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NOVÝ SPRÁVCA PROGRAMU H2020 NA STU 
 

Novou správkyňou programu Horizont 2020 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (tzv. funkcia LEAR 
v systéme ECAS) sa stala Ing. Lucia Uhorskaiová, PhD., ktorá nahradzuje p. Búciovú v čase jej materskej 
dovolenky. V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí sa na ňu môžete obrátiť e-mailom alebo telefonicky 
na týchto kontaktných údajoch. 
 

VÝSLEDKY APVV VV 2017 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja už vyhlásila výsledky všeobecnej výzvy 2017 vo všetkých radách 
relevantných pre FCHPT. Štatistiky sú nasledovné: 
 

Rada 
FCHPT ako koordinátor FCHPT ako partner 

Podané Schválené Úspešnosť Podané Schválené Úspešnosť 

Prírodné vedy 7 2 29 % 6 2 33 % 

Technické vedy 13 4 31 % 4 1 25 % 

Pôdohospodárske vedy 3 1 33 % 1 1 100 % 

Celkom 23 7 30 % 11 4 36 % 
 

Pre porovnanie, úspešnosť celej STU (v projektoch, kde je koordinátor) bola tento rok 22 % (17 projektov zo 
78). Minulý rok bola úspešnosť FCHPT 41 % vo vlastných a 66 % v spoluriešiteľských projektoch. 
Projektové stredisko bude v priebehu celého leta koordinovať uzatváranie zmlúv a všeobecne komunikáciu 
s APVV – vždy bude na pracovisku minimálne jeden z nás. Aktuálne je nutné počkať na oznámenie presného 
postupu zo strany agentúry. Oficiálne rozhodnutia ešte neboli na STU doručené fyzicky ako ani elektronicky. 
Pripomíname, že začiatok riešenia bol pre všetky projekty oficiálne posunutý na 1.8.2018 a APVV ubezpečilo, 
že financie má už k dispozícii. 
 

KEGA: VÝSLEDKY 1. KOLA HODNOTENIA 
 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR oznámila, že na Portáli vysokých škôl boli zverejnené 
výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019. Výsledky 2. kola budú 
známe koncom roka. 
 
   

AKTUÁLNE PONUKY 
ŠTIPENDIÍ A GRANTOV 

 

Slovenská akademická 
informačná agentúra na svojej 
webovej stránke zverejňuje 
a pravidelne aktualizuje databázu 
štipendijných a grantových 
možností, predovšetkým (nielen) 
týkajúcich sa bilaterálnych dohôd 
Slovenskej republiky. 
Aktuálne sú otvorené napríklad 
programy pre doktorandov 
s Estónskom (uzávierka 1.9.), 
s Írskom (6.9.) a Švajčiarskom 
(1.11.), pre postdoktorandov 
s Tureckom (5.10.) a pod. 
Viac informácií nájdete tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://2.bp.blogspot.com/_tgygjdViKZQ/ 
SwKVhFJx2GI/AAAAAAAABaY/oxNTIn7nUlA/s400/Geog+revision+cartoon.jpg. 
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