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APVV: ROČNÉ SPRÁVY VV2014, VV2016 A SVK-SRB 
 

Riešitelia všetkých projektov APVV, ktorí neboli povinní odovzdať ročnú správu za rok 2017 do konca januára, 
musia doručiť ročnú správu na APVV do 6.4.2018. Všetky potrebné formuláre a inštrukcie možno nájsť na 
stránke jednotlivých výziev: VV2014, VV2016 a SVK-SRB. Pripomíname, že v prípade všeobecných výziev: 

 financie za rok 2017 možno použiť iba na výdavky plánované v rozpočte za rok 2017, 

 financie za rok 2017 nemožno použiť na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2018, 

 z financií za rok 2017 nemožno bez schválenia financovať konferenciu v roku 2018. 
Viac tipov nájdete tu a tu. 
Správu nám, prosím, doneste v jednom origináli do 4.4.2018 zároveň so zaslaním elektronickej verzie na 
jana.zavacka@stuba.sk. Podpis p. dekana všade, kde je potrebný, zabezpečíme. Pripomíname, že na finančnú 
správu je potrebný podpis p. Zemanovej; štandardný postup je taký, že pred odoslaním správy v elektronickom 
systéme APVV sa skonzultuje jej správnosť s p. Androvičovou, ktorá túto skutočnosť potvrdí podpisom a p. 
Zemanová následne formálne podpíše finálnu finančnú správu. Nevyčerpané finančné prostriedky nie je 
možné preniesť do ďalšieho obdobia – s ročnou správou treba zároveň odovzdať formulár žiadosti o vrátenie 
finančných prostriedkov APVV (nájdete ho tu), ktorý následne odovzdáme p. Zemanovej. 
Riešiteľov budeme kontaktovať aj e-mailom. Na konzultácie sme Vám kedykoľvek k dispozícii. 

 

APVV: INFORMÁCIA O PRIPRAVOVANEJ VÝZVE PP H2020 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja informovala, že v najbližšom čase vyhlási výzvu PP H2020, ktorá 
bude zameraná na podporu prípravy projektov H2020, a to v pozícii koordinátora projektu alebo člena 
riešiteľského konzorcia. Viac informácií zverejnilo APVV v krátkej správe. 
 

VÝZVA FALLING WALLS LAB 2018 
 

31.5.2018 sa v Bratislave uskutoční 2. ročník podujatia Falling Walls Lab Slovakia. Cieľom podujatia je 
podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie, iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a 
poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. Každý, kto prihlási dobrý nápad či  
zaujímavý výskumný projekt, ho bude prezentovať na národnom finále v časovom limite troch minút. Víťazi 
národných kôl majú miestenku do Berlína a šancu zabojovať o finančnú výhru. Uzávierka prihlášok je 
13.5.2018. Viac informácií o podujatí aj možnosť prihlásiť sa nájdete na tomto linku. 
   

TRAINING SCHOOL K PROJEKTOM 
H2020 V BELEHRADE 

 

V dňoch 4.-6.6.2018 sa v Belehrade 
uskutoční tréningová škola s názvom „Ako 
zvládnuť základné finančné úlohy 
v európskych výskumných a inovačných 
projektoch H2020: financie pre 
začiatočníkov“. Seminár sa zameriava na 
mladých vedcov/administrátorov projektov, 
ktorí doteraz nemajú nijaké alebo minimálne 
skúsenosti s riadením projektov Horizont 
2020. Záujemcom, ktorí úspešne prejdú 
výberovým procesom, budú uhradené 
náklady spojené s účasťou na seminári do 
výšky 700 eur. 
Viac informácií aj elektronickú prihlášku 
nájdete na tomto linku. Prihlásiť sa možno 
do 26.3.2018. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://i.pinimg.com/736x/82/e2/9d/ 
82e29d2b79b23b3dcea040e56dbbcc73--writing-humor-hilarious-memes.jpg. 
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