
V ý r o č n á  s p r á v a 

 

Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) 

za rok  2 0 0 8  
 

Činnosť VEGA v roku 2008 sa riadila novým štatútom VEGA, ktorý na sklonku roku 2007 
podpísali podpredseda vlády SR a minister školstva SR a predseda SAV. 1. januárom 2008 nadobudli 
platnosť aj inovované pravidlá VEGA. Prvý štvrťrok roku 2008 sa niesol v znamení ukončenia IV. 
funkčného obdobia orgánov VEGA a prípravy V. funkčného obdobia orgánov VEGA. V zmysle nového 
štatútu VEGA došlo k zníženiu počtu komisií zo 16 na 13. Ustanovujúce zasadnutia 
novovymenovaných komisií sa uskutočnili 12. mája 2008. Na uvedených zasadnutiach si komisie 
zvolili svojich predsedov a podpredsedov, ktorí tvoria rozšírené predsedníctvo VEGA (zoznam členov 
je v prílohe). Členovia rozšíreného predsedníctva VEGA v súlade so štatútom volili členov 
predsedníctva VEGA a následne predsedu a podpredsedu VEGA. 
 

Prírodné vedy 
Prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. 
podpredseda VEGA 

Rezort školstva 

Technické vedy Ing. Jozef Novák, DrSc. SAV 

Lekárske vedy Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. Rezort školstva 

Pôdohospodárske vedy Prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc. Rezort školstva 

Spoločenské vedy Ing. Štefan Zajac, CSc. SAV 

Humanitné vedy 
Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. 
predsedníčka VEGA 

SAV 

 
V roku 2008 sa uskutočnili 3 zasadnutia komisií VEGA, 2 zasadnutia predsedníctva VEGA a 2 

zasadnutia rozšíreného predsedníctva VEGA. V súlade so štatútom VEGA predsedníctvo VEGA 
pripravilo návrh rokovacích poriadkov jednotlivých orgánov VEGA (komisie, predsedníctvo, rozšírené 
predsedníctvo), ktoré schválilo rozšírené predsedníctvo VEGA. Predsedníctvo VEGA schválilo 
harmonogram činnosti VEGA, ktorým sa riadila jej činnosť v roku 2008. Na základe spoločného 
rokovania členov Predsedníctva SAV a členov predsedníctva VEGA za SAV v roku 2008 sa dosiahlo, 
že po prvý krát sa v roku 2009 v SAV pridelia kapitálové výdavky na projekty VEGA zo SAV so 
začiatkom riešenia v roku 2009, ktoré boli na základe vstupného hodnotenia zaradené v kvalitatívnej 
kategórii A1 a A.. 

 
Hlavnou činnosťou VEGA v roku 2008 bolo hodnotenie projektov so začiatkom riešenia v roku 

2009. Údaje o počte hodnotených projektov sú uvedené v tabuľke: 
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počet 
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tených 
projek-
tov 

z toho vyradené projekty [%] 

navrhnutých 
na 

financovanie 

neodporu- 
čených na 

financovanie 

na základe 
hodno-
tenia 

spolu 
rok 2008 

1. matematické vedy, počítačové a 
informačné vedy a fyzikálne vedy 

75 8 67 62 5 7,46 17,33 

2. vedy o Zemi a vesmíre, environ-
mentálne vedy (aj zemské zdroje) 

53 0 53 50 3 5,66 5,66 

3. chemické vedy, chemické 
inžinierstvo a biotechnológie 

60 2 58 51 7 12,07 15,00 

4. biologické  vedy 78 2 76 64 12 15,79 17,95 

5. elektrotechnika, automatizácia a 
riadiace systémy a príbuzné odbo-
ry informač. a komunikač. techno-
lógií 

69 6 63 54 9 14,29 21,74 

6. stavebné inžinierstvo (staveb-
níctvo, doprava a geodézia) 
a environmentálne inžinierstvo 
vrátane baníctva, hutníctva 
a vodohospodárskych vied 

70 11 59 58 1 1,69 17,14 

7. strojárstvo a príbuzné odbory 99 11 88 83 5 5,68 16,16 



informačných a komunikačných 
technológií a materiálové 
inžinierstvo 

8. pôdohospodárske, veterinárske a 
drevárske vedy 

127 0 127 108 19 14,96 14,96 

9. lekárske a farmaceutické vedy 108 6 102 70 32 31,37 35,19 
10. vedy historické a vedy o 

spoločnosti (filozof., sociol., polit., 
teol.) 

