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Výstupy a prínosy projektu za rok 2009


Číslo projektu: LPP-0146-06
Termín riešenia: od  01/2007   do 10/2009    
Zodp. riešiteľ: RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.
Riešiteľská organizácia: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Spoluriešiteľské organizácie:      

Názov projektu: Stretnutia s vesmírom                        



I. kategória

Publikácie a citácie
Počet 

zahraničné
v SR
1. Publikácie a citácie SCI v karentovaných časopisoch
1.1 počet publikácií
     
     
1.2 počet citácií podľa SCI na publikácie v rámci projektu 
(bez autocitácií)
     
     
2. Ostatné
2.1 počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch
     
     

2.2 počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch
1
     

2.3 počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 3 autorské hárky)
     
     
2.4 počet odborných knižných publikácií
     
2

Zoznam publikácií a citácií podľa kategórií 1.1 – 1.2 a 2.1 – 2.4:

Poznámka:
v prípade základného výskumu je možné použiť len nasledovné ukazovatele: konkrétne publikácie v karentovaných časopisoch, ktoré už boli publikované (s úplnou identifikáciou v zmysle príslušnej normy, t.j. názov článku, názov periodika, dátum publikovania, autor, spoluautori, rozsah v autorských hárkoch) alebo boli zadané do tlače (dokumentovať kópiou oznamu/listu z príslušného periodika); citácie SCI na tieto publikácie (dokumentovať konkrétnymi údajmi)
↓↓2.2. Odborná práca:
1/ V. Rušin: 2009, K čomu nám slúžia úplné zatmenia Slnka Mesiacom? Pokroky matematiky, fyziky a astronómie, ročník 54, č.3, s. 188-200.
2.4. Odborná knižná publikácia:
1/ V. Rušin: 2009, Milan Rastislav Štefánik, VEDA, Bratislava, 164 s., ISBN 978-80-224-1071-7.

2/ Zborník prednášok z Celoslovenského astronomického seminára pre učiteľov – 2009 (83 strán). Vydal:  Astronomický ústav SAV v rámci projektu APVV LPP-0146-06 Stretnutia s vesmírom. Zostavili J. Rybák a J. Svoreň, 2009, Popradská tlačiareň, Poprad, ISBN 978-80-970059-1-7.

Iné (referát, poster):

1/ V. Rušin, J. Svoreň a M. Husárik: Stretnutia s vesmírom. Medzinárodná konferencia „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“, Úpice (Česká republika), 19.-21. máj 2009.

2/ V. Rušin, J. Svoreň a M. Husárik: Meetings with the Universe. 2009 Joint Assembley, Toronto (Kanada), 23.- 27. máj 2009. Poster.file_4.emf
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II. kategória
Patenty, vynálezy a úžitkové vzory
Počet
1.  Patentové prihlášky 
1.1 patentová prihláška v SR
     
1.2 samostatná patentová prihláška do zahraničia
     
1.3 európska patentová prihláška 
     
1.3.1 (počet určených krajín kde je patent chránený)
      
1.4 medzinárodná prihláška patentov v PCT 
     
1.4.1 (počet určených krajín kde je patent chránený)
     
2. Plánované patentové prihlášky
2.1 patentová prihláška v SR
     
2.2 samostatná patentová prihláška do zahraničia
     
2.3 európska patentová prihláška 
     
2.3.1  (počet krajín kde je patent chránený )
     
2.4 medzinárodná prihláška patentov v PCT 
     
2.4.1  (počet krajín kde je patent chránený )
     
3. Udelené patenty
3.1 patent v SR
     
3.2 patent v zahraničí
     
3.3 európsky patent 
     
3.3.1 (počet určených krajín kde je patent chránený)
     
4. Realizované patenty
4.1 v SR
     
4.2 v zahraničí
     
5. Vynálezy, úžitkové vzory
5.1 v SR
     
5.2 v zahraničí
     
PCT – skratka Zmluvy o patentovej spolupráci  (Patent Cooperation Treaty) prostredníctvom ktorého môže prihlasovateľ žiadať o ochranu v zahraničí. PCT spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve.

