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PRIPOMIENKA AKTUALIZÁCIE RIEŠITEĽSKÝCH KOLEKTÍVOV VEGA 
 

Pripomíname riešiteľom prebiehajúcich, ako aj niektorých nových projektov VEGA s plánovaným 
začiatkom riešenia v roku 2018, že do piatka 15.12.2017 do 14:00 treba online v systéme eVega 
vykonať aktualizáciu riešiteľského kolektívu, a to podľa nasledovných pravidiel: 

 Prebiehajúce projekty, ktoré končia k 31.12.2017 – aktualizácia sa nepodáva. 

 Prebiehajúce projekty pokračujúce v riešení aj v roku 2018 – aktualizáciu treba podať vždy, aj 
keď neprišlo k nijakej zmene. 

 Nové projekty, ktoré sa možno začnú riešiť v roku 2018 – aktualizácia sa podáva vtedy, ak 
prišlo k zmene navrhovaného riešiteľského kolektívu. Ak ide o spoločný projekt so SAV, 
aktualizácia sa podáva vždy. 

Aktualizáciu kolektívu nám, prosím, po odoslaní v systéme eVega, zašlite elektronicky na 
jana.zavacka@stuba.sk  a prineste v 2 origináloch podpísanú hlavným riešiteľom do uvedeného 
termínu, nakoľko táto musí byť podpísaná aj prodekanom prof. Gatialom a fyzicky zaslaná do VEGA! 
Bližšie informácie nájdete na stránke VEGA.  
   

ERC: CONSOLIDATOR GRANTS 
 

Najprestížnejšie európske výskumné granty pre vedcov v strednej fáze kariéry ERC Consolidator 
Grants Európskej výskumnej rady budú mať uzávierku 15.2.2018. Granty sú určené pre pokročilých 
vedcov konsolidujúcich svoj výskum, resp. zakladajúcich svoj tím, ktorí majú  vedeckú skúsenosť 7-
12 rokov a získali titul PhD. medzi 1.1.2006 a 31.12.2010. Žiadať môžu o 2 milióny eur na 5 rokov 
s cieľom vybudovať si vlastný výskumný tím na vlastnej alebo inej univerzite. Viac informácií nájdete 
priamo na stránke výzvy. 
   

NOVÁ VÝZVA NA PROJEKTY 
MLADÝCH STU 2018 

 

Rektor STU vyhlásil výzvu na predkladanie 
žiadostí o finančný príspevok na riešenie 
projektov v rámci Programu na motiváciu 
a podporu zvyšovania kvality a 
efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti 
mladých vedecko-výskumných 
pracovníkov. O projekty s dobou riešenia 
20.3.-31.12.2018 a rozpočtom 200 eur – 
1000 eur sa môžu uchádzať interní 
doktorandi alebo vysokoškolskí 
učitelia/výskumní pracovníci do 3 rokov 
po ukončení PhD., pričom horný vekový 
limit v deň podania žiadosti je 30 rokov. 
Uzávierka podávania projektov je 
15.2.2018 o 13:00. Do tohto termínu je 
nutné na Projektovom stredisku FCHPT 
odovzdať 2 originály projektu i s prílohami 
a elektronickú verziu zaslať na 
jana.zavacka@stuba.sk. Viac informácií 
i formulár žiadosti nájdete na tejto 
stránke dole v časti „Program na podporu 
mladých výskumníkov“. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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