných
nadnárodných a európskych programov sa započítava do domácich výskumných grantov
iba taká dotácia (grant), ktorú poskytlo ministerstvo – sekcia vysokých škôl v rámci prvku
077 12 04 MVTS alebo APVV (v prípade poskytnutej podpory na „vyvolaný“ projekt
komplementárny s projektom schváleným príslušnou zahraničnou inštitúciou). Treba však
jasne uviesť meno poskytovateľa.
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5) V štátnych programoch výskumu a vývoja a v prípade financovania projektov výskumu
a vývoja prostredníctvom APVV alebo od inej štátnej alebo verejnej inštiúcie, ak vysoká
škola je spoluposkytovateľom dotácie ďalším vysokým školám alebo nevysokoškolským
inštitúciám, si môže uviesť dotáciu iba vo výške, ktorú podľa zmluvy priamo čerpala.
Zvyšné čiastky takej dotácie si môžu uvádzať iné vysoké školy, ktorým ich riešiteľská
vysoká škola poskytla podľa vzájomnej zmluvy.
6) V prípade, že na COST projekt boli poskytnuté prostriedky z MŠ SR, projekt je zaradený
medzi domáce výskumné granty.
7) Doplňujúce informácie, doplnený riadok o údaje o získanom domácom výskumnom
grante a ďalšie zmeny treba označiť v poslednom stĺpci veľkým písmenom „X“
a zároveň je možné pripísať aj k tomu komentár!! Za relevantné zmeny sa považuje
iba výška poskytnutého domáceho grantu a údaje nevyhnutné z hľadiska jeho
identifikácie. Z uvedeného dôvodu sa ako zmena nemajú uvádzať zmeny v tituloch
vedúceho projektu alebo spresnenia jeho krstného mena alebo v názve fakulty, nakoľko
právnym subjektom z hľadiska štátneho rozpočtu je vysoká škola.
8) Databázu domácich grantov získaných vašou univerzitou môžete pred jej
dopĺňaním vyňať z celkovej databázy domácich grantov a uložiť ju pod názvom
„skratkavysokejskoly_domace_granty_2006_2007.xls“ a zaslať e-poštou na adresu:
jan.kysucky@minedu.sk a peter.magdolen@minedu.sk najneskoršie do 20. 12.
2007.

T1. Pokyny pre zaraďovanie zahraničných grantov medzi výskumné
granty zo zahraničia
Projekt sa zaraďuje medzi výskumné granty zo zahraničia ak sú splnené nasledovné
podmienky:
1. pridelenie grantu schválila a poskytla priamo na účet verejnej vysokej školy zahraničná
vedecká agentúra, Európska komisia alebo zahraničný koordinátor projektu riešeného
v rámci Rámcového programu EU, iná zahraničná inštitúcia,
2. V prípade COST-u sa za zahraničné výskumné granty akceptujú iba granty poskytnuté zo
zahraničia iba na základe zmluvy.
3. akceptuje sa iba finančný grant poskytnutý v príslušnej zahraničnej mene na účet vysokej
školy a iba vo výnimočných prípadoch v SKK, to je však potrebné uviesť v poznámke, že
zahraničný poskytovateľ poskytol grant na účet školy v slovenských korunách,
4. Vzhľadom na pohyblivé kurzy zahraničných mien ku korune, nesmie sa z úrovne
vysokej školy robiť kurzový prepočet zahraničnej meny. Prepočítanie zahraničnej
meny na SKK urobí ministerstvo jednotne podľa kurzu použitom v roku 2006 pri
príprave rozpočtu a v roku 2007 podľa daného kurzu platného v stanovenom dni
(napr. k 20. 12. 2007).
5. Pri vpisovaní výšky zahraničného grantu sa môže uvádzať iba tá časť grantu, ktorá
je vyslovene určená na výskum!!! Nesmie sa uvádzať čiastka z poskytnutého grantu,
ktorá bola určená na mobility slovenských výskumníkov, i keď bola vložená na účet
školy,
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6. Rôzne dary – vecné alebo finančné, pokiaľ sa priamo nevyužívajú vo výskume, nemožno
zaradiť medzi výskumné granty, ale treba ich zaradiť medzi ostatné zahraničné granty
7. pri pochybnostiach o charaktere zahraničného grantu – či ide o výskumný alebo o
„ostatný“ zahraničný grant je rozhodujúcim, či pridelenie grantu zahraničnou inštitúciou
sa uskutočnilo na základe súťaže alebo osobitného výberu spomedzi viacerých
zahraničných žiadateľov o grant,
8. Zásadnou podmienkou pre akceptovanie grantu zo strany ministerstva je, že bol
pridelený na základe zmluvy alebo obdobného dokumentu, ktorej číslo je nutné uviesť
v tabuľke.

T2 Pokyny pre zaraďovanie zahraničných grantov medzi ostatné granty zo
zahraničia
1)

Vedecké a vedecko-technické projekty na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd
pokiaľ nemajú charakter mobilitných projektov patria medzi domáce výskumné
granty, lebo finančné prostriedky sa vysokej škole poskytujú iba zo štátneho rozpočtu,
ale iba v tom prípade, ak boli poskytnuté dotácie na výskumné riešenie od MŠ SR
(sekcie vysokých škôl) alebo z APVV.

2)

Projekty Leonardo (lifelong learnig), Comenius (cooperation projects for the training of
school education staff), Erasmus a Minerva nemajú charakter výskumných projektov,
a preto patria medzi ostatné zahraničné (edukačné) granty.

