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APVV VV 2020: PRIPOMIENKA 
 

Pripomíname potenciálnym žiadateľom blížiaci sa termín odovzdania projektového zámeru APVV zo 
všeobecnej výzvy 2020, a zároveň fakultný postup odovzdávania projektov: 
 

1. Do 16.11.2020 Nahlásenie projektového zámeru do systému dostupného na linku 
https://ps.portaluiam.sk/ na vyjadrenie riaditeľov ústavu a prodekana. Projektový 
zámer nemusí byť rozpracovaný do detailov, predbežný rozpočet stačí zaokrúhľovať 
na tisícky eur. 

2. Do 18.11.2020 
 
 
 
    Do 19.11.2020 

Zaslanie podanej elektronickej verzie projektu na jana.zavacka@stuba.sk do 12:00 
v prípade projektov, ktoré podpisuje rektor (t.j. tých, kde je aspoň jeden riešiteľ z inej 
fakulty STU). Odovzdanie zodpovedným riešiteľom podpísanej časti VV-A4 na 
Projektovom stredisku. 
Zaslanie podanej elektronickej verzie projektu na jana.zavacka@stuba.sk do 12:00 
v prípade projektov, ktoré podpisuje dekan (t.j. tých, kde nie je nijaký riešiteľ z inej 
fakulty STU; ak je táto podmienka splnená, nezáleží na tom, či sa na projekte 
zúčastňujú riešitelia z iných univerzít alebo firiem). Odovzdanie zodpovedným 
riešiteľom podpísanej časti VV-A4 na Projektovom stredisku. 

3. Do 23.11.2020 Projektové stredisko zabezpečí podpis príslušného štatutára a doručí projekt na 
agentúru. 

 

Rozpočet alebo akúkoľvek inú súčasť podávaného projektu s Vami radi kedykoľvek skonzultujeme. 
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte. 
 

ACTA CHIMICA SLOVACA: NOVÝ SYSTÉM PUBLIKOVANIA 
 

Od roku 2021 časopis Acta Chimica Slovaca nebude vychádzať pravidelne v dvoch číslach ročne, ale bude 
vydávaný formou tzv. open volume (kontinuálneho publikovania). To znamená, že každému článku sa 
okamžite po prijatí pridelí DOI a konečné čísla strán a bude publikovaný online na stránke vydavateľa. 
Žiadame preto zamestnancov a doktorandov, aby nečakali na výzvu s avizovanou uzávierkou na zaslanie 
príspevkov, ale aby ich posielali do redakcie priebežne počas celého roka. 
 

HORIZONT EURÓPA: 
PREZENTÁCIE Z KICK-OFF 

PODUJATIA 
 

Koncom októbra sa vo virtuálnom 
priestore uskutočnil slovenský 
kick-off informačný deň venovaný 
nadchádzajúcemu 9. rámcovému 
programu EÚ, tzv. Horizontu 
Európa. 
Videá a prezentácie z akcie (úvod 
do programu, jednotlivé piliere, 
systém podpory podávania 
projektov na Slovensku) sú už 
k dispozícii na stiahnutie online. 
Ak chcete od národného 
koordinátora dostávať pravidelné 
spravodaje týkajúce sa programu 
Horizont Európa, registrovať sa 
možno na tomto linku dole. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://www.ebaumsworld.com/pictures/monday-memes-that-celebrate-the-worst-
day-of-the-week/85945722/. 
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