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APVV: VŠEOBECNÁ VÝZVA 2019 
  

APVV vyhlásila všeobecnú výzvu na rok 2019 s termínom uzávierky podávania projektov 12.11.2019 o 12:00. 
Výzva je dostupná na tejto webstránke. Projekt sa podáva elektronicky, v písomnej forme sa APVV doručuje 
časť VV-A4 podpísaná zodpovedným riešiteľom a časť VV-E, t.j. čestné vyhlásenie štatutára. 
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 7.11.2019 do 12:00 a doniesť nám zodpovedným riešiteľom 
podpísanú časť VV-A4 → zabezpečíme podpis dekana → doručíme projekt APVV / hlavnému riešiteľovi. 

 Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú aj zamestnanci iných fakúlt → zaslať podanú elektronickú verziu 
projektu na jana.zavacka@stuba.sk do 6.11.2019 do 12:00 a doniesť nám zodpovedným riešiteľom 
podpísanú časť VV-A4 → zabezpečíme podpis rektora → doručíme projekt APVV / hlavnému riešiteľovi. 

V prípade projektov, kde je FCHPT spoluriešiteľom, časť VV-A4 nepotrebujeme. 
 

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

Doba riešenia: Od 1.7.2020, 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 (1.7.2020) 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. 

 

 

PRÍPRAVA Č. 2 ČASOPISU ACTA CHIMICA SLOVACA 
  

Upozorňujeme na možnosť priebežného zasielania príspevkov do vedeckého časopisu vydávaného našou 
fakultou. Odporúčaný termín doručenia príspevkov pre číslo 2 aktuálneho ročníka je 30.9. Inštrukcie pre 
autorov sú na webovej adrese http://www.acs.chtf.stuba.sk/. Mailová adresa časopisu je 
acs@fchpt.stuba.sk. 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: 
https://www.comp.nus.edu.sg/~plim/personal/ed15.gif 

 AKCIA RAKÚSKO-SLOVENSKO 
 

Najbližšia uzávierka Akcie Rakúsko-Slovensko bude 
15.10.2019. Doktorandi a postdoktorandi môžu požiadať 
o štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt 
v Rakúsku. Zároveň je možné podať žiadosť 
o financovanie malých projektov, napr. rakúsko-
slovenských školení, doktorátov pod dvojitým vedením 
(20-tisíc eur ročne) alebo iných projektov podľa potrieb 
žiadateľov (6-tisíc eur ročne). 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
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