Rozšírené predsedníctvo Vedeckej grantovej agentúry
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a Slovenskej akadémie vied

Dodatok č. 11
k pravidlám Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
Pravidlá Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied sa menia a dopĺňajú takto:
Čl. I
1. V čl. 2 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajšie odseky 6 až 19 sa označujú ako odseky 3 až 16.
2. V čl. 3 ods. 2 písm. a) sa za tretiu vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú:
„Ak projekt na základe posúdenia K VEGA odborne nepatrí do jej náplne, P VEGA rozhodne
o preradení projektu do inej K VEGA alebo potvrdí jeho zaradenie do pôvodnej K VEGA. Určená
K VEGA následne vykoná hodnotenie projektu. Preradenie projektu do inej K VEGA je
podmienené písomným súhlasom vedúceho projektu. V prípade nesúhlasu vedúceho projektu
s preradením projektu do inej K VEGA projekt nepostúpi do druhého kola výberu.“.
3. V čl. 5 odseky 1 až 4 znejú:
„(1) P VEGA navrhuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Predsedníctvu SAV
výber projektov odporúčaných na financovanie v jednotlivých K VEGA.
(2) Poskytovanie dotácie na riešenie projektov VEGA v rezorte školstva
a) Dotácia pridelená na riešenie projektov VEGA v rezorte školstva je vyčlenená zo štátneho
rozpočtu ako inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja prerozdeľovaná súťažným
spôsobom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje dotáciu v kategórii
bežných výdavkov a kapitálových výdavkov, ak sú na to pridelené finančné prostriedky, na
riešenie projektov VEGA, ktorých vedúci projektov môžu byť z verejných vysokých škôl,
súkromných vysokých škôl a Medzinárodného laserového centra v rámci Centra
vedecko-technických informácií SR (ďalej len „MLC“), ako aj na tzv. spoločné projekty
(ktorých vedúci projektov sú z organizácií SAV a členovia ich riešiteľských kolektívov sú aj
zamestnanci z rezortu školstva) zo schváleného štátneho rozpočtu na programovom prvku
rozpočtovania 077 12 02 – úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované
riešiteľmi (grantová agentúra VEGA).
b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne určuje výšku dotácie na
riešenie projektov v závislosti od celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na
tento účel, od počtu pokračujúcich a nových projektov a od výšky ich plánovaných
finančných požiadaviek na príslušný rok. Pri výpočte dotácie na projekt dochádza
k postupnému kráteniu finančných prostriedkov v závislosti od poradia v rebríčku úspešnosti
určenom po hodnotiacom procese orgánmi VEGA a súčasne sa zohľadňuje aj vyrovnanosť
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miery financovania požiadaviek medzi novými a pokračujúcimi projektmi v aktuálnom roku
a podľa možností aj v medziročnom porovnaní. Všetky tieto parametre majú vplyv na
konečný počet financovaných projektov.
c) Minimálna výška plánovaných bežných výdavkov na nový projekt, ktorého vedúcim je
zamestnanec z rezortu školstva, je 4 000 €/rok a minimálna výška plánovaných ročných
kapitálových výdavkov musí byť vyššia ako 1 700 €, ak je projekt zameraný na
problematiku z technických vied, prírodných vied, pôdohospodárskych vied a lekárskych
vied. Minimálna výška plánovaných bežných výdavkov na nový projekt, ktorý je zameraný
na oblasť spoločenských vied a humanitných vied, je 2 000 €/rok a minimálna výška
ročných plánovaných kapitálových výdavkov musí byť vyššia ako 1 700 €. Pri spoločných
projektoch sa limity vzťahujú na časť rozpočtu z rezortu školstva bez ohľadu na výšku
ročných plánovaných výdavkov zo SAV.
d) Maximálna výška plánovaných bežných výdavkov na nový projekt, ktorého vedúcim je
zamestnanec z rezortu školstva, je 30 000 €/rok a maximálna výška plánovaných
kapitálových výdavkov je 17 000 €/rok.
e) Podmienkou poskytnutia dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
riešenie projektov VEGA z verejných vysokých škôl, súkromných vysokých škôl a MLC je
predloženie aktualizácie riešiteľského kolektívu prostredníctvom systému e-VEGA
správcovi agendy VEGA v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
v termíne určenom VEGA v prípade zmeny vedúceho projektu alebo zmeny riešiteľskej
organizácie podľa článku 6.
f)

Vedúci projektov odporúčaných na financovanie, ktorí sú vedeckovýskumnými
zamestnancami priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR (okrem MLC), majú mať ich riešenie finančne zabezpečené priamo v rozpočte ich
zamestnaneckej organizácie.

(3) Poskytovanie finančného príspevku na riešenie projektov VEGA v SAV
a) SAV poskytuje zo svojho rozpočtu finančný príspevok pre riešiteľov zo SAV na projekty
VEGA, ktorých vedúci sú z organizácií SAV, ako aj na spoločné projekty, ktorých vedúci sú
z rezortu školstva a členovia riešiteľského kolektívu sú aj zamestnanci SAV.
b) Podmienkou poskytnutia finančného príspevku zo SAV na projekt (platí aj pre všetky
spoločné projekty) je predloženie aktualizácie riešiteľského kolektívu na daný rok v zmysle
pokynov a v termíne určenom VEGA. V prípade pokračujúcich projektov sa okrem
aktualizácie predkladá aj rozpis čerpania finančného príspevku za uplynulý rok v zmysle
pokynov a v termíne určenom VEGA.
c) Nárast riešiteľskej kapacity projektu v porovnaní s plánovanou riešiteľskou kapacitou
uvedenou v žiadosti o príspevok neovplyvní výšku prideleného finančného príspevku.
Zvýšená riešiteľská kapacita projektu VEGA sa zohľadní pri rozpise finančných
prostriedkov len v prípade zaradenia novoprijatého zamestnanca alebo novoprijatého
doktoranda, ktorý štúdium realizuje v rámci organizácie SAV ako externej vzdelávacej
inštitúcie. Pre potreby financovania projektov VEGA je v SAV sledovanie riešiteľskej
kapacity v projektoch interným ukazovateľom.
d) Financovanie projektov sa realizuje na základe zásad rozpisu finančných prostriedkov na
projekty VEGA v SAV, ktoré každoročne schvaľuje Predsedníctvo SAV. Uvedené zásady
financovania projektov v danom roku sú zverejnené na webovom sídle SAV.
e) Výšku finančných prostriedkov pridelených ako finančný príspevok na riešenie jednotlivých
projektov VEGA v SAV schvaľuje Predsedníctvo SAV.
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(4) Vedúci projektu, ktorému bol pridelený grant, je okrem dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov povinný dodržiavať aj pravidlá VEGA a príslušné pokyny.“.
4. V čl. 6 ods. 8 prvej vete sa slová „čl. 2 ods. 15“ nahrádzajú slovami „čl. 2 ods. 12“.
Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť 27. marca 2021.

Ing. Peter Múčka, CSc.
predseda VEGA

V Bratislave 27. marca 2021
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