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NADÁCIA TATRA BANKY: NOVÁ VÝZVA PROGRAMU „KVALITA VZDELÁVANIA“ 
 

Nadácia Tatra banky aj tento rok otvára program Kvalita vzdelávania, a to už v jarnom termíne s uzávierkou 
15.6.2018 o 14:00. O podporu vo výške do 5000 € sa môžu uchádzať projektové tímy zo slovenských vysokých 
škôl. Cieľom programu je podporiť aktivity, ktoré obohatia konkrétny študijný program, predmet alebo tému 
vysokoškolského vzdelávania s dôrazom na nasledujúce kritériá: 
Základné kritérium: aktivity budú realizované v škole, súvisia s procesom vyučovania a základný vyučovací 
proces obohatia o nové poznatky, informácie, prístupy či metódy. 
Ďalšie kritériá: projekty by mali 

 obsahovať aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vyučovania s praxou a na zlepšenie 
pripravenosti študentov na prax, 

 obsahovať aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania, 

 zlepšovať obsah alebo formu súčasného vyučovacieho procesu či predmetu, 

 rozširovať poznanie v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov či disciplín, 

 zlepšovať vzdelávacie, ale aj organizačné metódy a metodiky, 

 mať priamy vplyv na kvalitu vyučovania študentov tej školy, ktorá projekt predloží, 

 rozvíjať vedeckú/odbornú činnosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov na 
vysokých školách, 

 podporovať aplikovanie získaných poznatkov v praxi, 

 mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane, po použití finančného príspevku, 

 zlepšiť spoločenskú angažovanosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov vysokých 
škôl. 

Projekt sa podáva elektronicky. Elektronickú verziu projektu pošlite kvôli evidencii a potrebe informovania 
vedenia aj na Projektové stredisko FCHPT. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
 

APVV SLOVENSKO-POĽSKO 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu Slovensko-Poľsko 2018 s dátumom uzávierky 2.7.2018 
o 12:00. Ide o štandardnú výzvu na bilaterálnu výskumnú spoluprácu s nasledovnými základnými 
charakteristikami: 
 

Ciele výzvy: Príprava spoločných medzinárodných projektov, príprava spoločných publikácií a iných 
výstupov, aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí, 
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky, zbieranie výskumných 
materiálov, zapojenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). 

Oblasť vedy: Všetky. 

Doba riešenia: Max. 24 mesiacov, predpokladaný začiatok riešenia 1.1.2019. 

Rozpočet: Max. 4000 € na projekt, max. 2000 € na 1 rok riešenia. 

Financovanie: Verejným univerzitám hradí APVV 100 % nákladov. 

Náklady: Oprávnenými nákladmi sú: 

 Cestovné a pobytové náklady členov riešiteľského kolektívu žiadateľa (t.j. STU) na 
území Slovenska a partnerskej krajiny. Vreckové nie je oprávnený náklad. 

 Ďalšie vedľajšie náklady, ako napr. víza, vložné, konferenčné poplatky a pod. 
Všetky ostatné náklady (materiál, služby, osobné náklady...) sú neoprávnené. 

 

Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy. 
Projekt odovzdajte na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Martinovi Grančayovi, PhD. alebo Ing. Jane 
Závackej, PhD. do 27.6.2018. Podpis štatutára a doručenie na APVV zabezpečíme. Radi Vám v prípade Vášho 
záujmu kedykoľvek poskytneme aj konzultácie. 
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VÝZVY MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU 
 

Medzinárodný vyšehradský fond už takmer 20 rokov poskytuje granty a štipendiá v rôznych oblastiach vedy 
a spoločenského života na projekty so silným vyšehradským faktorom. Ponúkame vám prehľad ich 
najvýznamnejších programov aj s každoročnými uzávierkami. 
 

Visegrad Grants 

1.2., 1.6., 1.10. Projekty s účasťou partnerov z min. 3 štátov V4. Dĺžka trvania do 18 mesiacov. Nulové 
spolufinancovanie. Orientačný rozpočet 20-tisíc eur. Projektové oblasti: kultúra 
a spoločná identita; vzdelávania a tvorba kapacít; inovácie, výskum a podnikanie; 
demokratické hodnoty a médiá; verejná správa a inštitucionálne partnerstvo; regionálny 
rozvoj, životné prostredie a cestovný ruch; sociálny rozvoj. 

Visegrad+ Grants 

1.2., 1.6., 1.10. Projekty s účasťou partnerov z min. 3 štátov V4 a 1 partnera z krajín západného Balkánu 
alebo z krajín východného partnerstva. Rovnaké podmienky ako Visegrad Grants. 

Strategic Grants 

1.2., 1.6., 1.10. Projekty s účasťou partnerov zo všetkých 4 štátov V4. Dĺžka trvania 12-36 mesiacov. 
Nulové spolufinancovanie. Projektové oblasti: vplyv Brexitu na V4, smart riešenia pre 
smart región; propagácia V4 v zahraničí. 

Visegrad Scholarship Program 

15.3. Štipendiá pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia na štúdium/výskum v krajinách V4, 
východného partnerstva alebo západného Balkánu. Dĺžka trvania 1-4 semestre. 
Štipendium dostane študent ako aj hostiteľská inštitúcia. 

 

Formuláre na podávanie žiadostí o grant, ako aj samotná správa prideleného grantu, sú relatívne krátke a 
jednoduché. Viac informácií o jednotlivých programoch nájdete priamo na stránke fondu. 
   

TRÉNING MLADÝCH PROJEKTOVÝCH MANAŽÉROV 
 

Konzorcium projektu Excellence-in-ReSTI riešeného v rámci programu Interreg Danube spúšťa pilotný 
tréningový kurz projektového manažmentu. Jeho cieľom je poskytnúť mladým projektovým manažérom ako 
i vedcom informácie, vedomosti a zručnosti potrebné k úspešnému žiadaniu a manažovaniu projektov. Kurz 
bude prebiehať osobne a online v období október 2018 až jún a 2019 a je bezplatný. Konzorcium uhradí 
účastníkom i cestovné a pobytové náklady. 
Viac informácií o programe nájdete priamo na jeho webstránke. 
   

PROJEKTY NATO 
 

Najbližšie uzávierky projektov NATO sú 
1.6.2018 a 1.10.2018. NATO podporuje 
2- až 3-ročné výskumné a rozvojové 
projekty venujúce sa niektorej 
z bezpečnostných priorít organizácie, 
napr. kyberbezpečnosti, energetickej 
bezpečnosti alebo ochrane proti 
chemickým a biologickým zbraniam. 
Projekty povoľujú okrem štandardných 
bežných aj kapitálové výdavky na nákup 
prístrojov. Treba mať spoluriešiteľa z 
partnerských krajín mimo NATO. 
Viac informácií nájdete priamo na 
stránke programu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/ 
science-inexact_science_lab-laboratory-experiment-scientist-tmcn4454_low.jpg. 
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