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PREDSTAVUJEME PROJEKTOVÉ STREDISKO 
 

Vážení vedeckí pracovníci, milí kolegovia, 
 

čítate prvé číslo newslettra, ktorý Vám bude pravidelne, s týždňovou periodicitou zasielať Projektové 
stredisko FCHPT. Budeme Vás v ňom stručne, na 1-2 stranách informovať o nových grantových 
výzvach, výsledkoch výberových konaní, ponukách na projektovú spoluprácu, zmenách v grantových 
schémach, poskytneme Vám rady pre úspešné získanie a riešenie projektov a mnoho iných 
užitočných informácií. 
 

Úlohou projektového strediska FCHPT je zjednodušiť život Vás, žiadateľov a riešiteľov projektov. 
Okrem iného poskytujeme nasledovné služby: 

 Informujeme o relevantných grantových výzvach, poskytujeme k nim konzultácie. 

 Organizujeme školenia ku grantovým výzvam. 

 Hľadáme možnosti zapojenia sa do konzorcií. 

 Kontrolujeme formálnu a finančnú stránku projektových žiadostí. 

 Zbierame projektové návrhy a správy o riešení na podpis štatutárnemu zástupcovi. 

 V spolupráci s Ekonomickým oddelením riešime finančné nejasnosti. 

 Komunikujeme s poskytovateľmi grantov. 

 Archivujeme projektové žiadosti, priebežné a záverečné správy. 
 

Veríme, že Projektové stredisko FCHPT prispeje k vyššiemu počtu získaných projektov, zjednoduší 
administratívnu náročnosť ich riešenia, zníži množstvo neoprávnených výdavkov a umožní Vám 
venovať viac Vášho času vede a výskumu. Radi privítame Vaše návrhy na ďalšie činnosti, ktoré by 
ste chceli vidieť v agende Projektového strediska. 
 

Kedykoľvek ste u nás vítaní! 
 

S úctou, 

                         Ing. Martin Grančay, PhD. 

                         riaditeľ strediska 
   

PROJEKTOVÉ STREDISKO 
MÁ NOVÉ PRIESTORY 

 
Projektové stredisko FCHPT STU už nájdete 
v nových priestoroch na druhom poschodí 
novej budovy, chodba B, č. kanc. 238 a 237 
(bývalé miestnosti Goethe Uni). Tu Vám 
budeme poskytovať konzultácie, prevezmeme 
Vaše projekty, správy o riešení a poskytneme aj 
ďalšie služby podľa Vašich požiadaviek. 
 

Oddelenie pre vedu a výskum (PhDr. Anna 
Janáková), pod ktoré spadajú napríklad 
záležitosti týkajúce sa habilitácií a inaugurácií, 
zatiaľ sídli na svojom pôvodnom mieste 
v č. kanc. 199. 
 
 
 
 

 ZAMESTNANCI 
PROJEKTOVÉHO STREDISKA 

 
Ing. Martin Grančay, PhD. 
riaditeľ strediska, kanc. 237 
 0905/960490 
martin.grancay@stuba.sk 

 
 

 
Odd. národných a medzinárodných projektov 
Mgr. et Mgr. Katarína Czetmayerová 
Medzinár. projekty, kanc. 238,  0918/674130 
Ing. Magdaléna Jurkyová 
Národné projekty, kanc. 238,  0917/669131 
 

Odd. pre vedu a výskum 
PhDr. Anna Janáková 
Kanc. 199,  0918/674153 
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BLÍŽIACE SA TERMÍNY 
 

ROČNÉ SPRÁVY APVV – 27.1.2016 
ZÁVEREČNÉ SPRÁVY KONČIACICH APVV – 27.1.2016 

 
Aj keď oficiálna uzávierka zasielania ročných správ k projektom APVV je 31.1.2016, tento termín 
pripadne na nedeľu. (V prípade projektov APVV končiacich 31.12.2015 je termín sobota 30.1.2016.) 
Podľa informácií priamo z APVV agentúra nebude akceptovať neskoršiu pečiatku pošty ako je 
stanovený hraničný termín. Keďže v sobotu a nedeľu je väčšina pôšt zatvorená, upozorňujeme 
vedúcich riešiteľov, že termín tento rok de facto pripadá na piatok 29.1.2015. 
Aby bolo možné zabezpečiť podpis štatutárneho zástupcu, prekontrolovať náležitosti a dodržať 
stanovené termíny, dovoľujeme si požiadať vedúcich riešiteľov o predloženie správ Projektovému 
stredisku do stredy 27.1.2016. 
Projektové stredisko zároveň pozýva všetkých záujemcov o konzultáciu akejkoľvek časti 
ročnej/záverečnej správy. Kontaktovať náš môžete telefonicky, e-mailom alebo osobne v našich 
nových priestoroch v chodbe B na 2. poschodí NB. 
 
   

VYBRANÉ AKTUÁLNE VÝZVY 
 

Do 1.2.2016 
Science for Peace and Security (NATO) 

 
Do 1.3.2016 

Malé granty vyšehradského fondu 
 

Do 15.3.2016 
Projektové žiadosti Akcie Rakúsko-Slovensko 
Štipendijné žiadosti Akcie Rakúsko-Slovensko 

 
Do 15.3.2016 

Štandardné granty Vyšehradského fondu 
 

Základné informácie o jednotlivých výzvach 
nájdete v priloženom dokumente 1. 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://impact.herts.ac.uk/documents/images/ 

research%20happimess.jpg 

 
 

   

HORIZONT 2020 
 

1. Prejavenie záujmu o zapojenie sa do klastra PROSPERITY AND RESILIENCE. Niektoré témy 
týkajúce sa INOVÁCIÍ by mohli byť zaujímavé. V prílohe 2 posielame tabuľku s témami. 
V prípade záujmu, prosím, priamo kontaktujte členov jednotlivých konzorcií. 
 

2. Výzva v oblasti KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITIES bude mať uzávierku 
1.7.2016. Zaujímavá by mohla byť predovšetkým pre akademikov zaoberajúcich sa 
POTRAVINAMI, nakoľko jedna z tém je Food4Future – Udržateľný dodávateľský reťazec od 
zdrojov po spotrebiteľov. Viac informácií nájdete v dokumente v prílohe 3. K výzve sa 
v Bruseli 18.2.2016 uskutoční informačný deň, prihlásiť sa možno tu. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/87260.htm
http://visegradfund.org/grants/small-grants/
http://www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/uzavierka-projektove-ziadosti-15.3.2016
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
https://eit-infoday.teamwork.fr/en/registration

