
Výročná správa 
 

Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  
Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) za rok 2012 

 
Predmetom činnosti VEGA je podpora základného výskumu vo všetkých odboroch vedy 

a techniky, ktorý členovia VEGA považujú za nevyhnutné východisko k ďalším výskumným 
činnostiam. VEGA má dosah na širokú platformu riešiteľov, ktorá umožňuje rast takmer všetkých 
vedeckých pracovníkov, priamo podporuje ich publikačnú činnosť. Projekty VEGA ako jediné reálne 
umožňujú integráciu mladej generácie doktorandov a postdoktorandov do výskumného procesu. 

 
Činnosť VEGA sa v roku 2012 riadila základnými dokumentmi, t.j. štatútom a pravidlami VEGA. 

Rok 2012 bol charakteristický striedaním funkčných období orgánov VEGA. Do 31. mája 2012 
pracovali orgány VEGA vymenované v rámci V. funkčného obdobia. Od 1. júna 2012 sa začalo                 
VI. funkčné obdobie VEGA. 

 
Komisie VEGA zasadali dvakrát. Na jednotlivých zasadnutiach vo februári až marci 2012 

vykonali záverečné hodnotenie projektov, ktorých riešenie sa skončilo v roku 2011 a v zmysle 
dohodnutého postupu schváleného vo vedení obidvoch rezortov vybrali v súlade s čl. 8 ods. 3 štatútu 
VEGA kandidátov na členov komisií v VI. funkčnom období. Na zasadnutiach v máji 2012 prebehlo 
prvé kolo vstupného hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 2013. V marci 2012 sa 
uskutočnili zasadnutia predsedníctva VEGA (P VEGA) a následne rozšíreného predsedníctva VEGA 
(RP VEGA), na ktorých sa schválili návrhy na zloženie komisií VEGA na VI. funkčné obdobie 
a zároveň predseda VEGA bol poverený predložiť návrh na zloženie komisií ministrovi a predsedovi 
SAV. 

 
Prvé zasadnutia komisií v novom funkčnom období VEGA sa uskutočnili 19. júna 2012. Na 

uvedených zasadnutiach boli zvolení príslušní predsedovia a podpredsedovia jednotlivých komisií 
VEGA, ktorí tvoria RP VEGA. Na ustanovujúcom zasadnutí RP VEGA boli zvolení predseda VEGA 
(prof. RNDr. A. Bobák, DrSc., prírodné vedy), podpredsedníčka VEGA (prof. PhDr. M. Kusá, CSc., 
humanitné vedy) a ďalší štyria členovia P VEGA (technické vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske 
vedy a spoločenské vedy). Ďalšie zasadnutia všetkých komisií VEGA sa konali v októbri 2012 (druhé 
kolo vstupného hodnotenia projektov so začiatkom riešenia v roku 2013) a vo februári 2013 
(záverečné hodnotenie projektov, ktorých riešenie sa skončilo v roku 2012). Zasadnutia P VEGA sa 
uskutočnili v septembri a novembri 2012 a v marci 2013. Okrem ustanovujúceho zasadnutia RP 
VEGA zasadalo v novembri 2012 a v apríli 2013.  

 
Hlavnou aktivitou VEGA i v roku 2012 boli činnosti súvisiace s výberom projektov na 

financovanie so začiatkom riešenia v roku 2013. Hodnotiacemu procesu predchádzalo vypísanie 
výzvy na podávanie návrhov vedeckých projektov s obdobím riešenia na dva až štyri roky (2013 – 
2016). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Slovenská akadémia vied 
(SAV) vypísali výzvu v rovnakom termíne – apríl 2012. Informácie o počte hodnotených projektov sú 
v tabuľke: 

 

z toho vyradených v rámci Komisia VEGA 
číslo 

Počet 
zaregistrovaných 

projektov I. kola 
výberu 

II. kola 
výberu 

Návrh vybraných 
projektov v zmysle 
čl. 5 ods. 3 písm. 
e) štatútu VEGA 

vyradené 
projekty 

(%) 

1 

pre matematické vedy, počítačové 
a informatické vedy a fyzikálne 
vedy 

56 2 3 51 8,93

2 

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

57 6 3 48 15,79

3 
pre chemické vedy, chemické 
inžinierstvo a biotechnológie  54 1 4 49 9,07

4 pre biologické vedy 64 3 4 57 10,94

5 

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

80 4 7 69 13,75

1 
 



6 

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

59 5 1 53 10,17

7 

pre strojárstvo a príbuzné odbory 
informačných a komunikačných 
technológií a materiálové 
inžinierstvo 

99 6 8 85 14,14

8 
pre pôdohospodárske, 
veterinárske a drevárske vedy 110 10 4 96 12,73

9 
pre lekárske vedy a farmaceutické 
vedy 100 11 9 80 20,00

10 

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

110 29 1 80 27,27

11 
pre vedy o človeku (psychológia, 
pedagogika, vedy o športe) 79 17 3 59 25,32

12 
pre vedy o umení, estetiku 
a jazykovedu 85 9 6 70 17,65

13 pre ekonomické a právne vedy 165 38 42 85 48,48
 Spolu 1118 141 95 882 21,11

 
V roku 2012 sa riešilo 1763 projektov VEGA, z toho bolo 1153 z vysokých škôl a 610 

z pracovísk SAV. Na riešenie projektov zo svojich rozpočtov vyčlenili finančné prostriedky obidva 
rezorty: MŠVVaŠ SR v kategórii bežných výdavkov 7 302 662 € a v kategórii kapitálových výdavkov 
2 000 000 €1, SAV v kategórii bežných výdavkov 4 196 764 €2 (čo bola rovnaká suma ako v roku 
2011). SAV v roku 2012 kapitálové výdavky nevyčlenila.  

