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NOVÁ VÝZVA VEGA 
 

 NOVÁ VÝZVA KEGA 
 

Odbor vedy a techniky na VŠ zverejnil výzvu na 
podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty 
VEGA so začiatkom riešenia v r. 2021. 
 

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

Utorok 
28.4.2020 

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 15 %, 
 odmeny a odvody (položky 610 a 620) nesmú 

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

komisiách berie do úvahy iba publikačná činnosť 
vedúceho riešiteľa, niekde i jeho zástupcu. Kritériá 
sa medzi komisiami líšia. Kompletné kritériá 
vstupného hodnotenia projektov sú tu. 

  

Odbor vedy a techniky na VŠ zverejnil výzvu na 
podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty 
KEGA so začiatkom riešenia v r. 2021. 
 

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

Utorok 
28.4.2020 

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 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. 

 

Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu na Slovensku môžu byť dodatočne zverejnené ďalšie 
informácie, príp. doplňujúce inštrukcie k obom výzvam. Budeme vás o nich informovať. 
 

EIT DIGITAL: PROJEKTOVÉ IDEY 
 

Uplynulý týždeň sa v rámci EIT Digital, ktorého je 
STU členom, konal brokerage event. Na tomto 
podujatí bolo prezentovaných mnoho 
projektových ideí, ktoré si v stručnosti môžete 
pozrieť v tomto súbore. V prípade, že Vás nejaká 
projektová idea zaujme, môžete priamo skúsiť 
osloviť partnera EIT Digital (kontakt v dokumente 
 s prípadnou ponukou spolupráce na projekte. Do 
kópie komunikácie dajte aj Projektové centrum 
STU (erika.hlavata@stuba.sk), ktoré je za prípravu 
a manažovanie tohto typu projektov zodpovedné. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

  
Prameň: https://www.cartoonstock.com/directory/q/quarantined.asp. 
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