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ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PROJEKTOV NA SÚČASTI FCHPT 
 

S ohľadom na blížiaci sa koniec rozpočtového roka 2018 sme v súlade so Smernicou dekana FCHPT STU 
č. 1/2016 v stredu 28.11.2018 zodpovedným riešiteľom všetkých projektov, ktoré boli v roku 2018 riešené na 
našej fakulte a zároveň na ich zákazky boli pripísané finančné prostriedky, rozoslali e-mail so žiadosťou 
o poskytnutie informácie o rozdelení finančných prostriedkov na organizačné súčasti FCHPT vo forme 
predvyplneného excelovského dokumentu. Tieto informácie budú použité pri tvorbe rozpočtu FCHPT na budúci 
rok. 
Prosíme Vás o vrátenie vyplneného súboru ku každému projektu na adresu jana.zavacka@stuba.sk najneskôr 
do 19.12.2018. Ak ste hlavným riešiteľom projektu za FCHPT a takýto e-mail ste nedostali, kontaktujte nás, 
prosím, čo najskôr. 
 

VÝSLEDKY HODNOTENIA PROJEKTOV VEGA SO ZAČIATKOM RIEŠENIA V ROKU 2019 
 

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnila výsledky hodnotenia 
projektov VEGA s plánovaným začiatkom riešenia v roku 2019. Bodové hodnotenie projektov a ich poradie 
v rámci jednotlivých komisií je zverejnené na tejto webstránke. Upozorňujeme, že ešte nejde o zoznam 
financovaných projektov. Ten bude zverejnený očakávane v marci 2019. V minulosti bola hranica 
financovateľnosti (v závislosti od jednotlivých komisií) okolo 91 bodov; tento rok však napr. v komisii 3 pre 
chemické vedy sú oveľa nižšie bodové hodnotenia, financované tak budú i projekty s nižším bodovým počtom. 
Očakávane bude hranica financovateľnosti zhruba v polovici rebríčka. 
Za FCHPT STU bolo v tejto výzve podaných 27 projektov. Z nich 2 boli vyradené v prvom kole výberu. Zvyšných 25 
projektov má pridelený bodový počet, pričom 2 sa umiestnili na prvom mieste vo svojej komisii. 
Pripomíname, že ak chcú zodpovední riešitelia potenciálnych nových projektov VEGA zmeniť riešiteľský kolektív, 
je tak nutné urobiť do 14.12.2018 do 14:00. Viac informácií nájdete na stránke ministerstva alebo v Newslettri 
45/2018. 
   

ŠTIPENDIUM NA 5- AŽ 20-
DŇOVÝ VÝSKUMNÝ POBYT 

V MAĎARSKU 
 

Slovenská akademická informačná 
agentúra otvorila na základe 
medzištátnej bilaterálnej dohody 
výzvu na podávanie žiadostí 
o štipendium na krátke (5-20 dní) 
výskumné pobyty v Maďarsku. 
Uzávierka podávania žiadostí je 
tento rok predĺžená do 17.12.2018 
o 16:00. Žiadosti sa podávajú 
online, ale aj v tlačenej verzii. 
Okrem štandardných dokumentov 
je nutný pozývací list a znalosť 
anglického alebo maďarského 
jazyka. 
Viac informácií nájdete na tomto 
linku. V prípade záujmu 
odporúčame pred podaním 
žiadosti kontaktovať zodpovednú 
osobu v SAIA. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://memehub.sk/post/78996. 
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