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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA 

 SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 Stromová 1, 813 30  Bratislava 1 
  

  

 

 

 

                  Bratislava  19. februára 2010 

                  Číslo: MŠ SR-3088/2010-72 

 

 

 

 

Vec:  

Zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom 

riešenia v roku 2011 

 

 

Váţená pani prorektorka pre vedu a výskum, 

váţený pán prorektor pre vedu a výskum, 

váţená pani prodekanka pre vedu a výskum, 

váţený pán prodekan pre vedu a výskum, 

váţení vedecko-pedagogickí pracovníci, 

výskumní pracovníci a doktorandi, 

vedúci útvarov vedy a výskumu na vysokých školách a fakultách, 

 

odbor vedy a techniky na vysokých školách Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky zverejňuje výzvu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky (ďalej len „VEGA“) na podávanie ţiadostí o dotácie na nové projekty. 

 

Podávané ţiadosti o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 

2011 majú byť na základe tejto výzvy orientované na podporu zvyšovania kvality 

základného výskumu v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky a posilnenia 

konkurencieschopnosti Slovenska. Výzva VEGA na rok 2011 je zameraná na riešenie 

projektov v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona                 

č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona                 

č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 

 

Ţiadateľ o dotáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na nový projekt VEGA 

so začiatkom riešenia od roku 2011 bude ţiadosť predkladať elektronickou formou                   

od 15. 3. 2010 do 30. 4. 2010 prostredníctvom on-line systému e-VEGA 

http://evega.minedu.sk/e-vega. Ţiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA musí byť podaná 

v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári.  

 

 

 

 

http://evega.minedu.sk/e-vega/
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Pri posudzovaní ţiadosti bude komisia prihliadať aj na spoluprácu viacerých 

fakultných pracovísk a vysokých škôl v rámci jedného projektu a účasť doktorandov na 

riešení projektu. 

 

Vecné plnenie a finančné zúčtovanie nových aj pokračujúcich projektov VEGA musí 

byť vţdy ukončené k 31. 10. príslušného kalendárneho roku. 

 

Pred elektronickým vypĺňaním ţiadosti o dotáciu na nový projekt VEGA je kaţdý 

ţiadateľ povinný oboznámiť sa s pokynmi uvedenými v elektronickom formulári 

a s pravidlami VEGA a ich dodatkami, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=417. 

 

Kompletná žiadosť pozostáva z týchto dokumentov: 

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

 vyplnený formulár ţiadosti v slovenskom jazyku (na ktorom je registračné číslo 

ţiadosti) podpísaný vedúcim projektu, ostatnými riešiteľmi a príslušným 

funkcionárom vysokej školy alebo riaditeľom ţiadateľskej organizácie SAV podľa 

rezortnej príslušnosti (v prípade viacerých organizácií podieľajúcich sa na riešení 

projektu všetci príslušní funkcionári), 

 povinné prílohy k ţiadosti v slovenskom jazyku stanovené pokynmi na vypĺňanie 

ţiadosti v systéme e-VEGA, 

 

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

spolu s jej povinnými prílohami v slovenskom jazyku: 

 vyplnený formulár ţiadosti v anglickom jazyku, ktorého preklad je identický so 

slovenskou ţiadosťou, 

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

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

v anglickom jazyku. 

V prípade potreby môţe byť ţiadosť doplnená nepovinnými prílohami v slovenskom 

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

 

Ţiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA podpísanú akademickým funkcionárom 

pracoviska, na ktorom sa bude projekt riešiť, je potrebné zaslať aj poštou na adresu: 

VEGA 

Ministerstvo školstva SR 

odbor vedy a techniky na VŠ 

Stromová 1 

813 30  Bratislava 

 

Administrátormi projektov VEGA sú štátni zamestnanci odboru vedy a techniky na 

vysokých školách Ministerstva školstva Slovenskej republiky: 

 

- komisia VEGA č. 1, č. 2, č. 3, č. 5 a č. 13: 

- Ing. Ján Kysucký (e-mailová adresa: jan.kysucky@minedu.sk, tel. č.: 02/59 374 485),  

- komisia VEGA č. 4, č. 8 a č. 9: 

- Mgr. Ján Jankela, CSc. (e-mailová adresa: jan.jankela@minedu.sk, tel. č. 02/59 374 

478), 

 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=417
mailto:jan.kysucky@minedu.sk
mailto:jan.jankela@minedu.sk
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- komisia VEGA č. 6, č. 7 a č. 10: 

- Magdalena Miklovičová (e-mailová adresa: magda.miklovicova@minedu.sk, tel. č.: 

02/59 374 331), 

- komisia VEGA č. 11 a č. 12: 

- Mgr. Katarína Hamarová (e-mailová adresa: katarina.hamarova@minedu.sk, tel. č.: 

02/59 374 473). 

mailto:magda.miklovicova@minedu.sk
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