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ODOVZDÁVANIE PROJEKTOV APVV 
 

Dovoľujeme si Vám pripomenúť blížiaci sa termín odovzdávania projektov APVV – Všeobecná výzva 
2016, ktorý agentúra stanovila na utorok 15.11.2016 o 12:00. S ohľadom na niektoré často sa 
opakujúce otázky a na upresnenie harmonogramu p. rektora Vám ponúkame nasledovné možnosti: 
 

Účastníci projektu Podpisuje Odovzdať PS 

1. FCHPT je jediná riešiteľská organizácia. 
2. FCHPT je spoluriešiteľská organizácia. 
3. Projekt má viacerých riešiteľov, pričom za STU sa na ňom 
zúčastňujú výlučne pracovníci FCHPT. 

p. dekan 
do 

10.11.2016 

4. Bez ohľadu na počet riešiteľských organizácií sa na projekte okrem 
FCHPT zúčastňujú aj pracovníci z iných organizačných zložiek STU. 

p. rektor 
do 

10.11.2016 
 

V oboch prípadoch je projekt nutné doručiť na Projektové stredisko FCHPT do štvrtka 10.11.2016. 
Ak je FCHPT hlavný riešiteľ, projekt nám musí byť doručený podpísaný všetkými ostatnými stranami 
a kompletný. Projektové stredisko zabezpečí podpis štatutára a včasné doručenie APVV. 
Ak je FCHPT spoluriešiteľ, projekt doručte tak, aby hlavný riešiteľ stihol zabezpečiť aj všetky ostatné 
nutné podpisy a odovzdanie načas. Samozrejme, v prípade potreby vie Projektové stredisko na APVV 
odniesť aj tieto projekty. 
Projekty nám, prosím, doneste v troch origináloch. V prípade, ak nepotrebujete mať vlastný originál, 
postačujú dva. Projekt nám tiež zašlite v PDF verzii na e-mailovú adresu jana.zavacka@stuba.sk.  
Projekty nezväzujte hrebeňovou, tepelnou ani nijakou inou väzbou! 
   

MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP „CAREER CHOICE: RESEARCHER“ 
 

V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa v hoteli Crowne Plaza 9.11.2016 uskutoční 
zaujímavý workshop „Career choice: researcher“ so skúsenými rečníkmi a inými participantmi. Viac 
informácií aj možnosť registrácie nájdete na tomto linku. 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://claesjohnsonmathscience.files.wordpress.com/ 

2011/12/quantmech2.jpg. 

 ŠTIPENDIÁ DAAD – UZÁVIERKA 
15.11.2016 

 

Každoročná uzávierka štipendií DAAD na 
výskumné pobyty v Nemecku pre VŠ 
učiteľov a vedeckých pracovníkov 
s titulom PhD. pripadá tento rok na 
15.11.2016. 
Žiadosť sa vypĺňa online a umožňuje 
absolvovať 1- až 3-mesačné stáže na 
univerzitách v Nemecku. Doklad o znalosti 
nemeckého resp. anglického jazyka nie je 
potrebný. Mesačné štipendium dosahuje 
2000-2150 eur. Viac informácií nájdete na 
stránke SAIA a na stránke DAAD. 
V rovnakom termíne majú uzávierku aj 
ďalšie dva programy DAAD: štipendium 
DAAD na krátkodobý výskumný pobyt 
doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov a štipendium DAAD na 
dlhodobý výskumný pobyt doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov. 
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