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AKTUALIZÁCIA RIEŠITEĽSKÝCH KOLEKTÍVOV VEGA 
  

Termín pre aktualizáciu riešiteľských kolektívov VEGA je tento rok 13.12.2019 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 2020 je podanie aktualizácie 

povinné, a to aj v prípade, ak v riešiteľskom kolektíve neprichádza k nijakej zmene. Ak na projekte 
participuje SAV, doneste nám, prosím, dva tlačené originály, v opačnom prípade jeden. 

• Projekty podané v roku 2019 bez účasti SAV: Aktualizácia je povinná len ak nastala zmena pracoviska 
vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti. Ak nastala zmena, 
doneste nám, prosím, jeden tlačený originál. 

• Projekty podané v roku 2019 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. 
Jednotlivým riešiteľom koncom novembra ešte pripomenieme túto povinnosť separátnym e-mailom. Ročné 
a záverečné správy projektov majú termín až 17.1.2020. 

 

ZVEREJNENIE VÝZVY PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK 2020  
 

Európska komisia zverejnila aktuálnu Výzvu 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+. 
Do pozornosti dávame tieto podprogramy a ich uzávierky: 

• KA2: Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania – 5.2.2020 
• KA1: Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus - 13.2.2020 
• KA2: Znalostné aliancie - 26.2.2020 
• KA2: Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy - 24.3.2020 

Viac informácii nájdete na https://www.erasmusplus.sk/ alebo priamo vo Výzve.  
V súvislosti s danou výzvou posiela rektorát žiadosť z Cypru o zapojenie sa do takejto výzvy. Na STU sa 
projekty tohto typu podávajú v spolupráci s útvarom medzinárodných vzťahov rektorátu STU, ktorý vám 
poskytne všetky potrebné informácie; prípadne sa neváhajte obrátiť na Projektové stredisko FCHPT. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 Prameň: http://www.cndajin.com/data/wls/60/8486230.jpg 

 SEMINÁR K VÝZVE 
EIT RAW MATERIALS 

 

Ako sme vás informovali 
v predchádzajúcom Newslettri (45/2019), 
do 17.1.2020 je otvorená nová grantová 
výzva EIT Raw Materials, kde je STU 
členskou organizáciou. 
Zástupcovia Projektového centra STU, 
ktorí sa tejto téme venujú, nám na 
fakultu v piatok 29.11. o 10:00 prídu 
zorganizovať krátky seminár o uvedenej 
grantovej možnosti. Predpokladaná dĺžka 
semináru je 45 minút. 
Prihlásiť sa môžete na-mailovej adrese 
martin.grancay@stuba.sk. Presné miesto 
konania vám bude potvrdené najneskôr 
deň pred akciou. 
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