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APVV: ZMENA V ZASIELANÍ ROČNÝCH A ZÁVEREČNÝCH SPRÁV 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja informovala, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ 
pre projekty všeobecných a bilaterálnych výziev zostáva nezmenený, t.j. do 31.01.2021. Povolila však 
predkladanie ročných a záverečných správ v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať 
zaslanie naskenovanej podpísanej verzie ročnej alebo záverečnej správy projektu príslušnému projektovému 
manažérovi a listinnú verziu ročných a záverečných správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať na 
APVV.  
Nakoľko však na častiach RS2 / ZS2 správ je potrebný podpis hlavného riešiteľa, vedúcej Ekonomického 
útvaru aj samotného štatutára, postup na FCHPT zostáva nezmenený, t.j. riešiteľ odovzdá ním podpísanú 
správu na Projektové stredisko FCHPT (u záverečných správ do pondelka 25.1.2021 a u ročných správ do 
utorka 26.1.2021), a zároveň na jana.zavacka@stuba.sk a zvyšok vybaví Projektové stredisko FCHPT. 
V prípade, že hlavný riešiteľ je v karanténe alebo z iného dôvodu nie je možné doručiť ním podpísanú časť 
RS2 / ZS2, treba nás včas telefonicky kontaktovať. 
 

GRANTY MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU V ROKU 2021 
 

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) bude mať aj v tomto roku tri uzávierky svojho hlavného grantového 
programu Visegrad Grants, a to 1. februára 2021, 1. júna 2021 a 1. októbra 2021. Pre vyšehradské granty sa 
vzťahujú nasledovné podmienky: 

 Projektové konzorcium pozostáva aspoň z 3 členov z 3 rôznych štátov V4. Odporúča sa účasť zo všetkých 
4 štátov. Výnimkou sú projekty bilaterálnej cezhraničnej spolupráce. 

 Projekt musí spadať do jednej zo siedmich hlavných oblastí. 

 Maximálne trvanie projektu je 18 mesiacov. 

 Financovanie zo strany MVF je 100 % s 15 % nepriamymi nákladmi. 
Popri Visegrad Grants budú v rovnakých dátumoch aj uzávierky Strategic Grants (tieto sa však orientujú 
najmä politické a sociálne otázky) a Visegrad+ Grants (rovnaké podmienky ako Visegrad Grants + partner zo 
Západného Balkánu alebo tzv. východného partnerstva). 
Viac informácií nájdete priamo na stránke MVF. 

 

USA: ŠTIPENDIUM RUTH CRAWFORD 
MITCHEL NA VÝSKUMNÝ POBYT 

 

Vďaka prísľubu zlepšovania sa pandemickej situácie 
spojenému s očkovaním sa pomaly otvárajú rôzne 
grantové programy umožňujúce absolvovať vedecké 
pobyty v zahraničí. Jedným z nich je aj Štipendium 
Ruth Crawford Mitchel, ktoré úspešnému 
žiadateľovi ponúka 7000 USD na 3,5-mesačný 
výskumný pobyt (od konca augusta do polovice 
decembra prebiehajúceho roka) na Univerzite 
v Pittsburghu v rôznych oblastiach s významom pre 
Slovenskú republiku. Program je otvorený iba pre 
uchádzačov zo Slovenskej a Českej republiky, a síce 
sa často orientuje na uchádzačov z ekonomickej 
a politickej oblasti, avšak nie sú vylúčené ani iné 
vedné odbory, pokiaľ sa im univerzita venuje (UP má 
aj oddelenie chémie). 
Viac informácií a žiadosť o štipendium nájdete 
priamo na stránke Univerzity v Pittsburghu. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: Facebook. 
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