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PRIPOMIENKA TERMÍNOV APVV 
  

Pripomíname Vám termíny odovzdania projektov všeobecnej výzvy APVV, tak aby sa stihli zabezpečiť podpisy 
štatutárov a aby Projektové stredisko FCHPT stihlo doručiť projekt včas na Agentúru: 

 Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú iba zamestnanci FCHPT → zaslať kompletnú 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 / hlavnej riešiteľskej organizácii. 

 Projekty, na ktorých sa z STU zúčastňujú aj zamestnanci iných fakúlt → zaslať kompletnú 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 / hlavnej riešiteľskej organizácii. 

Výzva je dostupná na tejto webstránke. Projekt sa podáva elektronicky, v písomnej forme sa APVV doručuje 
iba časť VV-A4 podpísaná zodpovedným riešiteľom a časť VV-E, t.j. čestné vyhlásenie štatutára. 
V prípade projektov, kde je FCHPT spoluriešiteľom, ak hlavná riešiteľská organizácia sama zabezpečí 
doručenie projektu APVV, časť VV-A4 nepotrebujeme. 
 

DEŇ AKADEMICKEJ MOBILITY A INTERNACIONALIZÁCIE NA SAIA 
  

Dňa 26.11.2019 organizuje SAIA v hoteli Tatra v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Deň akademickej mobility a internacionalizácie. Cieľom podujatia je poskytnúť pracovníkom vysokých 
škôl a výskumných organizácií aktuálne informácie z tejto oblasti zo Slovenska a zo zahraničia, ako aj vytvoriť 
priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch, výzvach a umožniť vzájomné zdieľanie dobrej praxe. Tento 
ročník podujatia sa zameriava najmä na potreby podpory internacionalizácie s ohľadom na pripravovanú 
stratégiu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Ponúkne pohľady na aktuálny stav, 
možné riešenia a príklady dobrej praxe zo zahraničia. Súčasťou podujatia budú aj workshopy zamerané na 
vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu v rôznych aspektoch dotýkajúcich sa internacionalizácie 
vzdelávania a vedy a jej kvality. Viac informácií nájdete na tomto linku. Prihlásiť sa je nutné do 18.11.2019. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
 Prameň: www.benitaepstein.com/medical%20cartoons/files/page25-1035-

full.html 

 NAJBLIŽŠIE INFORMAČNÉ DNI 
H2020 NA SLOVENSKU 

 

Pripomíname, že v najbližších týždňoch sa 
na Slovensku uskutočnia dve podujatia 
venované aktuálnym výzvam vo 
vymedzených oblastiach projektov H2020: 

 12.-13.11.2019 od 8:30 v hoteli Saffron 
regionálny informačný deň k aktuálnym 
výzvam H2020 v oblasti Európa 
v meniacom sa svete (SC6). Viac 
informácií a prihláška tu. Uskutoční sa 
aj matchmaking event, burza partnerov 
a proposal check. 

 13.11.2019 od 8:30 na CVTI SR 
Informačný deň k aktuálnym výzvam 
H2020 v oblastiach Biohospodárstvo 
(SC2) a Životné prostredie (SC5). Viac 
informácií a prihláška tu. 

Informácie o aktuálnych podujatiach 
môžete pravidelne sledovať na stránke 
slovenského ERA portálu. 
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