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PRIPOMIENKA: AKTUALIZÁCIA RIEŠITEĽSKÝCH KOLEKTÍVOV VEGA 
  

Pripomíname riešiteľom a navrhovateľom projektov VEGA, že termín pre aktualizáciu riešiteľských kolektívov 
VEGA je už v piatok 13.12.2019 do 14:00! 
Aktualizáciu treba do uvedeného času podať v systéme e-Vega, vytlačiť, podpísať hlavným riešiteľom, 
tlačenú podpísanú verziu doniesť na Projektové stredisko FCHPT STU a elektronickú verziu zaslať na 
jana.zavacka@stuba.sk. Podpis štatutárom a doručenie agentúre VEGA zabezpečíme. Prosíme, aby ste 
v aktualizácii kolektívu v kolónke „meno zodpovedného funkcionára fakulty/vysokej školy“ uvádzali prof. Ing. 
Milan Polakovič, CSc. Pripomíname pravidlá aktualizácie: 

 Prebiehajúce projekty: Pri projektoch, ktoré pokračujú v riešení aj v roku 2020 je podanie aktualizácie 
povinné, a to aj v prípade, ak v riešiteľskom kolektíve neprichádza k nijakej zmene. Ak na projekte 
participuje SAV, doneste nám, prosím, dva tlačené originály, v opačnom prípade jeden. 

 Projekty podané v roku 2019 bez účasti SAV: Aktualizácia je povinná len ak nastala zmena pracoviska 
vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti. Ak nastala zmena, 
doneste nám, prosím, jeden tlačený originál. 

 Projekty podané v roku 2019 s účasťou SAV: Aktualizácia je povinná bez ohľadu na to, či nastala 
zmena kolektívu. Doneste nám, prosím, dva tlačené originály. 

 Končiace projekty: Aktualizácia kolektívu sa nepodáva. 
Riešiteľov prebiehajúcich projektov, ktorí aktualizáciu neodovzdajú v najbližších dňoch, budeme urgovať. 

 

PROJEKTY VEGA A KEGA V ROKU 2020 
  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo, že výzvy VEGA a KEGA budú mať v roku 2020 
uzávierku 28.4.2020 o 14:00. Po oficiálnom vyhlásení výziev (podľa predpokladu v marci 2020) vás budeme 
informovať o podrobnostiach. 
 

ROČNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY APVV 
  

Vzhľadom na množiace sa otázky si dovoľujeme riešiteľov vopred informovať o termínoch podávania ročných 
a záverečných správ APVV: 

 Ročné správy pokračujúcich projektov: do 31.1.2020; na Projektové stredisko FCHPT do 28.1.2020. 

 Záverečné správy končiacich projektov: do 30.1.2020; na Projektové stredisko FCHPT do 28.1.2020. 
Detailne sa tejto téme budeme venovať v prvom Newslettri roka 2020 a riešiteľom zároveň zašleme e-mail. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
 Prameň: https://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/ 

winter-cartoons/toon-1496.gif 

 KRÁTKA VÝSKUMNÁ STÁŽ 
V IZRAELI PRE 
PROFESOROV 

 

Aj tento rok sa otvára program 
Weizmann Visiting Professors 
Program, ktorý umožňuje 
profesorom stráviť 2- až 12-
mesačný platený fellowship na 
Weizmann Institute of Science 
v Izraeli. Program je otvorený vo 
väčšine oblastí vedy. 
Uzávierka prihlášok je 
31.12.2019. Povinnou prílohou je 
pozývací list od vedca z inštitútu. 
Viac informácií nájdete priamo na 
stránke programu. 
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