Zoznam (špecifikácia) patentov:
Poznámka:
v prípade aplikovaného výskumu a vývoja je možné použiť nasledovné ukazovatele: patentová štatistika - pôvodca, prihlasovateľ, číslo patentu, resp. patentovej prihlášky; v členení patentová prihláška, udelené patenty a realizované patenty 
↓↓


III. kategória
Aplikované výsledky
Počet
model
     
prototyp
     
nový výrobok
     
poloprevádzková linka
     
overená technológia
     
nová odroda
     
softvérový produkt
     
výsledky premietnuté do právnych predpisov a noriem
     
ostatné výsledky aplikovaného výskumu
     

Zoznam (špecifikácia) aplikovaných výsledkov:

Poznámka:
- okrem identifikačných údajov, ako sú lokalizácia výsledku; technické parametre výsledku; ekonomické parametre výsledku vyjadrené v Sk; názov vlastníka výsledku - uviesť aj stručný slovný popis výstupu a súčasne aj spôsob realizácie
↓↓

Ukazovatele aplikačných výstupov projektov VaV

Pozn: Vyplní sa pri ukončených projektoch aplikovaného výskumu a vývoja!

Ukazovatele aplikačných výstupov projektov výskumu a vývoja – za celý projekt
(súčet výstupov čiastkových projektov)
Realizátor, resp. užívateľ:
     
Začiatok realizácie:
     
Sledované ukazovatele a ich účinky za celý objem
0. rok
(posledný rok riešenia)
1. rok
po ukončení riešenia
2. rok
po ukončení riešenia
3. rok
po ukončení riešenia

1. Výnosy spolu (mil. Sk)

     
     
     
     
2. Hospodársky výsledok pred zdanením (mil. SK)
     
     
     
     
3. Pridaná hodnota (mil. Sk)

     
     
     
     
4. Vytvorenie nových pracovných miest 
     
     
     
     
5. Zvýšenie vývozu (mil. Sk)

     
     
     
     
6. Rentabilita výnosov (%)

     
     
     
     
7. Produktivita práce z pridanej hodnoty (Sk)
     
     
     
     
8. Podiel vývozu na celkovom odbyte (%)
     
     
     
     
9. Iné (podľa uváženia) 
     
     
     
     
     

Verbálny popis hmotných účinkov, ktoré sa nedajú presne vyčísliť:
Maximálny rozsah 300 slov netechnickým (laickým) spôsobom.

Poznámka:
-	ukazovatele aplikačných výstupov (nový výrobok; nová technológia; novovytvorené pracovné miesta; v prípade poľnohospodárskeho výskumu nové plemeno, resp. nová odroda a pod. – v prípade, že sa použijú ako ukazovatele aplikačné výstupy, je potrebné uviesť aj odberateľa (užívateľa) výstupov, ktorý naozaj v skutočnosti uvedené výstupy realizuje – t.j. nie plánovaného odberateľa, ale skutočného) 
↓↓
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IV. kategória 
Výstupy do vzdelávania a popularizácie vedy
Počet
Počet účastníkov formálneho alebo neformálneho vzdelávania

5426
Počet pripravených vzdelávacích kurzov

2
Počet diplomantov, ktorých diplomové práce súviseli s riešeným projektom
     
Počet PhD študentov, ktorých témy doktorandských prác súviseli s s riešeným projektom
     
Popularizačné aktivity

     

Zoznam (špecifikácia) výstupov:

Poznámka: 
-	Pri diplomantoch uviesť meno študenta, tému diplomovej práce, časové rámce a vedúceho diplomovej práce.
-	Pri PdD študentoch uviesť meno PhD študenta, tému doktorandskej práce, časové rámce a školiteľa, uveďte či PhD študent bude priamo členom riešiteľského kolektívu alebo nie.
-	Popularizačné aktivity - články v novinách, časopisoch, špecifické publikácie, relácie v elektronických médiách, súťaže, festivaly, partnerstvá s regionálnymi školami atď.
↓↓
Pripravené vzdelávacie kurzy:
Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov - 2009
 23.-25. apríl 2009, AsÚ SAV T. Lomnica. Počet účastníkov 62.  Program:
	J. Koza: Moderné prístroje a metódy astronomického výskumu

J. Žižňovský: Základné fyzikálne parametre hviezd
J. Svoreň: Kométy
D. Chochol: Medzinárodný rok astronómie 2009 na Slovensku
P. Rapavý: Temná obloha
D. Chochol: Hviezdne explózie
K. Kudela: Kozmické žiarenie a kozmické počasie.

6-dielny seriál astronomických prednášok v Banskej Bystrici v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici
24. marca 2009 – J. Rybák: Slnečná astrofyzika pred 101 rokmi a dnes
31. marca 2009 – J. Žižňovský: Ženy pri zrode modernej astronómie
 7. apríla 2009 – J. Svoreň: Svet komét
14. apríla 2009 – L. Hric: Galaxie a expanzia Vesmíru
21. apríla 2009 – M. Husárik: Možné zrážky s asteroidmi
28. apríla 2009 – V. Rušin: Ohrozuje nás Slnko?
Prednášky boli propagované na webových stránkach SAV a Hvezdárne v Banskej Bystrici. Na prednáškach sa zúčastnilo 232 poslucháčov.





