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APVV: VÝZVA SLOVENSKO-ČESKO 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. Informačné a komunikačné technológie; 

                                     2. Biomedicína a medicínska biotechnológia; 
                                              3. Materiálový výskum a nanotechnológie. 

 Rozpočet na projekt: max. 120-tisíc eur. 

 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 1.7.2022, max. 36 mesiacov. 

 Povinnosť registrácie v publikačnej databáze: zodpovedný riešiteľ musí byť registrovaný v jednej zo 

služieb WoS, Scopus alebo ORCID a disponovať svojím jedinečným identifikátorom. 

 Povinnosť zmluvného vzťahu medzi partnermi: povinnosťou žiadateľa o grantové financovanie 

projektu 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 6.12.2021 o 12:00. Projekt sa podáva elektronicky, v písomnej forme sa na agentúru 

doručujú iba strany s podpisom a zmluva o budúcej zmluve. Na Projektové stredisko FCHPT, prosím, doneste 

potrebné dokumenty do stredy 1.12.2021, aby sme stihli zabezpečiť podpis dekana a doručenie APVV. 

Zároveň projekt zašlite na jana.zavacka@stuba.sk. Upozorňujeme navrhovateľov projektu na povinnosť 
 

STU MÁ PRÍSTUP 
K WRITEFULL A LITERATÚRE 

ASME 
 
 

Od 4.10.-3.11.2021 má STU 
zabezpečený skúšobný prístup 
k novej generácií služby Writefull, 
ktorá slúži na jazykovú korektúru 
odborných textov v angličtine. 
Okrem doterajšej korektúry 
gramatiky, pravopisu, slovnej zásoby, 
interpunkcie a štýlu, navrhuje 
Writefull aj zmeny v poradí slov, 
použití správnych termínov, mení 
štruktúru viet a zvyšuje 
zrozumiteľnosť výsledného textu.  
STU v Bratislave má nastavený 
skúšobný prístup k literatúre  ASME 
(American Society of Mechanical 
Engineers). Počas obdobia od 
1.októbra do 31. novembra 2021 sa 
bude dať k trialu pristupovať na  
https://asmedigitalcollection.asme.o
rg/. 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://sk.pinterest.com/pin/219761656797153978/. 
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