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VEGA A KEGA – PREDĹŽENIE UZÁVIERKY VÝZIEV 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o predĺžení uzávierok výziev VEGA aj KEGA do 
29.5.2020 do 14:00. 
Aktualizovaný postup odovzdávania projektov VEGA: 

1. Vyplnenie a podanie projektu online v systéme eVEGA do 29.5.2020 do 14:00. 
2. Zaslanie PDF verzie podaného projektu (slovenskej aj anglickej) na jana.zavacka@stuba.sk. 
3. Odovzdanie potvrdenia o podaní projektu (1 strana vygenerovaná systémom eVEGA) na Projektovom 

stredisku FCHPT najneskôr do 2.6.2020 (prípadne po dohode, ak to situácia neumožňuje, aj neskôr). 
Potvrdenie musí byť podpísané hlavným riešiteľom. 

4. Projektové stredisko FCHPT zabezpečí podpis štatutára a doručenie potvrdenia ministerstvu. 
Aktualizovaný postup odovzdávania projektov KEGA: 

1. Vyplnenie a podanie projektu online v systéme Portál VŠ do 29.5.2020 do 14:00. 
2. Zaslanie PDF verzie podaného projektu  na jana.zavacka@stuba.sk. 
3. Odovzdanie potvrdenia o podaní projektu (1 strana vygenerovaná systémom KEGA) na Projektovom 

stredisku FCHPT najneskôr do 2.6.2020 (predĺženie termínu nie je možné, nakoľko agentúra KEGA 
požaduje zaslanie potvrdenia do troch pracovných dní). Potvrdenie musí byť podpísané hlavným 
riešiteľom. 

4. Projektové stredisko FCHPT zabezpečí podpis štatutára a doručenie potvrdenia ministerstvu. 
Ak podávate projekt s inou partnerskou inštitúciou, treba časovo počítať s tým, že potvrdenie musí podpísať 
aj ich štatutár! Ostatné pravidlá podávania projektov zostali nezmenené. Všetky informácie môžete nájsť 
priamo na stránke VEGA, na stránke KEGA a stručný prehľad aj v Newslettri 12/2020. 
Agentúra VEGA zároveň rozhodla o predĺžení riešenia končiacich projektov do 31.3.2021 vrátane možnosti 
čerpať finančné prostriedky z roku 2020, avšak bez pridelenia dodatočných finančných prostriedkov. Členovia 
riešiteľských kolektívov takto predĺžených projektov nebudú v roku 2021 vykazovaní ako riešitelia, t.j. toto 
predĺženie neovplyvní ich možnosť uchádzať sa o grant v aktuálne prebiehajúcej výzve. 
 

SPRINGER NATURE: PRÍSTUP ZDARMA K UČEBNICIAM ONLINE  
 

Springer Nature v súvislosti koronavírusovou krízou sprístupnil cez inštitucionálne IP adresy univerzít stovky 
elektronických verzií učebníc. Ich zoznam nájdete na tomto linku. 
 

ZVEREJNENÉ VÝSLEDKY VÝZIEV VEGA 
A KEGA 2019 A ROZPISY DOTÁCIÍ NA 

ROK 2020 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR zverejnilo výsledky výzvy VEGA 2019 za 
projekty so začiatkom riešenia v roku 2020 – 
k dispozícii sú na tomto linku. FCHPT získala 12 
z 22 projektov, o ktoré žiadala, z toho 3 
projekty sú v spolupráci so Slovenskou 
akadémiou vied. Na rovnakom linku bol 
zverejnený aj rozpis dotácie pre všetky 
projekty, ktoré budú riešené v roku 2020. 
Ministerstvo zároveň zverejnilo výsledky výzvy 
KEGA a rozpis dotácií, ktoré sú k dispozícii na 
tomto linku. FCHPT získala 2 zo 6 projektov, 
o ktoré žiadala, vo všetkých z nich je hlavným 
riešiteľom. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

  
Prameň: Facebook. 
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