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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 v 2 origináloch p. Mgr. Jane Kubátovej (miestnosť 
č. NB B236) na Projektové stredisko FCHPT je 3.3.2022. 
Viac informácií a formuláre k výzve nájdete na stránke SAV. 
 

APVV: MONITOROVACIE SPRÁVY 
 

APVV informovala, že termín na predkladanie monitorovacích správ ukončených projektov tento rok zostáva 
nezmenený, t.j. do 31.3.2022. Mení sa však forma predkladania monitorovacích správ. Vzhľadom na aktuálnu 
pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie monitorovacích správ predovšetkým v elektronickej 
podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie monitorovacej 
správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu monitorovacích správ nebude 
potrebné zasielať resp. doručovať do APVV. 
Projektové stredisko v najbližších dňoch e-mailom zašle dotknutým riešiteľom pripomienku. Postup 
odovzdávania monitorovacích správ bude na fakulte nasledovný: 

 Doručenie vyplnenej a hlavným riešiteľom podpísanej monitorovacej správy na Projektové stredisko 
FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD. a elektronickej verzie správy na jana.zavacka@stuba.sk do 15.3.2022. 

 Projektové stredisko zabezpečí podpis štatutára a doručenie správy (v elektronickej naskenovanej 
verzii) na APVV. 

V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte. 
 

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR O PRÍLEŽITOSTIACH PRE MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 
 

V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu organizuje Projektové stredisko FCHPT STU 
v Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi vo štvrtok 17.2.2022 o 10:00 webinár na tému „Horizont 
Európa: príležitosti pre mladých a profil úspešných“. Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete 
na tomto linku. S prezentáciami vystúpia Zuzana Reptová (Národný kontaktný bod, SR) a Seán McCarthy 
(projektový konzultant, Írsko). 
 

ERC INFORMATION DAY 
NA SLOVENSKU 

 

V stredu 23.2.2022 medzi 10:00 a 12:00 sa 
v online podobe uskutoční podujatie ERC 
Information Day in Slovakia, ktoré 
organizujú Národná kancelária Horizontu a 
European Research Council. 
Informačný deň je určený pre výskumných 
pracovníkov a vedcov, ktorí sa zaujímajú 
o príležitosti individuálnych výskumných 
grantov, ale aj manažérov výskumu či 
projektové oddelenia. Účastníkom 
ponúkne možnosť lepšie spoznať ERC, jej 
schémy financovania a ďalšie dostupné 
príležitosti. 
Na webinár je potrebné sa vopred 
registrovať, a to najneskôr do 22.2.2022 
na tomto linku. Odkaz na pripojenie 
dostanú účastníci obratom v potvrdení 
registrácie. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://www.facebook.com/OFFICIAL21stNEPAL/ 
photos/a.108632843890567/651807126239800/. 
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