3)

Projekty DAAD, CEEPUS, Marie Curie a projekty SAIA s výnimkou Rakúskeho
informačného centra pre vedeckú spoluprácu, ktoré poskytlo finančné prostriedky
v zahraničnej mene alebo v osobitných prípadoch v SKK, čo treba uviesť v poznámke,
na vedu mladých prostredníctvom SAIA, sú vysokej škole poskytnuté na vycestovanie
zamestnancov alebo doktorandov do zahraničia, prípadne na prijatie zahraničných
návštev. Takéto granty sa zaraďujú do skupiny ostatných zahraničných (mobilitných)
grantov a nie medzi výskumné zahraničné granty!

4)

Projekty Európskeho sociálneho fondu a štrukturálnych fondov a Phare sa nezaraďujú
medzi domáce výskumné granty ani medzi zahraničné granty.

5)

Projekty typu „preklad materiálov – publikácie“ sa nepokladajú za zahraničné
výskumné projekty, ale sa zaraďujú medzi ostatné zahraničné granty

6)

Projekty typu „príprava učebnice a študijných materiálov alebo reformy kurikúl“
financované zo zahraničia sa pokladajú za ostatné zahraničné (edukačné) granty.

7)

International Visegrad Fund je spolupráca charakteru mobilít a zaraďuje sa medzi ostatné
zahraničné (edukačné) granty.

Ďalšie pokyny pre vypracúvanie tabuliek pre zahraničné výskumné granty
a ostatné zahraničné granty
1) Každý stĺpec databázy je potrebné v záujme univerzity konkrétne vyplniť podľa názvu
stĺpca. Dátumy podpisu zmluvy, dátumy začatia riešenia a ukončenia riešenia
zahraničného projektu je potrebné vpisovať spôsobom „zarovnané sprava“ a podľa vzoru
formátovania: „14.3.06“.
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2) Názov skratky meny treba používať podľa štandardných názvov skratiek uvádzaných
v kurzových prevodoch na SKK v dennej tlači Národnou bankou. Pre prepočet meny na
SKK získanej v roku 2006 bol nastavený priemerný kurz platný k 10. 12. 2006 podľa
SlSP a zostáva naďalej v platnosti aj v rámci prípravy návrhu rozpočtu na rok 2008.
Prepočet grantov získaných v roku 2007 na SKK bude stanovený ministerstvom v deň
termínu predloženia podkladov, t. j. z 20. 12. 2007 podľa SlSP.
3) V stĺpci Objem finančných prostriedkov na celú dobu riešenia a tiež aj v stĺpcoch
objemov finančných prostriedkov v roku 2006 a 2007 uvádzajte sumu iba v tisícoch
konkrétnej meny (napr. 3 824 = 3,824). K sumám už nepridávajte skratku meny!!!!
4) Prosíme, aby ste v týchto stĺpcoch nekombinovali sumu s dvomi rôznymi menami (napr.
EUR + SKK) a ani nedávali do zátvorky prepočet na SKK. Urobí sa to jednotným
prepočtom naraz podľa vzorca z dôvodu, aby vplyv kurzových zmien neovplyvňoval
výšku prepočtu ZG na SKK.
5) V stĺpci „ZG 2006 prepočet na SKK“ je zapracovaný kalkulačný vzorec, ktorý
prepočítava menu na SKK, takže nie je potrebné ho vypĺňať!!!!!!
6) Pri vkladaní údajov o poskytnutí finančných zahraničných grantov na nové projekty – od
roku 2007 využite ponuku na druh meny ako aj ponuku na názov vysokej školy,
ktoré sú v prázdnych bunkách na konci databázy!!!!
7) Prosím, aby ste neuvádzali zmeny údajov o tituloch vedúceho projektu, resp.
nepresného krstného mena alebo aj zmeny názvov fakúlt – podstatný je názov vysokej
školy, pretože takéto zmeny sú irelevantné z hľadiska použitia tejto databázy na rozpis
rozpočtu.
8) Doplňujúce informácie, doplnený riadok o údaje o získanom zahraničnom
výskumnom grante a ďalšie zmeny treba označiť v poslednom stĺpci veľkým
písmenom „X“ a zároveň je možné pripísať aj k tomu komentár!! Za relevantné
zmeny sa považuje iba výška poskytnutého zahraničného grantu a údaje nevyhnutné
z hľadiska jeho identifikácie. Z uvedeného dôvodu sa ako zmena nemajú uvádzať
zmeny v tituloch vedúceho projektu alebo spresnenia jeho krstného mena alebo v názve
fakulty.
9) Do doplňujúcich údajov treba uviesť názov inštitúcie, ktorá je koordinátorom riešenia
zahraničného projektu, najmä vtedy, ak je ona poskytovateľom finančných prostriedkov
na Váš účet.
10) Databázu zahraničných výskumných a ostatných zahraničných grantov získaných
vašou univerzitou priamo na jej účet môžete pred jej dopĺňaním vyňať z celkovej
databázy
zahraničných
grantov
a uložiť
ju
pod
názvom
„skratkavysokejskoly_ZG_2006_2007.xls“
a zaslať
e-poštou
na
adresu:
jan.kysucky@minedu.sk a peter.magdolen@minedu.sk najneskoršie do 20.12.2007 .
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Usmernenie i vstupné databázové súbory domácich výskumných grantov
a zahraničných výskumných a ostatných zahraničných grantov si môžete stiahnuť
z internetovej stránky MŠ SR (Financovanie vysokých škôl) na adrese:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=377 .
Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme a zostávame
s úctou

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
generálny riaditeľ sekcie

Prílohy: - Databáza domácich výskumných grantov
- Databáza zahraničných výskumných a ostatných zahraničných grantov
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