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PRIPOMIENKA AKTUALIZÁCIE RIEŠITEĽSKÝCH KOLEKTÍVOV VEGA 
 

Pripomíname riešiteľom prebiehajúcich, ako aj niektorých nových projektov VEGA s plánovaným začiatkom 
riešenia v roku 2019, že do piatka 14.12.2018 do 14:00 treba online v systéme eVega vykonať aktualizáciu 
riešiteľského kolektívu, a to podľa nasledovných pravidiel: 

• Prebiehajúce projekty, ktoré končia k 31.12.2018 – aktualizácia sa nepodáva. 
• Prebiehajúce projekty pokračujúce v riešení aj v roku 2019 – aktualizáciu treba podať vždy, aj keď 

neprišlo k nijakej zmene. 
• Nové projekty, ktoré sa možno začnú riešiť v roku 2019 – aktualizácia sa podáva vtedy, ak prišlo k zmene 

navrhovaného riešiteľského kolektívu. Ak ide o spoločný projekt so SAV, aktualizácia sa podáva vždy. 
Aktualizáciu kolektívu nám, prosím, po odoslaní v systéme eVega, zašlite elektronicky na jana.zavacka@stuba.sk  
a prineste v 2 origináloch podpísanú hlavným riešiteľom do uvedeného termínu, nakoľko táto musí byť 
podpísaná aj prodekanom prof. Gatialom a fyzicky zaslaná do VEGA! Bližšie informácie nájdete na stránke 
VEGA. 
 

NOVÁ VÝZVA EURÓPSKEJ VESMÍRNEJ AGENTÚRY 
 

Európska výskumná agentúra (ESA) a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
vyhlásili 4. výzvu na podávanie návrhov projektov s uzávierkou 12.2.2019 o 13:00. Návrhy sa môžu podávať 
v piatich oblastiach: 

 Hardvér – vývoj technológií, napr. letový hardvér, satelity, senzory... (TRL min. 3 → min. 5) 

 Výskum a vývoj – základný výskum vedúci k novému hardvéru alebo softvéru. (TRL 2/3 → 3/4) 

 Vesmírne aplikácie – využitie už existujúcej infraštruktúry ESA. (TRL min. 4 → ?) 

 Prípravné aktivity – prieskumy trhu, štúdie uskutočniteľnosti... 

 Informačné a vzdelávacie aktivity – univerzitné predmety v oblasti vesmírnej technológie. 
Zapojiť do výzvy sa môžu iba slovenské firmy a výskumné inštitúcie. Rozpočet projektu závisí od konkrétnej 
oblasti. Viac informácií o postupe nájdete na stránke Slovenského portálu pre vesmír, predovšetkým vo forme 
prezentácií z nedávneho informačného dňa. 
   

ŠTRUKTURÁLNE FONDY: VÝZVY DSV 
 

S ohľadom na prebiehajúce výzvy štrukturálnych 
fondov v jednotlivých oblastiach dlhodobého 
strategického výskumu vydal rektorát stanovisko, 
ktoré upresňuje postup pri podpisovaní projektových 
dokumentov: 

 Rektor bude podpisovať dokumenty, kde 
žiadateľom je SPU, TUKE, ŽU, TUZVO alebo 
ústavy SAV. 

 Dekani budú splnomocnení podpisovať 
dokumenty, kde žiadateľom sú iné inštitúcie. 

Podľa neoficiálnych informácií bude uzávierka výzvy 
predĺžená do polovice februára 2019. 

 

IZRAEL: VÝSKUMNÝ POBYT 
PRE DOKTORANDOV 

 

Každoročný program administrovaný SAIA, 
umožňujúci doktorandom stráviť max. 8-mesačný 
výskumný pobyt v ľubovoľnej oblasti vedy v Izraeli, 
má tento rok uzávierku 7.1.2019 o 15:00. Viac 
informácií nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://www.cartoonstock.com/ 
cartoonview.asp?catref=cgon791. 
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