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VÝZVA VEGA NA PROJEKTY SO ZAČIATKOM RIEŠENIA V ROKU 2018 
 

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu VEGA na podávanie žiadostí o dotáciu na nové vedecké projekty so 
začiatkom riešenia v roku 2018 s orientáciou na podporu zvyšovania kvality základného výskumu v 
jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky a posilnenia konkurencieschopnosti Slovenska. 
V porovnaní s minulým rokom neprišlo vo výzve k nijakým zmenám pravidiel. 
Základné informácie o výzve: 
 

Zameranie: základný výskum 

Dĺžka trvania: 2-4 roky (t.j. 2018-2019, 2018-2020 alebo 2018-2021) 

Hlavný riešiteľ: ukončené min. VŠ vzdelanie 3. stupňa, vysokoškolský učiteľ alebo 
vedecký pracovník 

Členovia kolektívu: ukončené min. VŠ vzdelanie 2. stupňa 

Obmedzenia riešiteľov: Hlavný riešiteľ môže byť vedúcim max. 1 projektu VEGA. Riešiteľ môže 
byť riešiteľom najviac 2 projektov VEGA. Maximálny počet riešiteľov 
v projekte je 20. 

Riešiteľská kapacita: Riešiteľ musí dbať, aby v súčte všetkých prebiehajúcich projektov 
neprekročil svoju riešiteľskú kapacitu – pri doktorandoch a výskumných 
pracovníkoch je to maximálne 2000 hodín, pri iných akademických 
pracovníkoch neodporúčame, aby kapacita prekročila 1000 hodín. 

Bežné výdavky: 3320 – 29875 eur ročne (pri spol. a humanitných vedách od 1660 eur) 

Kapitálové výdavky: 1700 – 16597 eur ročne (ak nie sú plánované, uvádza sa 0) 

Nepriame náklady: Nepriame režijné náklady plánujte vo výške 15 % z priamych nákladov. 

Odmeny a odvody: Nesmú presahovať 10 % z tovarov a služieb 
 

Aktuálny číselník rozpočtovej klasifikácie používaný aj pri podávaní projektov VEGA nájdete tu. 
Žiadosť je nutné podať v elektronickom systéme eVega do 28.4.2017 do 14:00. Tlačená verzia 
žiadosti sa nezasiela, agentúre sa však zasiela vygenerované potvrdenie o elektronickom podaní 
žiadosti s podpisom zodpovedného riešiteľa a štatutára (vyplňte, prosím, v systéme meno prof. Ing. 
Anton Gatial, DrSc.). Potvrdenie doneste na Projektové stredisko do 28.4.2017 do 14:00 
a elektronickú verziu projektu zašlite na jana.zavacka@stuba.sk. Podpis prodekana a včasné 
doručenie agentúre zabezpečíme. 
   

APVV: SR-ČÍNA 
 

APVV vyhlásilo novú bilaterálnu výzvu 
Slovensko-Čína s uzávierkou 15.5.2017 
o 12:00. Projekty môžu trvať nanajvýš 24 
mesiacov v období medzi 1.1.2018 
a 31.12.2019. Slovenskej strane sa poskytne 
max. 4000 eur ročne. Hradia sa výlučne 
cestovné náklady podľa kritérií výzvy. 
Projekty odovzdajte na Projektovom 
stredisku do štvrtka 11.5.2017 
a elektronickú verziu zašlite na 
jana.zavacka@stuba.sk. Podpis štatutára 
a včasné doručenie na APVV zabezpečíme. 
Budeme zároveň radi, ak nás o zámere 
podať projekt budete včas informovať! 
V prípade záujmu o konzultácie sa na nás 
neváhajte obrátiť. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/math-

cartoons/math_cartoons08.gif 
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