Popularizačné aktivity:

Prednášky a exkurzie na AsÚ SAV v T. Lomnici a Skalnatom plese:   
P. Bendík: 2.4.2009 - Čím sa zaoberá AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici. ZŠ s MŠ, Vikartovce 138; 44 detí.
	D. Chochol: 2.4.2009 – Sto hodín astronómie na AsÚ SAV. ZŠ, Sibírska 42, Prešov; 45 detí + 2 dospelí.
	J. Žižňovský: 2.4.2009 - Sto hodín astronómie na AsÚ SAV. Súkromné gymnázium Poprad, Letná 3453/2; 31 detí.
	P. Bendík: 2.4.2009 - Základy astronómie. ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno; 43 detí.
	J. Žižňovský: 2.4.2009 – Nočné pozorovanie oblohy v areáli AsÚ SAV pre verejnosť. Stará Lesná. 32 návštevníkov.
	P. Bendík: 3.4.2009 - Základy astronómie. ZŠ, Tatranská Lomnica; 28 detí.
	D. Chochol: 4.4.2009 - Nočné pozorovanie oblohy v areáli AsÚ SAV pre verejnosť. Stará Lesná. 46 návštevníkov.
	J. Žižňovský: 2.4.2009 – Nočné pozorovanie oblohy v areáli AsÚ SAV pre verejnosť. Stará Lesná. 32 návštevníkov.
	P. Bendík: 23.4.2009 - Základy astronómie a práce na AsÚ SAV. Tatra Property, s.r.o., Súkromná škola v prírode, Tatranská Lomnica 41; 31 detí + 3 dospelí.
	J. Žižňovský:24.4.2009 - Pozorovacia technika na AsÚ SAV s ukážkou pozorovania. Účastníci „Celoslovenského astronomického seminára pre učiteľov 2009“ . 62 účastníkov.
	M. Husárik: 28.4.2009 - Slnečná sústava pre deti. MŠ, Školská 231, Huncovce; 45 detí.
	P. Bendík: 12.5.2009 - Základy astronómie. ZŠ, Školská 535/5, Lendak; 53 žiakov.
	P. Bendík: 14.5.2009 - Základy astronómie a o práci na AsÚ SAV. ZŠ, Školská 535/5, Lendak; 55 žiakov.
M. Husárik: 19.5.2009 - Zrážky s asteroidmi. Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok; 24 študentov.
	M. Husárik: 19.5.2009 - Slnko, kométy, hviezdy a galaxie. Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok; 28 študentov.
	M. Husárik: 21.5.2009 – Hrozby z vesmíru. ZŠ, Krosnianska 4, Košice; 28 študentov.
	M. Husárik: 25.5.2009 – Práca na AsÚ SAV. Asteroidy ako hrozba. Stredná odb. škola zdravotnícka, Levočská 5, Poprad; 40 študentov.
	P. Bendík: 27.5.2009 - Základné poznatky z astronómie. ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok; 29 žiakov.
	P. Bendík: 3.6.2009 - Základné poznatky z astronómie + pozorovanie. Gymnázium, Golianova 68, Nitra; 28 žiakov.
	P. Bendík: 4.6.2009 - Základy astronómie, kozmonautiky + pozorovanie. ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie; 50 žiakov.
	V. Rušin: 4.6.2009 - Rozhovory o vesmíre. ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica; 25 žiakov.
	M. Husárik: 5.6.2009 – AsÚ SAV - história a práca. ZŠ s MŠ, Francisciho 832/21, Poprad; 29 žiakov.
	P. Bendík: 5.6.2009 - Základné poznatky z astronómie + pozorovanie Slnka. ZŠ, Nižná brána 8, Kežmarok; 26 žiakov.
	M. Husárik: 5.6.2009 - Hrozby z vesmíru. ZŠ Francisciho, Poprad; 29 žiakov.
	M. Husárik: 5.6.2009 - Technické vybavenie AsÚ, asteroidy ako hrozba. ZŠ Opava, Mařádkova 15, Opava; 16 žiakov.
	P. Bendík: 10.6.2009 - Detský vesmír. MŠ, Stará Lesná 55; 20 detí.
	V. Rušin: 11.6.2009 – Vedecký výskum na AsÚ SAV. Ministerstvo školstva, štrukturálne fondy; 32 účastníkov.
	M. Husárik: 12.6.2009 - Optika ďalekohľadov. SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce; 35 študentov.
	V. Rušin: 12.6.2009 - Detský vesmír. ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad; 15 detí.
	P. Bendík: 15.6.2009 - Základné poznatky z astronómie, praktické pozorovanie Slnka. ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves; 37 žiakov + 2 dospelí.
	M. Husárik: 19.6.2009 - Vedecký výskum na AsÚ SAV. ZŠ s MŠ, Jarná, Poprad; 40 žiakov.
	V. Rušin: 24.6.2009 - Tatranská astronómia. Pre Letnú školu "Galileo by sa čudoval", Strojárska 3, Košice; 44 poslucháčov.
	J. Zverko: 2.7.2009 - Z histórie AsÚ a výskumný program AsÚ SAV. ČVUT, Fakulta FJFI, Praha; 6 poslucháčov.
	D. Chochol: 17.9.2009 – Vedecký výskum na AsÚ SAV. Detský týždeň Katolíckych novín; 62 detí.
D. Chochol: 17.9.2009 – Vedecký výskum na AsÚ SAV. Detský týždeň Katolíckych novín; 62 detí.
D. Chochol: 17.9.2009 – Vedecký výskum na AsÚ SAV. Detský týždeň Katolíckych novín; 53 detí a 10 dospelých.
	D. Chochol, J. Žižňovský, M. Husárik: 25.9.2009 – Nočné pozorovania a otvorené dvere pre návštevníkov na AsÚ SAV v rámci európskej akcie „Noc výskumníka“; 89 návštevníkov.
	J. Žižňovský: 30.9.2009 – Astronómia vo Vysokých Tatrách. ZŠ, ul. 8. mája, Svidník; 51 detí.


