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PRIPOMIENKA UZÁVIEROK VEGA A KEGA 
 

Pripomíname potenciálnym žiadateľom, že uzávierka tohtoročných výziev VEGA a KEGA stanovená na piatok 
29.4.2022 o 14:00 sa blíži. Podobne ako v uplynulých rokoch, aj teraz sa na ministerstvo zasiela iba potvrdenie 
o podaní projektu (jedna strana vygenerovaná systémom), ktoré treba v rámci daného termínu priniesť na 
Projektové stredisko podpísané hlavným riešiteľom. Podpis štatutára (prodekan prof. Polakovič) a včasné 
odoslanie ministerstvu zabezpečíme. 
Zároveň žiadame podávajúcich o zaslanie kompletnej elektronickej verzie projektu do oficiálneho termínu 
uzávierky na jana.zavacka@stuba.sk. 
Viac informácií o postupe podávania projektov a základné podmienky jednotlivých výziev nájdete v Newslettri 
12/2022. 
 

HORIZONT EURÓPA: PERSONÁLNE NÁKLADY 
 

Pri manažovaní projektov Horizont Európa je jednou z najzložitejších otázok správne vypočítavanie a účtovanie 
personálnych nákladov. Národný kontaktný bod v tejto oblasti, p. Peter Beňo, preto nahovoril novú epizódu 
podcastu o personálnych nákladoch. Otázkami, ktoré zodpovie, sú: 

 Čo v rámci projektov môžeme považovať za personálne náklady a čo tam nepatrí? 

 Ako správne vyplatiť živnostníkov, majiteľov firiem bez nároku na mzdu a ďalšie situácie? 

 Aký je správny postup pri výpočte mzdy pre projekt? 

 Od kedy si evidovať odpracovaný čas už v dňoch, nie hodinách ako tomu bolo „po starom“ (t.j. 
v projektoch Horizont 2020)? 

 Aké sú najčastejšie chyby, problémy a zistenia auditu pri personálnych nákladoch? 

 Prečo si nemôžete neúmerne nafúknuť mzdu, resp. sadzbu pre účely projektu? 

 Ako prebieha audit pri personálnych nákladoch? 
Link na podcast nájdete na tejto stránke. 
 

WEBINÁR: 
ŠTIPENDIÁ DO ÁZIE 

 

Slovenská akademická 
informačná agentúra (SAIA) 
organizuje už tento štvrtok 
21.4.2022 o 14:00 webinár 
s názvom "Cesta do fantÁZIE - 
Štipendiá do Japonska, J. Kórey, 
Indie, Číny a ďalej!". 
V rámci webinára budú 
predstavené programy SAIA 
umožňujúce štúdium a výskum 
v zahraničí, štipendiá do krajín 
Ázie v rámci medzivládnych 
bilaterálnych dohôd a ponúk 
zahraničných vlád, ako aj 
štipendiá NŠP (Národného 
štipendijného programu SR). 
Viac informácií a link na 
pripojenie nájdete na tejto 
stránke. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.facebook.com/univerzita.palackeho/photos/dobr%C3%A9-

r%C3%A1no/2542989615741087/. 
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