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ROČNÉ A ZÁVEREČNÉ SPRÁVY VEGA 
 

Ročné správy pokračujúcich projektov VEGA, tzv. finančné správy, treba do 31.1.2022 do 14:00  vyplniť a uložiť 
v online systéme e-Vega. Táto správa sa netlačí ani nikam neodosiela, postup spočíva iba v jej vyplnení 
a uložení. Prosíme Vás však o zaslanie PDF verzie/print screenu správy na jana.zavacka@stuba.sk, aby vedel 
štatutár skontrolovať splnenie povinnosti. 
Záverečné správy končiacich projektov VEGA treba do 31.1.2022 do 14:00 vyplniť a podať online v systéme e-
Vega. Následne je nutné, aby vytlačené potvrdenie o podaní záverečnej správy podpísal hlavný riešiteľ 
projektu a doručil ho na Projektové stredisko FCHPT, aby sme mohli zabezpečiť podpis štatutára (do formulára 
vyplňte meno prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.) a odoslanie na agentúru VEGA. V prípade spoločných projektov 
so SAV prosíme o 2 originály potvrdenia, nakoľko treba zabezpečiť i podpis z SAV. 
Viac informácií o obsahu a postupe podávania správ nájdete priamo na stránke agentúry. Pripomíname, že 
záverečná oponentúra projektu už nie je povinná a publikované výstupy sa k správe prikladajú výlučne 
elektronicky; tlačené verzie sa nebudú akceptovať. 
Jednotlivým riešiteľom pripomenieme povinnosť podania správ separátnym e-mailom v januári. 
 

ROZŠÍRENIE PROGRAMOVÉHO ÚZEMIA HORIZONT EURÓPA 
 

V decembri 2021 sa do programu Horizont Európa podpisom asociačných dohôd pripojilo nasledovných 
7 štátov a území: Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Izrael, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko. 
V najbližších týždňoch sa očakáva pripojenie sa Albánska. Výskumníci, inovátori a výskumné subjekty so sídlom 
v týchto krajinách sa teraz môžu plne zúčastňovať na programe Horizont Európa za rovnakých podmienok ako 
subjekty z členských štátov EÚ. 
 

NAJBLIŽŠIE ČÍSLO NEWSLETTRA 
 

Najbližšie číslo Newslettra Projektového strediska FCHPT STU v Bratislave vyjde po vianočných a novoročných 
sviatkoch v pondelok 10.1.2022. 
 

VESELÉ VIANOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK! 
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