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APVV: VŠEOBECNÁ VÝZVA 2018 
 

APVV vyhlásila všeobecnú výzvu na rok 2018 s termínom uzávierky podávania projektov 13.11.2018 
o 12:00. Výzva je dostupná na tejto webstránke. Projekt sa podáva elektronicky, v písomnej forme sa APVV 
doručuje iba časť VV-E, t.j. čestné vyhlásenie štatutára. Neexistuje rozpočtové obmedzenie miezd. 
Postup pri odovzdávaní projektov na FCHPT (platí aj pre projekty, kde je FCHPT iba spoluriešiteľ): 

 Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú iba zamestnanci FCHPT → zaslať podanú elektronickú verziu 
projektu na jana.zavacka@stuba.sk do 9.11.2018 do 12:00 → zabezpečíme podpis dekana. 

 Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú aj zamestnanci iných fakúlt → zaslať podanú elektronickú 
verziu projektu na jana.zavacka@stuba.sk do 7.11.2018 do 12:00 → zabezpečíme podpis rektora. 

Odovzdanie čestných vyhlásení na APVV rovnako zabezpečí Projektové stredisko. V prípade projektov, 
kde je FCHPT spoluriešiteľom, doručíme čestné vyhlásenie hlavnému riešiteľovi. 
Prípravu projektu (predovšetkým rozpočet a pod.) s nami kedykoľvek príďte skonzultovať. 
 

Typ projektu: Základný výskum, aplikovaný výskum, vývoj (nie ich kombinácia). 

Doba riešenia: Od 1.7.2019, maximálne 48 mesiacov. 

Suma financovania: Maximálne 250-tisíc eur / projekt. Univerzitám sa hradí 100 % nákladov. 

Zodpovedný riešiteľ: Tá istá fyzická osoba môže podať v danej výzve max. 1 projekt, pričom 
k stanovenému dňu začatia riešenia (1.7.2019) nemôže byť zodpovedným 
riešiteľom nijakých iných prebiehajúcich projektov VV APVV. 

Spoluriešiteľ: Slovenská právnická alebo slovenská fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má platné 
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. 

Riešiteľská kapacita: Min. 500 h / rok / zodpovedný riešiteľ.  
Min. 300 h / rok / riešiteľ. Max. 2000 h / rok / riešiteľ. 

Financovanie: Finančné prostriedky sa poskytujú iba na bežné výdavky. Nepriame výdavky 
treba plánovať vo výške 20 %. Pri pracovných cestách nemožno financovať 
vreckové. Účasť na konferenciách musí byť vždy osobná, pričom pri 
zahraničných musí byť prezentovaný príspevok. Odpisy je možné naplánovať iba 
na prístroje s priamym súvisom s projektom, ktoré neboli zakúpené zo zdrojov 
APVV. Z grantu nemožno organizovať školenia, kurzy, semináre, vydávať 
učebnice, skriptá, časopisy, rekonštruovať priestory či kupovať nábytok. 
Detaily prípravy rozpočtu sú upravené v prílohe 3 výzvy. 
Časté chyby v čerpaní sme zhrnuli na tomto linku. 

  

 

BEZPLATNÝ SEMINÁR WIPO 
O DUŠEVNOM VLASTNÍCTVE 

 

Svetová organizácia duševného vlastníctva a Úrad 
priemyselného vlastníctva SR organizujú 15.10.2018 
v hoteli Bratislava bezplatný seminár určený 
patentovým zástupcom, advokátom, firemným 
právnikom, zástupcom akademickej obce, 
doktorandom, študentom a všetkým, ktorí majú 
záujem o problematiku duševného vlastníctva. 
Seminár bude prebiehať v anglickom a slovenskom 
jazyku s tlmočením. 
Predbežný program semináru nájdete na tomto 
linku. Prihlásiť sa môžete do 8.10.2018 
prostredníctvom online formulára. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://pbs.twimg.com/media/CMgCSg7WwAAUdqH.jpg. 
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