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SLOVAKIATECH: PODUJATIE PRESUNUTÉ NA ROK 2021 
 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie bolo podujatie SlovakiaTech, ktoré sa malo uskutočniť v októbri 
2020 v Košiciach, presunuté na 5.-7.10.2021. Namiesto plánovaného podujatia sa 15.10.2020 uskutoční malé 
podujatie venované surovinovým smerom pre priemyselný hodnotový reťazec v Európskej únii a SR. 
Zabezpečené bude aj online prenášanie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť poslaním krátkeho e-mailu na 
klaudia.sandorova@tuke.sk. 
 

HARMONOGRAM PODÁVANIA SPRÁV K PROJEKTOM KEGA A VEGA 
 

KEGA – Vzhľadom na aktuálnu situáciu bolo rozhodnuté o predĺžení riešenia projektov, ktoré majú končiť 
k 31.12.2020. Do nového termínu 31.3.2021 treba dočerpať poskytnutú dotáciu a podať záverečnú správu. 
Termín ročných správ pri prebiehajúcich projektoch sa nemení: 

 Ročná správa KEGA do 13.11.2020 do 14:00. 

 Záverečná správa KEGA do 31.3.2021 do 14:00. 
VEGA – Agentúra už na jar rozhodla o predĺžení riešenia projektov, ktoré majú končiť k 31.12.2020, a to do 
31.3.2021, dokedy treba dočerpať poskytnutú dotáciu aj podať záverečnú správu. Termín pre aktualizáciu 
riešiteľského kolektívu sa nemení: 

 Aktualizácia riešiteľského kolektívu do 15.12.2020 do 14:00. 

 Záverečná správa do 31.3.2021 do 14:00. 

 Ročná správa – termín zatiaľ nie je známy. 
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. Rovnako 
budeme informovať o prípadných zmenách a o termíne ročnej správy projektov VEGA, ktorý býva štandardne 
v polovici januára. 
 

TÝŽDEŇ 
VEDY A TECHNIKY 2020 

 

Týždeň vedy a techniky sa tento rok 
uskutoční 9.-15.11.2020 prevažne 
v online priestore. Záujemcovia môžu 
svoje aktivity zaregistrovať na internete 
na webe www.tyzdenvedy.sk. Na stránke 
sa dá okrem základných informácií pridať 
aj webová adresu livestreamu (živého 
vysielania) podujatia, alebo adresy na 
jeho videozáznam, ktorý bude zverejnený 
online. 
Môžu sa zaregistrovať napríklad rôzne 
prednášky, semináre, podcasty, 
prezentácie, konferencie, workshopy, 
besedy, výstavy a podobne. Miesto 
konania podujatia (v prípade, že bude 
podujatie online) je pre tento rok 
nepovinným údajom. Podujatia, ktoré sa 
budú konať „offline“, sa musia riadiť 
aktuálne platnými hygienickými 
nariadeniami. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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