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SCHVÁLENIE PROGRAMU NA PODPORU ÚČASTI V EURÓPSKYCH PROJEKTOCH 
 

Vláda SR odsúhlasila program Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji, ktorý má 
ambíciu prostredníctvom výziev organizovaných cez APVV podporovať špičkové projekty zamerané na 
európske priority. Hlavnou motiváciou je zvýšiť zapojenosť slovenských vedecko-výskumných kolektívov do 
európskych grantových projektov. 
Hlavné nástroje podpory a ich predbežne pridelený rozpočet na obdobie trvania programu Horizont Európa, 
sú: 

 Podpora prípravy projektov programu Horizont Európa, resp.  refundácia nákladov na prípravu projektov 
HE v prípade dosiahnutia prahovej hodnoty (7 mil. €). 

 Podpora projektov Európskej rady pre výskum (ERC) a projektov, ktoré získali od Európskej komisie 
hodnotenie „Seal-of-Excellence“ (26 mil. €). 

 Riešenie projektov výskumu, resp. vývoja predkladaných žiadateľom v súlade s prioritami EÚ a 
komplementárne výzvy k projektom Horizont Európa (14 mil. €). 

 Spolufinancovanie účasti slovenských inštitúcií vo výzvach európskych výskumných a inovačných 
partnerstiev programu Horizont Európa (24 mil. €). 

Samotné vyhlasovanie jednotlivých výziev APVV bude nasledovať až po zabezpečení rozpočtových zdrojov. 
Bližšiu dokumentáciu k problematike nájdete na tomto linku. 
 

KRÁTKODOBÝ VÝSKUMNÝ ALEBO DOKTORANDSKÝ POBYT V MAĎARSKU 
 

Aj napriek pandemickej situácii naďalej naplno prebieha väčšina periodických bilaterálnych či multilaterálnych 
výziev. Na základe bilaterálnej dohody je možné uchádzať sa o financovaný: 

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt v Maďarsku. 

 5- až 20-dňový výskumný pobyt v Maďarsku. 

 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt v Maďarsku. 
Uzávierka programu je 26.1.2020 o 16:00. Viac informácií nájdete na stránke Slovenskej akademickej 
informačnej agentúry. 
 

ORIENTAČNÝ BALÍČEK PRE 
NOVÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Viaceré plánované projekty majú 
v rozpočte plánované vytvorenie 
nových pracovných miest. Pre 
ozrejmenie postupu po 
uskutočnení výberového konania 
a pre uľahčenie orientácie nových 
zamestnancov pri nástupe 
vypracoval dekanát dva stručné 
dokumenty: 

 Postup pri nástupe nového 
zamestnanca 

 Orientačný balíček nového 
zamestnanca 

Oba nájdete k dispozícii na tomto 
linku v dolnej časti. V prípade 
zmien budeme tieto dokumenty 
aktualizovať. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameňhttps://ecdn.teacherspayteachers.com/thumbitem/Christmas-Color-by-Number-

Santa-Chemistry-3508333-1575320119/original-3508333-2.jpg. 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2020/481
https://www.saia.sk/sk/aktuality/madarsko-predlzenie-uzavierky-na-podavanie-ziadosti-o-stipen
https://www.saia.sk/sk/aktuality/madarsko-predlzenie-uzavierky-na-podavanie-ziadosti-o-stipen
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Personalne/Nastup_noveho_zamestnanca_postup.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Personalne/Nastup_noveho_zamestnanca_postup.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Personalne/Orientacny_balicek.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Personalne/Orientacny_balicek.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/zamestnanci/dokumenty.html
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/zamestnanci/dokumenty.html