91 8 83 74 9 10,84 18,68 

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

82
1
 22 60 48 12 20,00 41,46 

12. vedy o umení, estetike 
a jazykovede 

65 7 58 50 8 13,79 23,08 

13. ekonomické a právne vedy 130 27 103 77 26 25,24 40,77 

Spolu 1107 110 997 849 148 14,84 23,31 

 
V roku 2008 sa riešilo 2558 projektov VEGA z toho bolo 2004 z vysokých škôl a 554 

z organizácií SAV. Na riešenie projektov vyčlenili zo svojich rozpočtov finančné prostriedky MŠ SR 
(313 738 tis. Sk) a SAV (78 428 tis. Sk). 

 
Z uvedeného počtu projektov v roku 2008 skončilo riešenie 839 (z toho 4 projekty skončili 

predčasne po prvom roku riešenia). Hodnotenie projektov sa uskutočnilo v mesiacoch február a marec 
2009. Z uvedeného počtu projektov, bolo 30,06% projektov na základe hodnotenia zaradených do 
najvyššej kvalitatívnej kategórie a komisie konštatovali, že projekty splnili plánované ciele a dosiahli 
vynikajúce výsledky. 64,19% projektov splnilo plánované ciele a 5,75% projektov ciele nesplnilo. 

 

Komisia  VEGA 
Záverečné hodnotenie projektov 

za celú VEGA 
Záverečné hodnotenie 

projektov za celú VEGA v % 

číslo Názov spolu NC UURP UURPaVV NC UURP UURPaVV 

1 
matematické vedy, počítačové a 
informačné vedy a fyzikálne vedy 57 1 25 31 1,75 43,86 54,39 

2 
vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne 
vedy (aj zemské zdroje) 47 2 34 11 4,26 72,34 23,40 

3 
chemické vedy, chemické inžinierstvo 
a biotechnológie 51 1 32 18 1,96 62,75 35,29 

4 biologické  vedy 65 3 42 20 4,62 64,62 30,77 

5 

elektrotechnika, automatizácia a riadiace 
systémy a príbuzné odbory informač. a 
komunikač. Technológií 63 2 33 28 3,17 52,38 44,44 

6 

stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, 
doprava a geodézia) a environmentálne 
inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva 
a vodohospodárskych vied 62 0 48 14 0,00 77,42 22,58 

7 

strojárstvo a príbuzné odbory 
informačných a komunikačných 
technológií a materiálové inžinierstvo 84 3 62 19 3,57 73,81 22,62 

8 
pôdohospodárske, veterinárske a 
drevárske vedy 99 3 81 15 3,03 81,82 15,15 

9 lekárske a farmaceutické vedy 77 17 38 22 22,08 49,35 28,57 

10 
vedy historické a vedy o spoločnosti 
(filozof., sociol., polit., teol.) 67 4 35 28 5,97 52,24 41,79 

11 
vedy o človeku (psychológia, pedago-
gika, vedy o športe) 40 4 29 7 10,00 72,50 17,50 

12 vedy o umení, estetike a jazykovede 50 2 27 21 4,00 54,00 42,00 

13 ekonomické a právne vedy 73 6 50 17 8,22 68,49 23,29 

spolu  835 49 536 251 5,75 64,19 30,06 
NC- nesplnil ciele; UURP - úspešne ukončil riešenie projektu; UURPaVV- úspešne ukončil riešenie projektu a 
dosiahol vynikajúce výsledky 

 

                                                      
1
 Vedúci jedného projektu požiadal pred hodnotením o stornovanie projektu 



Z projektov, ktorých riešenie bolo úspešne ukončené a komisia konštatovala, že boli dosiahnuté 
vynikajúce výsledky, každá z komisií vybrala projekty, ktoré priniesli významné výsledky, prehľad 
týchto projektov je v prílohe (Správa o najvýznamnejších výsledkoch dosiahnutých pri riešení 
projektov VEGA v roku 2008). 

 
 
Výročná správa VEGA za rok 2008 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rozšíreného 

predsedníctva VEGA dňa 28. apríla 2009 (uznesenie č. 2/2009).  
 
 
 
 
 
V Bratislave 5. 5. 2009 
 
 
 
                                                                                                   prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. 
                                                                                                       predsedníčka VEGA 


