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NOVÁ VÝZVA VEGA 
 

Odbor vedy a techniky na VŠ zverejnil výzvu na 
podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty 
VEGA so začiatkom riešenia v r. 2020. 
 

Podanie elektronickej žiadosti 
v systéme e-vega a odovzdanie 
potvrdenia o podaní žiadosti 
na Projektové stredisko FCHPT 

Piatok 
26.4.2019 

do 14:00 

 

Projektové stredisko zabezpečí podpis prodekana a 
zašle potvrdenia agentúre v súlade so štatútom 
VEGA. Projektovému stredisku tiež doručte 
kompletnú žiadosť VEGA vo formáte PDF na adresu 
jana.zavacka@stuba.sk. 
Pravidlá projektov VEGA zostali v porovnaní 
s minuloročnou výzvou nezmenené, tzn.: 
 orientácia projektu na základný výskum, 
 doba riešenia projektu 2-4 roky, 
 riešiteľ môže byť vedúcim iba 1 projektu, 
 vedúci musí mať VŠ vzdelanie 3. stupňa, 
 riešiteľ môže byť max. v 2 projektoch, 
 riešiteľ musí mať VŠ vzdelanie 2. stupňa, 
 max. počet riešiteľov v projekte je 20, 
 riešiteľská kapacita daného riešiteľa na všetkých 

prebiehajúcich projektoch nemôže prekročiť jeho 
kapacitu (spravidla max. 2000 hodín), 

 ročné bežné výdavky: 3320 až 29875 eur, 
 ročné kapitálové výdavky: 1660 až 16597 eur, 
 nepriame režijné náklady max. 15 %, 
 odmeny a odvody (položky 610 a 620) nesmú 

presahovať 10 % z tovarov a služieb (položka 630), 
 pri vstupnom hodnotení projektov sa neberie do 

úvahy publikačná činnosť zástupcu vedúceho 
riešiteľa, výlučne publikačná činnosť hlavného 
riešiteľa. Kompletné kritériá vstupného 
hodnotenia projektov podľa jednotlivých komisií 
nájdete tu. 

 NOVÁ VÝZVA KEGA 
 

Odbor vedy a techniky na VŠ zverejnil výzvu na 
podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA 
so začiatkom riešenia v r. 2020. 
 

Podanie elektronickej žiadosti 
v Portáli VŠ a odovzdanie 
potvrdenia o podaní žiadosti 
na Projektové stredisko FCHPT 

Piatok 
26.4.2019 

do 14:00 

 

Projektové stredisko zabezpečí podpis prodekana a 
zašle potvrdenia agentúre v súlade so štatútom 
KEGA. Projektovému stredisku tiež doručte 
kompletnú žiadosť KEGA vo formáte PDF na adresu 
jana.zavacka@stuba.sk. 
Pravidlá projektov KEGA zostali v porovnaní 
s predchádzajúcimi výzvami nezmenené, tzn.: 
 aplikovaný výskum orientovaný na podporu 

pedagogických modelov výchovy a vzdelávania, 
nových technológií, foriem a metód v rámci 
školského systému i mimo vyučovania, 

 tematické oblasti sú dostupné tu, 
 projekty musia mať konkrétne plánované výstupy 

(knihy, CD, školenia, weby...), 
 doba riešenia projektu 1-3 roky, 
 riešiteľ môže byť vedúcim iba 1 projektu, 
 vedúci musí mať VŠ vzdelanie 3. stupňa, 
 riešiteľ môže byť max. v 2 projektoch, 
 riešiteľ musí mať VŠ vzdelanie 2. stupňa, 
 ročné bežné výdavky: 3320 až 26556 eur, 
 ročné kapitálové výdavky: 1700 až 26556 eur, 
 nepriame režijné náklady max. 15 %, 
 pri nákladoch na cestovné (631 – 631001, 631002), 

výdavkoch na tlač publikačných výstupov (637004) a 
tiež aj nákladoch na prístrojové vybavenie (633002, 
633003, 633004, 636002) sa jednotlivo pri týchto 
položkách nemôže presiahnuť 30 % z finančnej 
dotácie. 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://sk.pinterest.com/ 

nzsciencelearn/science-cartoons-jokes/. 

 EURÓPSKA KOMISIA HĽADÁ EXPERTOV NA 
HODNOTENIE VEDECKÝCH PROJEKTOV 

 

Európska komisia trvalo hľadá expertov na hodnotenie vedeckých 
projektov v rôznych programoch, vrátane Horizontu 2020. Prihlásiť sa 
možno elektronicky vyplnením registračného formulára 
a životopisných údajov vo Funding & Tenders portáli EK. V prípade, že 
Vás Európska komisia vyberie na hodnotenie projektov, toto zadanie 
je platené podľa sadzieb zverejnených v metodológii odmeňovania, 
a to za každú zverenú úlohu samostatne. 
Štáty strednej Európy majú dlhodobo problém s nízkym počtom 
schválených projektov, ktorý úzko súvisí aj s nízkym počtom 
registrovaných hodnotiteľov. Preto je dôležité, aby sa z nášho regiónu 
za expertov zaregistrovalo čo najviac vedeckých pracovníkov. 
Viac informácií nájdete na tomto linku. Konkrétny text výzvy pre 
expertov na hodnotenie projektov H2020 je k dispozícii tu. 
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