
Tel. č.:                             Internet:                                 Bankové spojenie:                                       IČO: 
02/59 374 111                 www.minedu.sk                     SK80 8180 0000 0070 0006 5236               00164381 

 

Stromová 1, 813 30  Bratislava 1 
sekcia vedy a techniky 

 

    

Všetkým rektorom  
verejných vysokých škôl 

    

 
 
Naše číslo Vybavuje/linka  Bratislava 

2021-19182:1-D1200  21. 9. 2021 
  

 
 
Vec 
Vypracovanie podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2022 – metodický pokyn 
 
 
Vážená pani rektorka, vážený pán rektor, 
 

v súvislosti s prípravou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022 je 
potrebné, aby ste nám podľa pokynov zaslali podklady do 6. októbra 2021 v elektronickej podobe na adresu 
stanislav.lukac@minedu.sk. Vami zaslané tabuľky musia obsahovať údaje za všetky fakulty vysokej školy. Je 
potrebné, aby doručené podklady boli podpísané Vami ako rektorom, príp. Vami poverenou osobou zodpovednou 
za ich správnosť. Na podklady zaslané po určenej lehote sa nebude prihliadať.  
 
 K rozpisu dotácii zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022 je potrebné zaslať podklady 
za obdobie od 1. 1. do 31. 12. 2020 s údajmi: 
 

1. o výskumných aktivitách od subjektov verejnej správy – tabuľka č. 1, 
2. o výskumných aktivitách od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od subjektov 

zo zahraničia mimo grantových schém (zahrnuté sú v nich domáce aj zahraničné projekty v rámci 
výskumnej spolupráce so súkromným sektorom) – tabuľka č. 2, 

3. o výskumných aktivitách v rámci zahraničných grantových schém – tabuľka č. 3, 
4. o úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov na riešenie edukačných a ostatných 

nevýskumných projektov zo zahraničia – tabuľka č. 4, 
5. o úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov na riešenie domácich nevýskumných 

projektov – tabuľka č. 5. 
 

 Pri tých projektoch, kde z poskytovaných základných údajov nie je zrejmý ich výskumný charakter, je 
nevyhnutné ho dostatočne zdôvodniť v príslušnom stĺpci tabuľky. 

 Projekty umeleckej činnosti v rámci výskumných aktivít musia mať tvorivý charakter, inak ich treba zaradiť 
medzi domáce nevýskumné projekty. Pri vypĺňaní tabuliek treba do doplňujúcich informácií napísať, že ide 
o projekt umeleckej činnosti.  

 Nie je potrebné uvádzať výskumné aktivity financované prostredníctvom grantových schém samotnej 
vysokej školy, pretože v rozpise dotácií sa nebudú zohľadňovať. 

 Projekty štrukturálnych fondov, štátnych programov, rozvojové projekty a projekty na podporu špičkových 
vedeckých tímov sa v týchto tabuľkách neuvádzajú.  

 Projekty, pri ktorých sa nenapíše výška prijatých finančných prostriedkov, nebudú zohľadnené.  

 Ak z finančných prostriedkov prijatých vysokou školou na svoj účet sa časť vyčleňuje iným spolupracujúcim 
organizáciám, tak v tabuľkách sa uvedie iba tá časť grantu, ktorú daná vysoká škola čerpala na riešenie 
svojich výskumných aktivít. 

 V závislosti od znenia metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
2022 niektoré požadované údaje nemusia byť využité. 

 

http://www.minedu.sk/
mailto:stanislav.lukac@minedu.sk


Tel. č.:                             Internet:                                 Bankové spojenie:                                       IČO: 
02/59 374 111                 www.minedu.sk                     SK80 8180 0000 0070 0006 5236               00164381 

 
Pokyny na vypĺňanie tabuliek: 
 

1. Výskumnými aktivitami od subjektov verejnej správy sa rozumejú finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu (okrem štátnych programov), ktoré získala vysoká škola na svoj účet na riešenie 
výskumných aktivít. Spôsob získania finančných prostriedkov musí štandardne obsahovať súťažný 
prvok. V tabuľke neuvádzajte dotácie, ktoré boli poskytnuté verejným vysokým školám na 
zabezpečenie riešenia projektov VEGA, KEGA a APVV (MŠVVaŠ SR použije údaje z vlastných 
zdrojov). 
 

2. Do výskumných aktivít od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od subjektov zo 
zahraničia (mimo grantových schém) sa zaraďujú projekty v rámci výskumnej spolupráce so 
súkromným sektorom (domácim a aj zo zahraničia). V prípade týchto subjektov sa výskum mohol 
realizovať na základe uzatvoreného kontraktu alebo realizáciou objednávky vysokou školou a pod. Je 
potrebné uvádzať IČO poskytovateľa (ak je zo zahraničia, identifikačné číslo sa napíše, ak existuje 
a je k dispozícii). 

 
3. Projekt sa zaraďuje medzi výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém, ak sú 

splnené tieto podmienky: 
 
a) Pridelenie grantu schválila a poskytla verejnej vysokej školy zahraničná vedecká agentúra, 

Európska komisia alebo zahraničný koordinátor projektu riešeného v rámci rámcového programu 
EÚ. 

b) Finančné prostriedky, ktoré prijala vysoká škola na svoj účet, je potrebné v tabuľkách uvádzať 
v eurách (v celých jednotkách). 

c) Pri vpisovaní výšky zahraničného grantu sa môže uviesť iba tá časť grantu, ktorá je vyslovene 
určená na výskum. Nesmie sa uvádzať čiastka z poskytnutého grantu, ktorá bola určená na 
mobility slovenských výskumníkov, aj keď bola vložená na účet vysokej školy. 

d) Podmienkou na akceptovanie grantu zo strany MŠVVaŠ SR je, že bol pridelený na základe zmluvy 
alebo obdobného dokumentu, ktorej číslo je nutné napísať do tabuľky. 

 

4. Medzi edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia sa zaraďujú napr.: 

a) projekty Leonardo (Lifelong Learnig), Comenius (cooperation projects for the training of school 
education staff), Erasmus a Minerva, ktoré nemajú charakter výskumných projektov, 

b) projekty DAAD, CEEPUS, Marie Curie a projekty SAIA, ktoré sú zamerané na vycestovanie 
zamestnancov alebo doktorandov do zahraničia, príp. na prijatie zahraničných návštev (ide 
o mobilitné granty a nie výskumné projekty), 

c) International Visegrad Fund (ide o spoluprácu charakteru mobilít). 

 
 
  
 S pozdravom 
 
 
          Mgr. Robert Ševčík, PhD. 
                                generálny riaditeľ  
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Informácia k vypracovaniu podkladov, ako aj vstupné súbory – tabuľky sú k dispozícii na stránke MŠVVaŠ SR: 
https://www.minedu.sk/uspesnost-domacich-a-zahranicnych-projektov-k-rozpisu-dotacii-na-rok-2022/ 
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