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V ý r o č n á  s p r á v a 

 

Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) za rok 2 0 1 0  
 

Činnosť VEGA v roku 2010 sa riadila základnými dokumentmi, t. j. štatútom VEGA a pravidlami 
VEGA. V roku 2010 sa uskutočnili 3 zasadnutia jednotlivých komisií VEGA, 3 zasadnutia 
predsedníctva VEGA a 2 zasadnutia rozšíreného predsedníctva VEGA.  

 
Rovnako ako v predchádzajúcom roku Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) vypísalo výzvu na podávanie návrhov vedeckých projektov 
v termíne do 30. apríla 2010 s obdobím riešenia projektov na dva až štyri roky (2011 – 2014). Na 
rozdiel od predchádzajúceho roku nebolo potrebné uskutočniť vstupné oponentúry ešte pred podaním 
žiadosti o dotáciu. Na podávanie záverečných správ končiacich projektov bol MŠVVaŠ SR určený 
termín 10. januára 2011. 

 
V Slovenskej akadémii vied (ďalej len „SAV“) bol termín na podávanie návrhov vedeckých 

projektov do 31. marca 2010. Záverečné správy končiacich projektov sa mohli podávať do 20. januára 
2011. 

 
Posunutie termínu podávania záverečných správ v rezorte školstva bolo vnímané zo strany 

riešiteľov pozitívne, keďže sa podarilo priblížiť termíny podávania záverečných správ v obidvoch 
rezortoch. Úsilím vedenia VEGA je zjednotiť všetky termíny pre obidva rezorty.  

 
V snahe o skvalitnenie hodnotiaceho procesu a zlepšenie jeho transparentnosti pripravilo 

MŠVVaŠ SR východiskový materiál na prípravu kritérií záverečného hodnotenia končiacich projektov 
v jednotlivých komisiách VEGA. Tento východiskový materiál prerokovalo rozšírené predsedníctvo 
VEGA a uložilo komisiám VEGA spracovať kritériá záverečného hodnotenia projektov VEGA, ktoré by 
vychádzali zo všeobecných, doposiaľ používaných kritérií a zohľadnili by špecifiká jednotlivých 
vedných oblastí zastúpených v príslušnej komisii VEGA. Pri vypracovávaní kritérií hodnotenia sa 
kládol dôraz na zvyšovanie úrovne dosahovaných výsledkov. O návrhoch sa viacnásobne diskutovalo 
na rokovaniach jednotlivých orgánov VEGA a predpokladá sa, že materiál bude schválený rozšíreným 
predsedníctvom VEGA v apríli 2011 a následne budú kritériá záverečného hodnotenia projektov 
VEGA zverejnené na webových stránkach obidvoch rezortov.   

 
V súlade so štatútom VEGA v roku 2010 došlo v polovici funkčného obdobia k funkčnému 

vystriedaniu predsedov a podpredsedov vo všetkých orgánoch VEGA.  
 
Hlavnou činnosťou VEGA v roku 2010 bolo hodnotenie projektov so začiatkom riešenia v roku 

2011. Údaje o počte hodnotených projektov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

Komisia VEGA pre 
 

Počet  
zaregistrovaných 
projektov 

Z toho vyradených v rámci 
Návrh vybraných 
projektov 
v zmysle čl. 5 
ods. 3 písm. e) 
štatútu VEGA  

Vyradené 
projekty 

(%) I. kola výberu II. kola výberu  
Číslo Názov 

1 

matematické vedy, 
počítačové a informatické 
vedy a  fyzikálne vedy 

70 4 12 54 22,86 

2 

vedy o Zemi a vesmíre, 
environmentálne vedy (aj 
zemské zdroje) 

85 8 2 75 11,76 

3 
chemické vedy, chemické 
inžinierstvo a biotechnológie 

57 1 6 50 12,28 

4 biologické vedy 82 1 7 74 9,76 

5 

elektrotechniku, 
automatizáciu a riadiace 
systémy a príbuzné odbory 
informačných 
a komunikačných 

78 8 7 63 19,23 



 2 

technológií 

6 

stavebné inžinierstvo 
(stavebníctvo, dopravu 
a geodéziu) 
a environmentálne 
inžinierstvo vrátane  
baníctva, hutníctva 
a vodohospodárskych vied 

84 8 5 71 15,48 

7 

strojárstvo a príbuzné 
odbory informačných 
a komunikačných 
technológií a materiálové 
inžinierstvo 

146 50 6 90 38,36 

8 

pôdohospodárske, 
veterinárske a drevárske 
vedy 

132 0 35 97 26,52 

9 
lekárske vedy 
a farmaceutické vedy 

160 20 34 106 33,75 

10 

historické vedy a vedy 
o spoločnosti (filozofia, 
sociológia, politológia, 
teológia) 

126 11 30 85 32,54 

11 

vedy o človeku 
(psychológia, pedagogika, 
vedy o športe) 

