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Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
a Slovenskej akadémie vied (VEGA) 

 

Aktuálna situácia agentúry VEGA 

Stanovisko rozšíreného predsedníctva VEGA 

 

Bratislava, 31. 3. 2021 

 

Rozšírené predsedníctvo VEGA (ďalej RP VEGA), najvyšší orgán vedeckej grantovej agentúry VEGA zložený z 26 
významných osobností z rôznych oblastí vedy a techniky z rezortu školstva a SAV, prijalo stanovisko k aktuálnej 
neistej situácii VEGA.  

RP VEGA vo svojom stanovisku okrem iného uvádza, že: 

1.  podporuje zachovanie samostatného postavenia VEGA a jej samosprávneho charakteru. 

2.  je  znepokojené  pretrvávajúcou nejasnou situáciou ohľadom vyhlásenia  novej programovej výzvy VEGA 
so začiatkom riešenia v roku 2022 v rezorte školstva, obáva sa narušenia dlhoročnej kontinuity vyhlasovania 
výziev VEGA, straty kreditu VEGA v tomto smere a  vyzýva  MŠVVaŠ SR k jednoznačnému stanovisku k tejto 
otázke. 

3.  je zneistené  zrušením odboru, ktorý realizoval správu agendy VEGA v rezorte školstva. Na náročnú agendu 
trinástich komisií ostáva aktuálne jediný tajomník, čo považujeme za extrémne poddimenzovaný stav, 
ktorý môže viesť v krátkom čase ku kolapsu VEGA.  

4.   rešpektuje interné právo MŠVVaŠ SR na konsolidáciu a efektívne fungovanie procesov a oceňuje pravidelnú 
komunikáciu zástupcov ministerstva so zástupcami VEGA. Efektivitu celého konsolidačného procesu 
považujeme na základe faktov len za zdanlivú. 

5.   vyzýva  MŠVVaŠ SR, aby uváženými krokmi zabezpečilo v krátkom časovom horizonte optimálne podmienky 
pre činnosť VEGA tak, ako sa k tomu zaväzuje v štatúte VEGA a ako to navonok opakovane deklaruje. 

 
VEGA predstavuje najvýznamnejšiu inštitucionálnu formu podpory základného výskumu na Slovensku. 
VEGA, vnútorný grantový systém MŠVVaŠ SR a SAV so samosprávnym charakterom a 25-ročnou históriou, spája 
najväčších národných aktérov základného výskumu – verejné vysoké školy a SAV. VEGA podporuje každoročne 
približne 2 000 vedeckých projektov, ktoré rieši takmer polovica slovenských vedeckých pracovníkov.  
 

Stanovisko poskytli predseda agentúry VEGA Peter Múčka a podpredseda VEGA František Gahér. 

 

 
Ing. Peter Múčka, CSc. 

predseda VEGA 

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. 

podpredseda VEGA 

Filozofická fakulta UK v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:  

Predseda VEGA:  Ing. Peter Múčka, CSc.  Tel.: 0907 662 824,  e-mail: peter.mucka@savba.sk  

Podpredseda VEGA: prof. PhDr. František Gahér, CSc.,   e-mail: frantisek.gaher@uniba.sk 
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