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EXCELENTNÉ TÍMY MLADÝCH – PRIEBEŽNÁ, ZÁVEREČNÁ SPRÁVA 
 

K 31.8.2022 uplynie rok, resp. dva od začiatku riešenia projektu Excelentných tímov mladých. Riešitelia 
pridelených grantov sú preto povinní predložiť priebežnú správu a záverečnú správu spolu s finančnou 
správou o čerpaní pridelených prostriedkov. Súčasťou správy budú kópie publikovaných výstupov (publikácie 
v časopisoch, zborníkoch, abstrakty z konferencií a pod.). Správy je potrebné predložiť do 30.9.2022 na 
Projektovom stredisku FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD. a samotný dokument správy zaslať na 
jana.zavacka@stuba.sk. Riešiteľom túto skutočnosť pripomenieme aj separátnym e-mailom. 
 

PRIPOMIENKA: NADÁCIA TATRA BANKY 
 

Pripomíname, že Nadácia Tatra Banky znovu otvorila svoj grantový program Vzdelanie – Pre inštitúcie. 
Uzávierka podávania projektov je v pondelok 26.9.2022. Ambíciou grantového programu je priblížiť 
vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových 
renomovaných vzdelávacích inštitúcií. Jednotlivý projekt možno podporiť sumou do 5 000 eur. Celkový 
rozpočet tohtoročného grantového programu je 50 000 eur. Úspešný projekt by mal: 

 prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, 

 prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti 
vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové, moderné poznatky, 

 pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal 
prístupnejším a aktuálnejším a aby tak umožňoval študentom uplatniť sa na trhu práce, 

 podporiť tých, ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, podporiť odborný rast 
pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status 
vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. 

Kompletné informácie o grantovom programe nájdete priamo na jeho stránke. Kontaktnou osobou pre tento 
typ projektov na Projektovom stredisku FCHPT je Ing. Jana Závacká, PhD. 
 

VÝZVA SCIENCE MEETS REGIONS 
 

Jednotné výskumné centrum (JRC), v rámci 
projektu Science meets Regions, vyhlásilo výzvu 
na prejavenie záujmu o zriadenie miestnych a 
regionálnych „párovacích schém“. Cieľom 
takýchto schém je prepojiť vedcov s tvorcami 
politík a zabezpečiť spoločný dialóg so 
zmysluplnou synergiou. Grant môžu získať 
politické inštitúcie, inštitúcie vykonávajúce 
výskum a neziskové organizácie. Prioritu 
v získaní grantu budú mať oblasti zelený 
a digitálny prechod a ekonomické zotavenie po 
pandémii COVID 19. JRC zvažuje uzavretie 
zmluvy o organizácii a prevádzke až desiatich 
schém párovania s rozpočtom do 15 000 eur na 
schému prostredníctvom postupu obstarávania 
s veľmi nízkou hodnotou a možnosťou 
dodatočného dofinancovania.  
Žiadosť o grant je potrebné odovzdať do 23. 
septembra 2022.  
Viac informácií o výzve a registračný formulár 
nájdete na tomto linku.  
 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: http://clipart-library.com/clipart/1105356.htm. 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:alzbeta.lapsanska@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:jana.kubatova@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-institucie/
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/science-meets-regions/calls-expression-interest_en

