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VEDEC ROKA STU 2019 
  

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlásil nový ročník súťaže Vedec roka STU 2019. Cena sa 
udeľuje v nasledovných kategóriách: 

 Mladý vedecký pracovník do 35 rokov (s ukončeným doktorandským štúdiom najneskôr do 
6.10.2019). 

 Významný vedecký prínos (vedec roka alebo pracovný kolektív roka). 
Ceny sú rektorátom finančné dotované. 
Prihlásiť sa môže každý vedecký pracovník, učiteľ alebo kolektív pracovníkov STU, ktorý preukázateľne 
vykonáva aktuálnu vedeckú činnosť, ktorá nebola za posledné roky (spravidla 5 rokov) ocenená touto cenou. 
Viac informácií vrátane pravidiel a prihlášky nájdete na tomto linku. 
Prihlášky do súťaže spolu s podpornými materiálmi zasielajú jednotlivci a pracovné kolektívy na Projektové 
stredisko FCHPT Ing. Silvii Karatini do piatka 25. 10. 2019. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky a zároveň 
v tlačenej forme v 3 origináloch. Pri zozname prác a ohlasov je ku každej publikácii nutné uviesť 
percentuálny podiel uchádzača, impakt faktor časopisu a počet citácií. Vedenie FCHPT následne na základe 
pravidiel súťaže môže na rektorát posunúť 1 až 2 nominácie v každej kategórii. Výsledky súťaže by mali byť 
známe pred Vianocami. 

 

ACTA CHIMICA SLOVACA – PREDĹŽENÁ UZÁVIERKA 
  

Najbližšia uzávierka zasielania rukopisov na posúdenie pre možnú publikáciu v časopise Acta Chimica Slovaca 
bola predĺžená do 31.10.2019. 
Viac informácií o časopise nájdete na tomto linku. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 Prameň: https://ih0.redbubble.net/image.378612923.7527/ 
aps,650x642,small,transparent-pad,750x1000,f8f8f8.u2.jpg 

 HARMONOGRAM PODÁVANIA 
SPRÁV VEGA A KEGA 

 

Správy o riešení projektov VEGA 
a KEGA za rok 2019 sa budú podávať 
v nasledovných termínoch: 
KEGA: 

 Ročná správa do 15.11.2019 do 
14:00. 

 Záverečná správa do 17.1.2020 do 
14:00. 

VEGA: 

 Aktualizácia riešiteľského kolektívu 
do 13.12.2019 do 14:00. 

 Ročná správa do 17.1.2020 do 
14:00. 

 Záverečná správa do 17.1.2020 do 
14:00. 

S výnimkou ročnej správy VEGA, ktorú 
stačí uložiť v elektronickom systéme, 
treba pri ostatných správach 
potvrdenie o podaní doručiť na 
Projektové stredisko, aby sme mohli 
zabezpečiť podpis prodekana a včas 
správy zaslať na ministerstvo. 
Riešiteľov, ktorých sa dané termíny 
týkajú, budeme včas informovať. 
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