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PRIPOMIENKA UZÁVIERKY PROJEKTOV VEGA A KEGA 
  

Pripomíname potenciálnym žiadateľom, že aktuálne výzvy grantových programov VEGA a KEGA majú 
uzávierku už tento piatok, t.j. 26.4.2019 o 14:00. Do tohto termínu treba odoslať projekt v systéme e-vega 
alebo v Portáli VŠ. Po odoslaní doručte, prosím, kompletnú žiadosť aj Projektovému stredisku vo formáte 
PDF na adresu jana.zavacka@stuba.sk. 
V súlade s pravidlami a s textom výziev sa na agentúru poštou neodosiela už celý text projektu, ale len 
vygenerované potvrdenie o podaní projektu podpísané hlavným riešiteľom a zástupcom univerzity, v našom 
prípade prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť, prof. Ing. Milanom Polakovičom, CSc. Vygenerované 
potvrdenia nám, prosím, prineste najneskôr v pondelok 29.4.2019. Podpis prodekana a zaslanie príslušnej 
agentúre zabezpečíme. 
Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že v prípade spoločných projektov so SAV musia zabezpečiť podpisy obe 
strany, t.j. tak my, ako aj SAV, preto je postup zdĺhavejší. Potvrdenie treba priniesť v dvoch origináloch, 
nakoľko sa odosiela na ministerstvo aj do SAV. 
V prípade projektov KEGA, na ktorých participuje viac výskumných inštitúcií, sa potvrdenie generuje 
s miestom na podpis pre zástupcov všetkých zúčastnených inštitúcií. Aj tu je nutné myslieť na zvýšenú časovú 
náročnosť získavania podpisov, najmä ak sú niektoré z inštitúcií mimo Bratislavy. Potvrdenie pritom musí byť 
na ministerstvo odoslané najneskôr do 2.5.2019. 

 

APVV: NEPRIAME NÁKLADY 
 

V súvislosti s nedávnymi auditmi projektov APVV si dovoľujeme upozorniť riešiteľov, že medzi nepriame 
náklady možno zaradiť VÝLUČNE: 

 mzdové náklady a ostatné osobné náklady obslužných zamestnancov (nie členov riešiteľského kolektívu) 
vrátane odvodov; 

 náklady na drobný spotrebný materiál, náklady na energie, vodné, stočné a komunikácie; 

 náklady na odpisy majetku v nadväznosti na jeho využívanie. 
18 %, ktoré fakulta stŕha vo forme réžií, sa preukazuje nariadením dekana. Na každú položku zo zvyšných 2 % 
však treba doložiť príslušný účtovný doklad! Nijaké výdavky, ktoré nemožno zaradiť do jednej z vyššie 
uvedených kategórií, nebudú zo strany APVV v prípade auditu uznané. 
Riešiteľov budeme včas kontaktovať s novými inštrukciami vyúčtovania ročných správ. 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: Instagram. 

 APVV ZAČALO ZVEREJŇOVAŤ 
VÝSLEDKY VŠEOBECNEJ VÝZVY 

2018 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
začala na svojej stránke zverejňovať 
výsledky všeobecnej výzvy 2018. Dosiaľ 
boli zverejnené výsledky Rady pre 
pôdohospodárske vedy, Rady pre 
spoločenské vedy a Rady pre lekárske 
vedy. Výsledky ostatných rád budú 
zverejnené v najbližšom období. 
Riešitelia, ktorí na projekte APVV majú 
partnerov, sú s nimi povinní uzavrieť 
zmluvy. Vzor zmluvy vám poskytne 
Projektové stredisko; najskôr však musí 
prísť k podpisu zmluvy o riešení projektu 
medzi FCHPT a APVV. 
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