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SPRÁVY APVV ZA ROK 2017: VÝZVY VV2014, VV2015, VV2016 
 

FCHPT je momentálne aktívna vo všeobecných projektoch APVV z 3 výziev: 2014, 2015 a 2016. Tento 
rok sa budú odlišovať termíny podania ročných správ. Dovoľujeme si Vás preto s predstihom 
informovať o nich: 

Výzva Termín ročnej správy APVV Interný termín FCHPT STU 

VV2014 
Nakoľko 2. časť finančných prostriedkov bola zo strany APVV zaslaná až po 1.8.2017, APVV vydalo 
usmernenie umožňujúce čerpanie tejto časti finančných prostriedkov do 31.3.2018, a to bez 
podávania akejkoľvek žiadosti. Výnimku predstavujú bežné výdavky plánované na úhradu miezd, 
platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní nevyčerpaných do 31.12.2017. 
 6.4.2018 3.4.2018 

VV2015 
Finančné prostriedky boli poslané v štandardnej lehote, čerpať ich preto možno iba do konca roka 
a správa sa podáva v normálnom januárovom termíne. 
 31.1.2018 26.1.2018 

VV2016 
Nakoľko finančné prostriedky boli zo strany APVV poslané až po 1.8.2017, APVV umožňuje ich 
čerpanie do 31.3.2017. Výnimku predstavujú bežné výdavky plánované na úhradu miezd, platov, 
služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní nevyčerpaných do 31.12.2017. 
 6.4.2018 3.4.2018 

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte. 
   

7. RP / H2020: SLUŽBA NA DISEMINÁCIU VÝSLEDKOV 
 

Európska komisia spustila bezplatnú službu na pomoc s disemináciou výsledkov projektov 
financovaných EÚ. Požiadať o ňu je možné do 30.11.2017 (žiadosti sa vybavujú v poradí doručenia). 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
   

VEDEC ROKA STU 2017 
 

Rektor STU vyhlásil nový ročník súťaže 
Vedec roka STU, a to vo 2 kategóriách: 

 mladý vedecký pracovník (do 35 r., 
s ukončeným PhD. štúdiom) – cena 
1000 €, 

 významný vedecký prínos (vedec 
roka alebo pracovný kolektív roka) 
– cena 3000 €. 

Prihlásiť sa môže každý vedecký 
pracovník, učiteľ alebo kolektív 
pracovníkov STU, ktorý preukázateľne 
vykonáva aktuálnu vedeckú činnosť, 
ktorá nebola za posledné roky (spravidla 
5 rokov) ocenená touto cenou. Prihlášky 
zašlite elektronicky na 
silvia.karatini@stuba.sk a v 3 tlačených 
kópiách na Projektové stredisko FCHPT. 
Viac informácií ako aj prihlášku nájdete 
na tejto stránke. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://www.saturdayeveningpost.com/wp-
content/uploads/satevepost/Secret-no-caption.jpg. 
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