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VÝZVY VEGA A KEGA 2016 
 

Dovoľujeme si pripomenúť vedeckým a pedagogickým pracovníkom fakulty, že 29.4.2016 o 14:00 je 
termín podávania žiadostí o nové projekty VEGA a KEGA. Viac informácií nájdete na tomto linku. 

 

AKTUALITY K VÝZVE OP VaI 
 

Výskumná agentúra zverejnila usmernenie č. 3 k aktuálnej výzve OP VaI na tvorbu PVVC. Usmernenie 
sa týka zjednodušenia predkladania povinných príloh k projektom. O konkrétnom postupe 
prikladania príloh za STU rozhodne rektorát v najbližších dňoch. 

 

OPEN ACCESS V HORIZONTE 2020 
 

V newslettri 11/2016 sme Vás informovali o povinnosti riešiteľov všetkých projektov Horizont 2020 
zverejňovať výsledky svojho výskumu vo forme Open Access, tzn. bezplatne prístupné na internete. 
CVTI SR k tejto téme usporiadalo seminár, ktorého prezentácia je zverejnená online tu. Pripomíname, 
že táto povinnosť sa týka výlučne vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch a je upravená 
pomerne prísnym postupom, kedy každý článok musí byť nahratý do repozitára, a zároveň musí byť 
bezplatne sprístupnený aj na stránke časopisu, a to najneskôr 6 mesiacov po jeho vydaní. 
V prípade záujmu o bližšie informácie k danej problematike, kontaktujte, prosím, Ing. Martina 
Grančaya, PhD., z Projektového strediska FCHPT. 
   

PROJEKTY MLADÝCH – POĎAKOVANIE V PUBLIKÁCIÁCH 
 

Rektorát STU zverejnil odporúčané texty poďakovania v publikáciách za finančnú podporu v rámci 
projektov mladých výskumníkov: 
SK: Autori ďakujú STU za finančnú podporu v rámci Grantovej schémy na podporu mladých 
výskumníkov. 
EN: The authors would like to thank for financial contribution from the STU Grant scheme for Support 
of Young Researchers. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 

 
http://vadlo.com/Research_Cartoons/Last-line-of-defense---statistics.gif 

 ONLINE SEMINÁR 
H2020 A POLICY MIX 

 

14.4.2016 o 14:30 organizuje 
Medzinárodná sieť NCP pre 
NMBP – NMP TeAm3 
bezplatný online seminár 
o tom, ako do návrhov 
projektov Horizontu 2020 v 
oblasti nanotechnológií, 
pokročilých materiálov, 
biotechnológie a výroby 
(H2020-NMBP) a do ich 
následného riešenia úspešne 
zapracovať jednotlivé 
politiky Európskej komisie. 
Prednášať bude p. Doris 
Schröcker. Prihlásiť sa možno 
na tomto linku. 
 

 

http://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/Newsletter_2016-9_MAR_14.pdf
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/180-pvvc-usmernenie-c-3
http://h2020.cvtisr.sk/buxus/docs/HORIZONT_2020/Open_Access/OA_in_H2020__BA_05_04_2016_FINAL.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1wCjTdGwrUTfnY20Vh36oPbXHW1eOW4X_lNeO7uK4nYE/viewform

