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ĎALŠÍ NEWSLETTER VYJDE 9.1.2017 
 

Najbližšie číslo Newslettra Projektového strediska FCHPT STU v Bratislave vyjde po sviatkoch, t.j. 
9. januára 2017. Ak by sa v danom období vyskytli dôležité informácie, budeme ich komunikovať 
zodpovedným osobám prostredníctvom e-mailu. 
Projektové stredisko FCHPT STU Vám bude k dispozícii v štandardných pracovných hodinách aj 
v januárovom medzisviatkovom období od 2.1. do 5.1.2017. 
   

VÝSLEDKY VÝZVY KEGA 
 

Na stránke KEGA boli zverejnené výsledky výzvy KEGA z apríla 2016. FCHPT má na zozname niekoľko 
projektov, ktoré môžu byť financované. Rozhodnutie o financiách padne v marci, resp. apríli 2017. 
   

JANUÁROVÉ TERMÍNY ZÁVEREČNÝCH SPRÁV PROJEKTOV 
 

Ako každý rok, aj teraz pripadá na január mnoho uzávierok termínov podávania ročných 
a záverečných správ projektov. Ide predovšetkým o nasledovné termíny: 
 

Výzva Termín Termín 
FCHPT 

Pozn. 

KEGA – záverečné správy 17.1. o 14 h 17.1. o 14 h Do daného termínu podať 
správu v elektronickom systéme 
Portál VŠ, priniesť vygenerované 
potvrdenie na PS FCHPT. 

VEGA – finančné správy 17.1. o 14 h 17.1. o 14 h Do daného termínu vyplniť 
formulár čerpania dotácie VEGA 
v systéme e-Vega a zaslať ho 
elektronicky na PS FCHPT (či už 
ako Print screen, vo Worde 
alebo vo formáte PDF). 

VEGA – záverečné správy 17.1. o 14 h 17.1. o 14 h Do daného termínu podať 
správu v elektronickom systéme 
e-Vega a priniesť vygenerované 
potvrdenie na PS FCHPT. 

APVV VV – záverečné správy 30.1. 27.1. o 12 h Do daného termínu podať 
správu v elektronickom systéme 
APVV a doniesť 2 originály na PS 
FCHPT. Správnosť čerpania 
financií je nutné mať vopred 
odkonzultovanú s ekonomickým 
útvarom a podpísanú zodp. 
osobou. 

APVV BIL – záverečné správy 30.1. 27.1. o 12 h 

APVV VV – ročné správy 31.1. 27.1. o 12 h 

APVV BIL – ročné správy 31.1. 27.1. o 12 h 

Mladí STU – záverečné správy 31.1. 27.1. Do daného termínu doniesť 2 
originály záverečnej správy na PS 
FCHPT. 

 

Uvedené termíny sa vzťahujú na správy, ktoré podpisuje pán prodekan alebo pán dekan. Projekty 
APVV, ktorých správy musí podpísať pán rektor (t.j. viacfakultné), treba odovzdať aspoň s týždňovým 
predstihom! Správy, prosím, odovzdajte aj v elektronickej podobe. 
Všetky podpisy štatutárov a poverených osôb (prodekan, dekan, rektor) zabezpečujeme a správy 
včas doručíme na miesto určenia. 

 

http://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia-novych-projektov-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2017/
https://www.portalvs.sk/sk/uzivatel
http://evega.minedu.sk/e-vega/
http://evega.minedu.sk/e-vega/
http://www.apvv.sk/
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ROČNÉ, RESP. ZÁVEREČNÉ SPRÁVY APVV 
 

Pripomíname riešiteľom pokračujúcich projektov APVV, že 31.1.2017 je termín podávania ročných 
správ a riešiteľom projektov APVV končiacich 31.12.2016, že 30.1.2017 je termín podávania 
záverečných správ. 
Uvedené správy, prosím, doneste v 2 origináloch na Projektové stredisko FCHPT najneskôr do 
27.1.2017 (piatok) do 12 h. Podpis p. dekana zabezpečíme. Ak musí správu podpísať p. rektor, 
prosíme o doručenie o týždeň skôr. Správy, prosím, odovzdajte aj v elektronickej podobe. 
Finančná časť správy musí byť odsúhlasená a podpísaná ekonomickým útvarom. Projektové 
stredisko riešiteľom vo finančnej oblasti rado poskytne konzultácie, rady a kontrolu správ, prosíme 
však o skontaktovanie sa s nami do 20.1.2017. Odporúčame prezrieť si aj zoznam častých chýb. 
   

NOVÁ VÝZVA PROGRAMU INTERREG SLOVENSKO-RAKÚSKO 
 

Do 28.2.2017 je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu Interreg 
V A Slovensko-Rakúsko. Projekty musia sledovať jeden z cieľov vymedzených v daných osiach: 
Os 1: Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu 
Os 2: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity 
Os 3: Podpora udržateľných dopravných riešení 
Os 4: Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce 
Financovanie prebieha výhradne refundáciou, pričom financovať možno i infraštruktúru. Povinná 
výška spolufinancovania je 5 %. Oprávnené projektové územia sú na Slovensku Bratislavský 
a Trnavský samosprávny kraj a v Rakúsku Mittelburgenland, Nordburgenland, Mostviertel-
Eisenwurzen, Niederösterreich-Süd, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland 
a Viedeň. 
Základné informácie o výzve nájdete na tomto linku a jej plný text v slovenskom jazyku tu (sekcia 
programové dokumenty). So zabezpečením povinných príloh vám v prípade včasného kontaktovania 
radi pomôžeme. 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://s3.media.squarespace.com/production/605335/ 
7083024/wp-content/uploads/2009/09/Glucose_001.jpg. 

 VESELÉ VIANOCE 
 

Kolektív Projektového strediska FCHPT 

STU v Bratislave Vám praje šťastné, 

pokojné a požehnané sviatky, ako aj 

veľa radosti a úspechov v roku 2017. 

Ďakujeme za doterajšiu príjemnú 

spoluprácu s Vami a tešíme sa na jej 

pokračovanie v roku 2017! 

 

http://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/Newsletter_2016-37_SEP_26.pdf
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=12033
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=12022
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=12011
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=12000
http://www.sk-at.eu/newsletter-sk
http://www.sk-at.eu/download-sk

