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APVV: VÝZVA PRE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila pilotný ročník výzvy určenej na podporu mladých vedeckých 
pracovníkov MVP 2019. V rámci výzvy APVV refunduje pracovisku mladého pracovníka finančné prostriedky 
vo výške 3000 eur až 5000 eur, ktoré v roku 2019 z vlastných zdrojov použilo na cestovné, materiál alebo 
služby pre mladého pracovníka. Oprávnení mladí vedeckí pracovníci musia spĺňať všetkých šesť nasledovných 
kritérií: 

a) mladý vedecký pracovník v roku 2019 dovŕši najviac 35 rokov; 
b) mladý vedecký pracovník najneskôr v roku 2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu; 
c) mladý vedecký pracovník je v roku 2019 interným zamestnancom žiadateľa, v mene ktorého žiada o 

refundáciu nákladov; 
d) mladý vedecký pracovník v roku 2019 prostredníctvom žiadateľa preukázateľne vynaložil výzvou 

stanovené oprávnené náklady súvisiace s jeho vedeckým zameraním, ktoré boli hradené z vlastných 
zdrojov žiadateľa; 

e) mladý vedecký pracovník bol autorom, resp. spoluautorom buď minimálne jedného výstupu v rámci 
kategórií 1.01 až 1.02 uvedeného vo formulári VPP za rok 2018 v rámci všeobecnej výzvy (t.j. článok v 
karentovanom časopise), alebo minimálne dvoch výstupov v rámci kategórií 1.06 až 1.07 uvedených vo 
formulári VPP za rok 2018 všeobecnej výzvy (t.j. článok vo vedeckom časopise); 

f) mladý vedecký pracovník je v roku 2019 buď zodpovedným riešiteľom minimálne jedného projektu 
všeobecnej výzvy (APVV), ktorého riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. 
vyhodnotené na nedostatočnej úrovni, alebo menovitým členom riešiteľského kolektívu minimálne v 
dvoch projektoch všeobecnej výzvy (APVV), ktorých riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, 
zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni. 

Po podaní žiadosti (vyplnenie krátkeho formuláru) APVV vyzve riešiteľa na zaslanie dokladov preukazujúcich 
výšku a spôsob použitia finančných prostriedkov, ktorých refundáciu žiada. Uzávierka podávania žiadostí je 
30.9.2019, ale vzhľadom na spôsob financovania odporúčame podať žiadosť čo najskôr. Všetky informácie 
k výzve vrátane formulára žiadosti nájdete na tomto linku. 
Žiadosť včas podajte na Projektovom stredisku FCHPT. 
Pracovníkom, u ktorých sme identifikovali, že by mohli spĺňať uvedené podmienky, sme minulý týždeň zaslali 
e-mail. Najmä pri projektoch, kde je FCHPT spoluriešiteľom, však nemusíme vždy disponovať aktuálnym 
zoznamom riešiteľského kolektívu, preto je možné, že oprávnení požiadať o tento typ projektu sú aj mladí 
pracovníci, ktorých sme neoslovili. 
 

H2020 MSCA – MOŽNOSŤ ZVEREJNIŤ PONUKU NA ŠTIPENDIJNÉ MIESTO 
 

Ako sme vás už informovali, 11.9.2019 má uzávierku tohtoročná edícia Marie Sklodowska Curie Individual 
Fellowships v rámci programu Horizont 2020. Ide o plne financované výskumné stáže pre jednotlivcov 
(štipendium + rodinný prídavok + cestovný príplatok), pričom hostiteľská inštitúcia dostane za hosťovanie 
výskumníkov mesačný finančný príspevok (aktuálne je vo výške 1450 eur) – preto sú tieto projekty okrem 
hľadiska prestíže zaujímavé aj z inštitucionálneho pohľadu. STU preto na svojom webe pripravila podstránku, 
kde budú spísané ponuky na prejavenie záujmu, aby sa ku nám mohli hlásiť výskumníci, s ktorými sa spoločne 
pod vedením supervízora z STU (skúsený vedec v danej oblasti) pripraví projekt. Po schválení projektu 
Európskou komisiou príde výskumník na STU na stáž a supervízor sa mu bude venovať. Nakoľko Slovensko 
patrí do tzv. „widening countries“, s ohľadom na nové pravidlá je šanca získať financovanie vyššia ako 
v minulosti – neúspešní žiadatelia o pobyt vo „widening country“ sa automaticky zaradia do špeciálneho 
programu, kde sa bude vyberať iba spomedzi týchto žiadateľov. 
Vaše ponuky zároveň STU rozpošle cez svoje kontakty do ďalších štátov Európy, čím sa zvýši okruh oslovených 
ľudí.  
Ak máte záujem zverejniť ponuku, vyplňte tento formulár a čo najskôr ho pošlite na rektorát na adresy 
maria_buciova@stuba.sk a andrej.takac@stuba.sk. 
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VEREJNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE V 
PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 

2019 V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA NA ÚČELY VÝSKUMU A VÝVOJA 
  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 
2019. Vybranými témami žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja, 
ktoré patria medzi hlavné trendy okruhov vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva, sú: 

1. Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny. 
2. Lieky na inovatívnu liečbu. 
3. Inovatívne biotechnológie v lekárskych vedách. 
4. Inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky. 

Celkový rozpočet dotácie na rok 2019 je 700 000 €, pričom indikatívna výška dotácie na jeden projekt je medzi 
17 000 € až 100 000 € na jeden rok. Maximálna dĺžka projektu je 3 roky a poskytnutie dotácie je viazané na 
splnenie definovaných míľnikov po každých 12 mesiacoch trvania projektu. Predpokladaný termín, do 
ktorého bude možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky je 15. júla 2019. 
Viac informácií vrátane príručky pre žiadateľov a potrebných formulárov nájdete na tejto stránke. 
 

 

H2020: SEMINÁR O PRAVIDLÁCH FINANCOVANIA OSOBNÝCH NÁKLADOV 
  

Európska komisia v spolupráci s CVTI organizuje v utorok 25.6.2019 v budove CVTI na Patrónke seminár 
o pravidlách financovania projektov Horizont 2020 so špecifickým zameraním na projektom vyvolané 
osobné náklady (tzv. „project-based remuneration“) a ich audit. Z dôvodu kapacitných obmedzení 
miestnosti je možné, že organizátor neschváli všetky registrácie. Seminár preto bude vysielaný aj naživo cez 
internet. Prihlasovanie je otvorené do 18.6.2019. Prihlásiť sa možno na tomto linku (osobná účasť) alebo tu 
(web stream). 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Pramene: http://www.benitaepstein.com/science%20cartoons%202/files/page29-1006-
thumb.jpg, https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/09/19/ 

2357e00980e8de6.jpg. 

 SEMINÁR „PÍŠEME PROJEKT 
ERC“ 

 

V piatok 21.6.2019 sa v budove CVTI 
na Patrónke uskutoční interaktívny 
workshop o písaní projektov 
Európskej výskumnej rady. 
Workshop bude pozostávať z dvoch 
častí:  

 všeobecná časť, ktorej sa 
môže zúčastniť ktokoľvek, 
kto sa zaregistruje. 

 časť venovaná pomoci 
a radám ku konkrétnym 
pripravovaným projektom. 
Pre účasť na nej treba CVTI 
do 17.6.2019 zaslať základné 
dokumenty o nich (životopis, 
synopsu projektu 
a dosiahnuté výsledky). 

Viac informácií a možnosť prihlásiť sa 
nájdete na tomto linku. 
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