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PROJEKTY MLADÝCH – PRIPOMIENKA UZÁVIERKY 
 

Pripomíname všetkým doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom, že uzávierka tohtoročnej 
výzvy na podávanie projektov mladých je už v stredu 1. marca 2017 o 13:00. Projekty aj s dvomi 
posudkami oponentov prineste na Projektové stredisko FCHPT (č.d. NB 238) a elektronickú verziu 
zároveň zašlite na jana.zavacka@stuba.sk. Viac informácií nájdete priamo v texte výzvy alebo v 
našich predchádzajúcich Newslettroch. Výsledky budú známe v druhej polovici marca. 

   

APVV: MONITOROVACIE SPRÁVY 
 

V súlade so zmluvou o poskytnutí prostriedkov APVV sú riešitelia ukončených projektov povinní 
„každoročne po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov predkladať poskytovateľovi monitorovaciu 
správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu“, a to do 
31. marca príslušného kalendárneho roka. Táto povinnosť sa nevzťahuje na riešiteľov bilaterálnych 
projektov, ak v zmluve nie je uvedené inak. 
V roku 2017 sa povinnosť podať monitorovacie správy vzťahuje na projekty APVV z výziev LPP 2009, 
VV 2010, VV 2011 a DO7RP. Správy sa odosielajú elektronicky projektovému manažérovi a v tlačenej 
verzii agentúre APVV. Kópie publikácií sa prikladajú iba k projektom LPP a DO7RP. 
Dva tlačené originály monitorovacej správy, prosím, odovzdajte na Projektové stredisko FCHPT do 
28.3.2017. Podpis štatutára a doručenie APVV zabezpečíme. Prosíme Vás aj o zaslanie elektronickej 
verzie správy na jana.zavacka@stuba.sk. 
Riešiteľov, na ktorých sa vzťahuje uvedená povinnosť, budeme ešte kontaktovať. 

   

ŠTIPENDIUM „DEUTSCHE STIFTUNG FÜR UMWELT“ 
 

Nemecká nadácia pre životné prostredie ponúka pre absolventov II. stupňa vysokoškolského štúdia 
zo SR (t.j. aj doktorandov) možnosť absolvovať platený 6-12 mesačný výskumný pobyt v Nemecku, a 
to vo firme, výskumnom ústave či na univerzite podľa vlastného uváženia. Uzávierka programu je 
31.7.2017. Viac informácií nájdete na tomto linku. Pre záujemcov sa 14.3.2017 o 14:00 bude na 
Prírodovedeckej fakulte UK v miestnosti CPS+ konať krátky workshop o týchto štipendiách. 
  

ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: http://kukuckin.blogspot.sk/2017/01/v-genetickom-labaku.html 

 AKČNÝ PLÁN NPRVV 
 

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR zverejnilo 
Akčný plán Národného programu 
rozvoja výchovy a vzdelávania na 
rok 2017. Z hľadiska projektov 
z neho vyplýva, že do 31.3.2017 by 
sa mali začať realizovať nové 
programy APVV „Podpora prípravy 
a realizácie riešenia projektov 
výskumu a vývoja rámcového 
programu EÚ pre výskum a 
inovácie do roku 2020 – Horizont 
2020“ a „Podpora budovania 
personálnej infraštruktúry vo 
všetkých sektoroch výskumu a 
vývoja na Slovensku na obdobie 
rokov 2016 – 2019“. 
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