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PRESUN UZÁVIERKY AKTUÁLNEJ VÝZVY OP VAI NA 29.4.2016 
 

Výskumná agentúra predĺžila termíny hodnotiacich kôl Žiadostí o NFP v rámci výzvy PVVC (kód OPVaI-
VA/DP/2016/1.2.1-01) nasledovne: 

 Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola sa predlžuje na 29. apríl 2016. 

 Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola sa predlžuje  na 30. jún 2016. 
Viac informácií nájdete na stránke Výskumnej agentúry. Vzhľadom na očakávaný veľký počet 
podaných projektov nie je isté, či 2. hodnotiace kolo bude potrebné, preto odporúčame projekty 
podať už v rámci 1. kola hodnotenia. Zároveň upozorňujeme, že na základe podmienok výzvy má 
Výskumná agentúra kedykoľvek právo zmeniť termín uzávierky, a to tak na neskorší, ako aj na skorší 
termín. 
Povinné prílohy a podpis štatutárom zabezpečuje Projektové stredisko FCHPT, v prípade záujmu 
kontaktujte Ing. Martina Grančaya, PhD. 
 

   

NOVÉ INFORMÁCIE K AKTUÁLNEJ VÝZVE OP VAI 
 

Výskumná agentúra pripravila prehľad vylučovacích kritérií v rámci aktuálnej výzvy OP VaI. V prípade 
nesplnenia akéhokoľvek vylučovacieho hodnotiaceho kritéria bude schvaľovací proces žiadosť o NFP 
prerušený a takéto projekty nebudú podporené. 
Vylučovacie kritériá sú nasledovné: 

1.1 Súlad projektu s celkovou intervenčnou logikou a programovou stratégiou operačného 
programu Výskum a inovácie, ako aj súlad s cieľmi výzvy na predkladanie projektov 

1.2 Súlad projektu s RIS3 SK 
1.3 Súlad projekt s oblasťami špecializácie RIS3 SK 
1.4 Súlad projektu s príručkou pre žiadateľa/schémou štátnej pomoci a pravidlami štátnej pomoci 
1.5 Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s už realizovanými aktivitami v oblasti, 

na ktorú je projekt zameraný 
Kompletný prehľad vylučovacích kritérií je dostupný online na tejto stránke. 
 

   

K POVINNÉMU ZVEREJŇOVANIU ZMLÚV 
 

Dovoľujeme si pripomenúť riešiteľom projektov, že na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5a, je STU v Bratislave povinná 
zverejňovať rôzne typy zmlúv týkajúce sa projektov. Ustanovenia zákona jasne hovoria, že povinne 
sa zverejňuje každá písomná zmluva, ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné 
prostriedky, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom 
univerzity alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. 
Platí, že zmluvy nadobúdajú účinnosť až v deň nasledujúci po ich zverejnení. Zároveň si dovoľujeme 
upozorniť, že podľa § 47a ods. 1 zákona, ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva 
nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 
Proces zverejňovania zmlúv / dodatkov, ktoré sa týkajú projektov: 

! 
1. Odovzdanie 2 originálov zmluvy / dodatku k zmluve na zverejnenie Projektovému 
stredisku FCHPT. 
2. Zaslanie textu zmluvy / dodatku k zmluve vo verzii MS Word Projektovému stredisku 
FCHPT. 
3. Projektové stredisko FCHPT 1 originál zmluvy / dodatku archivuje, druhý aj 
s elektronickou verziou zašle p. Tóthovej na ďalšie spracovanie, vrátanie zabezpečenia 
potrebných podpisov na „košieľku“ ku zmluve. 
4. Odoslanie dokumentácie na rektorát na zverejnenie zmluvy / dodatku. 
 

 

   

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/177-pvvc-predlzenie-1-kola-na-29-04-2016
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/kontakt.html?page_id=3441
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/178-vylucovacie-kriteria-k-pvvc-projektom
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211
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HORIZONT 2020 OPEN ACCESS 
 

Európska komisia aktualizovala usmernenie týkajúce sa povinnosti riešiteľov projektov Horizont 2020 
zverejňovať výsledky svojho výskumu vo forme Open Access, tzn. bezplatne prístupné na internete. 
Stručný prehľad je dostupný na tomto linku a presnejšie usmernenie na tomto linku, oboje 
v anglickom jazyku. 
Stručné zhrnutie pravidiel: 

 Publikovanie výsledkov výskumu projektov H2020 nie je povinné, ak neboli priamo v projekte 
a v grantovej zmluve publikácie zvolené ako výstup projektu. 

 Riešitelia sú povinní zabezpečiť, aby všetky výsledky výskumu publikované vo forme 
recenzovaných publikácií mali formu Open Access. 

 Existujú dva základné spôsoby zabezpečenia Open Access: 

 Zelený Open Access: Autori vložia článok do online repozitára a zabezpečia, aby bol k nemu 
voľný prístup najneskôr 6 mesiacov po jeho publikovaní v časopise. Zoznam odporúčaných 
repozitárov je dostupný online na stránke Komisie. 

 Zlatý Open Access: Okrem vloženia článku do online repozitára zaplatí autor vydavateľovi 
časopisu za poskytnutie voľného prístupu k článku, a to najneskôr počnúc dňom jeho 
vydania. 

 Zlatý Open Access je v priebehu trvania projektov Horizont 2020 oprávneným výdavkom 
v kategórii ostatné náklady. 

 Článok v online repozitári musí byť strojovo čitateľný, tzn. musí byť v ňom možné vyhľadávať, 
nemôže ísť iba o naskenovanú kópiu. 

Viac informácií o tejto téme sa možno dozvedieť na seminári o Open Access, ktorý 5.4.2016 o 9:00 
organizuje CVTI. Prihlásiť sa možno tu. 
 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.chrismadden.co.uk/cartoons/science-cartoons/scientists-

cartoons-research-funding-cartoons/scientific-research-grant-application-
cartoon.gif 

 NÁRODNÉ INFORMAČNÉ 
DNI INTERREG CENTRAL 

EUROPE 
 

V súvislosti s blížiacim sa vyhlásením 
2. kola výziev Interreg Central 
Europe v súčasnom programovom 
období sa na Slovensku, v Rakúsku, 
v Českej Republike aj v ďalších 
štátoch uskutočnia národné 
informačné dni. Ich aktuálny zoznam 
je zverejnený na tejto webstránke. 
Hlavnými 4 prioritami výziev sú: 

 Rozvoj inovácií a vzdelávania. 

 Nízkouhlíkové mestá a regióny. 

 Životné prostredie a kultúrne 
zdroje. 

 Udržateľná doprava. 
Spolufinancovanie účastníka 
projektu je min. 15 %. 

   

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://www.openaire.eu/participate/deposit/idrepos
http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/seminar-open-access-v-horizonte-2020.html?page_id=2796
http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-second-call-events/