82 12 20 50 39,02 

12 
vedy o umení, estetiku 
a jazykovedu 

83 7 6 70 15,66 

13 ekonomické a právne vedy 182 26 51 105 42,31 

 Spolu 1367 156 221 990 27,58 

 
V roku 2010 sa riešilo 2 058 projektov VEGA, z toho bolo 1 492 z vysokých škôl a 566 

z pracovísk SAV. Na riešenie projektov vyčlenili zo svojich rozpočtov finančné prostriedky obidva 
rezorty. MŠVVaŠ SR v kategórii bežných výdavkov 7 302 662 € a v kategórii kapitálových výdavkov 
3 037 450 € a SAV v kategórii bežných výdavkov 3 649 360 € 

1
 a v kategórii kapitálových výdavkov 

331 939 €. V SAV boli kapitálové výdavky pridelené najkvalitnejším projektom (zaradeným v najvyššej 
kvalitatívnej kategórii pri vstupnom hodnotení) v prvom roku riešenia v prípade, ak vedúci projektu 

kapitálové výdavky požadoval, pričom kapitálové výdavky sa prideľovali v rozsahu 1 700 – 6 600 €.  
 
Na jeden projekt z rezortu školstva bolo v priemere pridelených 4 497 € finančných prostriedkov 

v kategórii bežných výdavkov a 4 527 € v kategórii kapitálových výdavkov, zatiaľ čo na jeden projekt v 
SAV pripadlo v priemere 5 563 € bežných výdavkov a 3 815 € kapitálových výdavkov.  

 
V roku 2010 bolo ukončené, v plánovanom termíne riešenie, 837 projektov (ďalšie 3 projekty 

ukončili riešenie predčasne). Hodnotenie projektov sa uskutočnilo v mesiacoch február a marec 2011. 
Z uvedeného počtu projektov bolo 20,67 % projektov na základe hodnotenia zaradených do najvyššej 
kvalitatívnej kategórie a príslušné komisie VEGA konštatovali, že projekty splnili plánované ciele a 
dosiahli vynikajúce výsledky. 70,85 % projektov splnilo plánované ciele a 8,48 % projektov ciele 
nesplnilo. Údaje o počte hodnotených končiacich projektov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Komisia VEGA pre 

Záverečné hodnotenie všetkých 
končiacich projektov 

VEGA 

Záverečné hodnotenie 
všetkých končiacich projektov 

VEGA (%) 

Číslo Názov Spolu NC UURP UURPaVV NC UURP UURPaVV 

1 
matematické vedy, počítačové 
a informatické vedy a  fyzikálne vedy 

43 5 24 14 11,63 55,81 32,56 

2 
vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne 
vedy (aj zemské zdroje) 

41 7 29 5 17,07 70,73 12,20 

3 
chemické vedy, chemické inžinierstvo a 
biotechnológie 

46 8 30 8 17,39 65,22 17,39 

                                                      
1
 Z uvedenej čiastky bolo financovaných aj 90 spoločných projektov, kde vedúci projektu bol z rezortu školstva 

a spoluriešitelia boli aj zo SAV.  
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4 biologické vedy 70 7 53 10 10,00 75,71 14,29 

5 

elektrotechniku, automatizáciu a riadiace 
systémy a príbuzné odbory informačných 
a komunikačných technológií 

41 0 33 8 0 80,49 19,51 

6 

stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, 
dopravu a geodéziu) a  environmentálne 
inžinierstvo vrátane  baníctva, hutníctva 
a vodohospodárskych vied 

58 1 47 10 1,72 81,03 17,24 

7 

strojárstvo a príbuzné odbory 
informačných a komunikačných 
technológií a materiálové inžinierstvo 

87 11 66 10 12,64 75,86 11,49 

8 
pôdohospodárske, veterinárske 
a drevárske vedy 

98 9 71 18 9,18 72,45 18,37 

9 lekárske vedy a farmaceutické vedy 68 6 18 44 8,82 26,47 64,71 

10 
historické vedy a vedy o spoločnosti 
(filozofia, sociológia, politológia, teológia) 

74 1 63 10 1,35 85,14 13,51 

11 
vedy o človeku (psychológia, pedagogika, 
vedy o športe) 

45 8 34 3 17,78 75,56 6,67 

12 vedy o umení, estetiku a jazykovedu 58 4 33 21 6,90 56,90 36,21 

13 ekonomické a právne vedy 108 4 92 12 3,70 85,19 11,11 

Spolu  837 71 593 173 8,48 70,85 20,67 

Vysvetlivky: 
NC – vedúci projektu nesplnil ciele, UURP – úspešne ukončil riešenie projektu, UURPaVV – úspešne ukončil 
riešenie projektu a dosiahol vynikajúce výsledky 

 
Z projektov, ktorých riešenie bolo úspešne ukončené a komisia konštatovala, že boli dosiahnuté 

vynikajúce výsledky, jednotlivé komisie VEGA vybrali projekty, ktoré priniesli významné výsledky. 
Prehľad týchto projektov je súčasťou prílohy (Správa o najvýznamnejších výsledkoch dosiahnutých pri 
riešení projektov VEGA v roku 2010). 

 
Výročná správa VEGA za rok 2010 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rozšíreného 

predsedníctva VEGA 7. apríla 2011. 
 
V Bratislave 7. apríla 2011 
 
 
                                                                                                   prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 
                                                                                                             predseda VEGA 