 
Na jeden projekt z rezortu školstva bolo v priemere pridelených 6 334 € finančných prostriedkov 

v kategórii bežných výdavkov a 5 362 € v kategórii kapitálových výdavkov, zatiaľ čo na jeden projekt 
v SAV pripadlo v priemere 6 457 € bežných výdavkov.  

 
V roku 2012 bolo ukončené v plánovanom termíne riešenie 260 projektov (okrem toho bolo 

predčasne ukončené riešenie 2 projektov), čo je oproti minulému roku pokles o 688 projektov. Tento 
výrazný pokles ešte zachytáva doznievanie dôsledkov turbulencií ohľadom fungovania VEGA spred 
troch rokov, keď bolo v rezorte školstva možné podávať projekty len s dvojročným obdobím riešenia. 
Preto je možné predpokladať v budúcom roku nárast počtu končiacich projektov v rezorte školstva a 
postupne možno počítať aj s následnou stabilizáciou ich počtu. Hodnotenie končiacich projektov sa 
uskutočnilo v marci 2013. 39,23 % projektov dosiahlo výsledky hodnotené v najvyššej kvalitatívnej 
kategórii, naopak ciele nesplnilo 4,23 % projektov.  

 
Údaje o počte hodnotených končiacich projektov sú v tabuľke: 
 

Komisia VEGA 

Záverečné hodnotenie všetkých 
končiacich projektov 

VEGA 

Záverečné hodnotenie 
všetkých končiacich projektov 

VEGA (%) 
číslo  spolu NC UURP UURPaVV NC UURP UURPaVV

1 

pre matematické vedy, 
počítačové a informatické vedy 
a fyzikálne vedy 23 0 8 15 0,00 34,78 65,22

2 

pre vedy o Zemi a vesmíre, 
environmentálne vedy (aj 
zemské zdroje) 9 0 4 5 0,00 44,44 55,56

3 
pre chemické vedy, chemické 
inžinierstvo a biotechnológie  14 1 10 3 7,14 71,43 21,43

4 pre biologické vedy 41 1 29 11 2,44 70,73 26,83

                                                 
1 Z uvedenej výšky bolo financovaných aj 77 spoločných projektov, kde vedúci projektu bol z rezortu SAV 
a spoluriešitelia boli aj z verejných vysokých škôl. 
2 Z uvedenej sumy bolo financovaných aj 40 spoločných projektov, kde vedúci projektu bol z rezortu školstva 
a spoluriešitelia boli aj zo SAV. 
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5 

pre elektrotechniku, 
automatizáciu a riadiace 
systémy a príbuzné odbory 
informačných a komunikačných 
technológií 21 1 10 10 4,76 47,62 47,62

6 

pre stavebné inžinierstvo 
(stavebníctvo, dopravu 
a geodéziu) a environmentálne 
inžinierstvo vrátane baníctva, 
hutníctva a vodohospodárskych 
vied 8 0 5 3 0,00 62,50 37,50

7 

pre strojárstvo a príbuzné 
odbory informačných 
a komunikačných technológií 
a materiálové inžinierstvo 22 2 14 6 9,09 63,64 27,27

8 
pre pôdohospodárske, 
veterinárske a drevárske vedy 20 1 12 7 5,00 60,00 35,00

9 
pre lekárske vedy 
a farmaceutické vedy 31 4 12 15 12,90 38,71 48,39

10 

pre historické vedy a vedy 
o spoločnosti (filozofia, 
sociológia, politológia, teológia) 23 0 15 8 0,00 65,22 34,78

11 

pre vedy o človeku 
(psychológia, pedagogika, vedy 
o športe) 7 1 4 2 14,29 57,14 28,57

12 
pre vedy o umení, estetiku 
a jazykovedu 23 0 10 13 0,00 43,48 56,52

13 pre ekonomické a právne vedy 18 0 14 4 0,00 77,78 22,22
 Spolu 260 11 147 102 4,23 56,54 39,23

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 príslušnou komisiou bolo konštatované, 

že boli dosiahnuté vynikajúce výsledky, jednotlivé komisie VEGA vybrali také projekty, ktoré priniesli 
originálne reprezentatívne výsledky. Prehľad týchto výsledkov je súčasťou Správy o najvýznamnejších 
výsledkoch dosiahnutých pri riešení projektov VEGA v roku 2012. 

 
Aj v roku 2012 sa pokračovalo v skvalitňovaní hodnotiaceho procesu a zlepšovaní jeho 

transparentnosti, ako aj v odbúravaní administratívnej náročnosti predkladania návrhov projektov. 
Pozitívne treba vnímať, že sa v obidvoch rezortoch podarilo docieliť zjednotenie termínov na 
podávanie návrhov nových projektov, ale aj na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, resp. 
pracovísk vedúcich projektov a podávanie záverečných správ končiacich projektov. Pokračovalo sa 
v prácach na skvalitnení softvéru systému e-VEGA. Striedanie funkčného obdobia orgánov VEGA sa 
uskutočnilo plynulo bez prerušenia hodnotiaceho procesu nových projektov.  

 
Výročná správa VEGA za rok 2012 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí RP VEGA              

11. apríla 2013. 
 
 
V Bratislave 11. apríla 2013 
 
 
                                                                                              prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc., v.r. 
                                                                                                          predseda VEGA 
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