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Vedecká grantová agentúra 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Slovenskej akadémie vied 

(VEGA) 

 

Opatrenia VEGA 

 

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením 

ochorenia COVID-19 a vzhľadom na vykonávanie práce z domu zamestnancami vysokých 

škôl a SAV prijíma VEGA niekoľko opatrení na zabezpečenie činnosti VEGA v mimoriadnom 

režime. 

 

Ich implementácia bude realizovaná v obidvoch rezortoch, pričom sa budú brať 

do úvahy špecifiká fungovania agendy VEGA na MŠVVaŠ SR a v SAV. 

 

Ide o opatrenia, ktoré sa bezprostredne týkajú riešiteľov projektov a orgánov VEGA. 

Opatrenia budú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR a SAV a zároveň tieto 

informácie budú e-mailom zaslané vysokým školám a riaditeľom ústavov SAV. 

 

So zreteľom na ďalší vývoj mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu 

SARS-CoV-2 na Slovensku sa nevylučuje možnosť zavedenia nových opatrení, príp. aj 

posunu niektorých termínov. 

 

 

Opatrenia pre riešiteľov projektov VEGA: 

 

1. Predlžuje sa termín na predkladanie projektov VEGA v novej výzve so začiatkom 

riešenia v roku 2021, a to do 29. mája 2020 do 14.00 hod. 

 

2. Žiadosti o dotáciu/finančný príspevok v novej výzve sa podávajú výhradne 

elektronicky prostredníctvom informačného systému e-VEGA. Za rezort školstva 

bude podpísané potvrdenie o podaní žiadosti potrebné poslať poštou najneskôr                 

do 30. septembra 2020, dovtedy budú prijaté projekty zaradené do hodnotiaceho 

procesu podmienečne. V SAV sa nebude vyžadovať zaslanie potvrdenia žiadosti 

v listinnej podobe, keďže koncom roka 2020 bude využitá povinnosť podať 

aktualizácie riešiteľských kolektívov všetkých (nových aj pokračujúcich) projektov, kde 

bude uvedené aj vyjadrenie štatutárneho zástupcu príslušného ústavu SAV. 

 

3. 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. Toto je podmienené aktívnym riešením 

projektov sčasti v 3. a následne 4. kvartáli roku 2020. Na predĺženie riešenia 

projektov v roku 2021 (maximálne na obdobie 3 mesiacov) nebudú dodatočne 

pridelené žiadne finančné prostriedky. 
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4. Predlženie riešenia projektov najneskôr do 31. marca 2021 nebude prekážkou pre 

vedúceho takto končiaceho projektu podať novú žiadosť o dotáciu/finančný príspevok 

na nový projekt VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 v už vyhlásenej výzve.               

To znamená, že to nebude mať vplyv na uvádzanie riešiteľských kapacít, resp. účasti 

členov riešiteľského kolektívu v návrhu nového projektu. 

 

5. Financovanie projektov riešených v roku 2020 sa bude realizovať na základe 

rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a Predsedníctva SAV. 

 

 

Opatrenia pre orgány VEGA: 

 

1. Hodnotenie projektov podaných v novej výzve bude zabezpečené súčasnými 

komisiami v režime, ktorý umožní riadne začatie riešenie projektov vybraných na 

financovanie v roku 2021. V závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie sa budú 

využívať možnosti elektronického hlasovania (aplikácia v informačnom systéme            

e-VEGA) a on-line zasadnutia. 

 

2. Predsedníctvo VEGA vydá usmernenie pre komisie VEGA, týkajúce sa záverečného 

hodnotenia projektov s predlženým termínom ich ukončenia. Cieľom tohto 

usmernenia bude zohľadniť mimoriadny (neštandardný) režim riešenia projektov. 

 

3. Schvaľovací proces zloženia komisií VEGA a následne vymenovanie všetkých členov 

komisií, voľba predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií (rozšírené 

predsedníctvo VEGA) a voľba predsedu a podpredsedu VEGA a ostatných členov 

predsedníctva VEGA v novom funkčnom období sa termínovo posunie tak, aby všetci 

členovia orgánov VEGA boli vymenovaní do konca roka 2020. Nové orgány VEGA by 

začali svoju činnosť začiatkom roka 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto opatrenia prerokovalo a schválilo uznesením č. 45/2020 predsedníctvo VEGA               

na svojom on-line rokovaní dňa 31. marca 2020. 

 


