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APVV: PRAVIDLÁ PODPISOVANIA – 
KEDY PODPISUJE PROJEKT REKTOR A KEDY DEKAN? 

 

Vzhľadom na časté otázky, týkajúce sa mena štatutára a podpisovania projektov, zmlúv či žiadostí o zmenu 
APVV, Vás informujeme nasledovne: 
Štatutárnym zástupcom STU pre projekty APVV je vždy pán rektor a treba do dokumentov uvádzať jeho 
meno. Nie vždy je však potrebný jeho podpis. 
Kedy podpisuje APVV rektor? Rektor podpisuje všetky dokumenty týkajúce sa projektov APVV, na ktorých sa 
zúčastňujú pracovníci minimálne z dvoch fakúlt STU. Nezáleží pritom na tom, či sa na projekte spolupodieľajú 
aj iné inštitúcie mimo STU. 
Kedy podpisuje APVV dekan? Dekan podpisuje všetky dokumenty týkajúce sa projektov APVV, na ktorých sa 
za STU zúčastňujú iba pracovníci FCHPT. Nezáleží pritom na tom, či sa projekte spolupodieľajú aj iné inštitúcie 
mimo STU. 
Príklady: 

Jediným riešiteľom projektu je STU. Riešiteľský kolektív je zložený výlučne zo zamestnancov 
FCHPT. 

Dekan 

Jediným riešiteľom projektu je STU. Projektu sa zúčastňujú zamestnanci FCHPT, ale aj jeden 
pracovník zo Stavebnej fakulty. 

Rektor 

Projekt rieši STU a TUKE. Na strane STU sú všetci členovia riešiteľského kolektívu 
zamestnancami FCHPT. 

Dekan 

Projekt rieši STU a TUKE. Na strane STU je riešiteľský kolektív zložený zo zamestnancov FCHPT 
aj Strojníckej fakulty. 

Rektor 

Upozorňujeme, že uvedené pravidlo platí iba pre STU, každá univerzita má plnomocenstvá na podpisovanie 
dokumentov súvisiacich s APVV riešené inak! 
 

H2020 MSCA: PREZENTÁCIE 
Z PODUJATIA 

 

Národná kancelária Horizontu 2020 
organizovala dňa 18. júna 2020 
webinár v rámci schémy MSCA 
Individuálne Štipendium 2020. 
Prezentácie z tohto podujatia, vrátane 
prezentácie úspešného žiadateľa 
a riešiteľa z FCHPT STU, doc. Paulena, 
sú už dostupné online na tejto 
webstránke. 
Pripomíname, že program MSCA 
Individuálne Štipendium 2020 má 
uzávierku 9.9.2020 o 17:00. Štipendiá 
pokryjú dĺžku výskumného pobytu 12-
24 mesiacov (v niektorých prípadoch 
do 36 mesiacov) a sú plne hradené bez 
spoluúčasti. 
Stručný prehľad o programe sme pre 
Vás pripravili v Newslettri 17/2020 
a viac informácií nájdete priamo na 
stránke výzvy. 
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Prameň: https://www.saturdayeveningpost.com/wp-

content/uploads/satevepost/RV.jpg. 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
https://eraportal.sk/nase_podujatia/msca-individualne-stipendium-2020-msca-if/
https://eraportal.sk/nase_podujatia/msca-individualne-stipendium-2020-msca-if/
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/NL2020/Newsletter_2020-17_MAJ_04.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020

