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APVV: VÝZVA SLOVENSKO-RUSKO RD 2021 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu Slovensko-Rusko RD 2019 (text výzvy nájdete tu) 
s týmito základnými podmienkami: 

 Oblasti výskumu: 1. Vesmírny, planetárny a atmosférický výskum; 
                                2. Civilizačné choroby a zdravý životný štýl; 

                                         3. Nové materiály a náuka o materiáloch. 

 Rozpočet na projekt: max. 210-tisíc eur, z toho max. 70-tisíc eur na kalendárny rok. 

 Položky rozpočtu: mzdové náklady + poistenie, cestovné náklady, materiál, odpisy, služby, 20% 
nepriame náklady. 

 Riešiteľská kapacita: zodpovedný riešiteľ 500-2000 hodín ročne; riešiteľ 300-2000 hodín ročne. 

 Doba riešenia: od 1.3.2022, max. 34 mesiacov. 

 Zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej zo služieb WoS, Scopus alebo ORCID a disponovať 
svojím jedinečným identifikátorom. 

 Povinnosťou je odovzdať zmluvu o budúcej zmluve medzi partnermi, a to na predpísanom formulári. 
V prípade využitia výsledkov riešenia projektu v praxi aj zmluvu o budúcej zmluve o využití výsledkov 
riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a každým odberateľom výsledkov riešenia projektu 
uvedeným v žiadosti. 

Uzávierka výzvy je 31.8.2021 o 12:00. Na Projektové stredisko FCHPT, prosím, doneste potrebné dokumenty 
do stredy 25.8.2021, aby sme stihli zabezpečiť podpis dekana a doručenie APVV. Zároveň projekt zašlite na 
jana.zavacka@stuba.sk. 
 

H2020: MATERIÁLY K MSCA 
 

Národná kancelária Horizontu organizovala tematický webinár zameraný na predstavenie príležitostí, ktoré 
ponúkajú akcie Marie Sklodowska Curie. Venoval sa možnostiam projektovej podpory pre slovenských 
žiadateľov, novinkám v programe, tipom a odporúčaniam hodnotiteľov. 
Záznam z podujatia a jednotlivé prezentácie sú už dostupné na tomto linku. 
 

VEDECKÝ KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ 
IIA A I 

 

Slovenská akadémia vied zverejnila svoju 
tradičnú výzvu na získanie vedeckých 
kvalifikačných stupňov IIa a I. Termín dodania 
podkladov podpísaných riaditeľom ústavu p. 
Mgr. Jane Kubátovej (miestnosť č. NB B236) na 
Projektové stredisko FCHPT je 8.9.2021. 
Upozorňujeme, že nová smernica STU o kvalite 
doktorandského štúdia neumožňuje použiť 
vedecký kvalifikačný stupeň ako „skratku“ k 
školiteľstvu. Školiteľom môže byť iba učiteľ vo 
funkcii docenta. Výskumní pracovníci môžu 
byť schválení za školiteľa, iba ak spĺňajú kvalitu 
publikačných výstupov podľa kritérií na 
docenta. Ďalšie doplňujúce požiadavky sú plný 
úväzok a grant, z ktorého môžu financovať 
doktoranda. 
Viac informácií a formuláre k výzve nájdete na 
stránke SAV. 

 
 

 

 ÚSMEV NA UTOROK 
 

 

Prameň: http://www.bestfunnyjokes4u.com/rofl-funny-cartoon-joke-21/. 
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