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AKTUALIZÁCIA RIEŠITEĽSKÝCH KOLEKTÍVOV VEGA 
 

Termín pre aktualizáciu riešiteľských kolektívov VEGA je tento rok 15.12.2021 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. 
Na aktualizáciu sa vzťahujú nasledovné pravidlá: 

 Prebiehajúce projekty: Pri projektoch, ktoré pokračujú v riešení aj v roku 2022 je podanie aktualizácie 
povinné, a to aj ak v riešiteľskom kolektíve neprichádza k zmene. Ak na projekte participuje SAV, doneste 
nám, prosím, dva tlačené originály, v opačnom prípade jeden. 

 Projekty podané v roku 2021 bez účasti SAV: Aktualizácia je povinná len ak nastala zmena pracoviska 
vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti. Doneste nám, prosím, jeden 
tlačený originál. 

 Projekty podané v roku 2021 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. 
V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne 
na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným 
evidenčným číslom, výnimkou sú podávatelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku). 
Jednotlivým riešiteľom túto povinnosť ešte pripomenieme separátnym e-mailom. 
 

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR O ETIKE A OTVORENEJ VEDE V PROJEKTOCH 
 

V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu spoluorganizuje Projektové stredisko FCHPT STU v 
Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi v stredu 24.11.2021 o 10:00 webinár na tému „Etika 
a otvorená veda v Horizonte Európa: aké metódy a stratégie použiť“. Hlavnými rečníkmi budú Eva Mendez 
(EC Open Science Policy Platform), Alea Lopez de San Roman (Európska komisia – DG RTD) a Borbála Schenk 
(Budapest University of Technology and Economics). 
Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete tu. 
Zoznam v budúcnosti plánovaných seminárov v rámci tejto akcie nájdete na tomto linku. 
 

CHEMICKÉ HORIZONTY: 
PREDNÁŠKA O SEKVENOVANÍ 

NANOPÓROV 
 

Cyklus prednášok Chemické horizonty 
pokračuje v utorok 23. novembra 2021 o 
14:00  témou zameranou na priemyselnú 
katalýzu. Prednášajúci, prof. RNDr. Jozef 
Nosek, DrSc. (Prírodovedecká fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave), 
porozpráva záujemcom o bunkovej biochémii 
a molekulárnej biológii vo svojom príspevku 
na tému „Nanopore sequencing as a tool for 
the analysis of yeast genomes“. 
Prednáška sa uskutoční cez platformu MS 
Teams. 
Viac informácií nájdete na stránke Slovenskej 
chemickej spoločnosti. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://www.jokejive.com/images/jokejive/ 
7b/7b0428a4e4ed102fae8bced7b67a4109.jpeg. 
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