Prednášky pre žiakov, študentov a verejnosť, konané mimo AsÚ SAV:      

	V. Rušin: 5.2.2009 – Budúcnosť Slnka a jeho vplyvy na ľudí. Spoločnosť ARTEM, Pálffyho palác, Zámocká ul., Bratislava (súčasť vernisáže obrazov M. Komáčeka); 154 poslucháčov.

J. Zverko:  27.3.2009 – Prechádzka po vesmíre. Podbrezová. 31 účastníkov. 
V. Rušin: 22.4.2009 - Astronóm Milan Rastislav Štefánik. Podtatranské múzem - organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Poprade; 124 poslucháčov.
V. Rušin: 15.5.2009 – Slnko. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad; 32 študentov.
L. Klocok: 14.5.2009 – Výskum slnečnej koróny a expedičné pozorovania zatmení Slnka. KC Academia (pre Archeologický ústav SAV, Nitra), Stará Lesná; 32 účastníkov.
V. Rušin: 8.6.2009 – Úplné zatmenia Slnka a ich pozorovania. Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy; 41 žiakov (6-8 ročník).
V. Rušin: 8.6.2009 – Slnko – naša najbližšia hviezda.  Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy; 65 študentov (9-12 ročník).
M. Husárik: 10.6.2009 (10,00) – Slnečná sústava. ZŠ Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne; 40 žiakov.
M. Husárik: 10.6.2009 (11,30) – Slnečná sústava. ZŠ Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne; 40 žiakov.
J. Svoreň: 10.6.2009 (10,00) – Kométy a asteroidy. ZŠ Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne; 40 žiakov.
J. Svoreň: 10.6.2009 (11,30) – Kométy a asteroidy. ZŠ Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne; 40 žiakov.
V. Rušin: 19.8.2009 – Vesmír, v ktorom žijeme a Marshallove ostrovy. AsÚ SAV – prednáška pre verejnosť; 24 účastníkov.
J. Svoreň: 16.9.2009 – Perspektívy a trendy výskumu medziplanetárnej hmoty vo svete a na Slovensku. Technické múzeum Košice, Košice; 32 osôb.
V. Rušin: 25.9.2009 – Slnko, zatmenia a Enewetak. Areál SAV, Watsonova 47, Košice. Prednáška pre verejnosť v rámci „Nocí výskumníka“; 72 poslucháčov.
V. Rušin: 2.10.2009 – Výskum Slnka a expedície za zatmeniami Slnka. KC Academia, Stará Lesná (pre Úrad SAV a hostí KC); 52 poslucháčov.

Dni otvorených dverí na vysokohorských observatóriách Astronomického ústavu SAV:
4.4.2009 – sprievodcovia: LŠ -  P. Bendík, Ľ. Klocok, V. Rušin; namiesto Skalnatého plesa bola Akcia otvorených dverí na AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici (Starej Lesnej): D. Chochol, J. Svoreň, J. Zverko – spolu 324 návštevníkov. Akcia sa konala aj v rámci Medzinárodného roka astronómie „Sto hodín astronómie“.
6.6.2009 – LŠ: P. Bendík, Ľ. Klocok, V. Rušin; SP: J. Svoreň, J. Zverko, J. Žižňovský – spolu 379 návštevníkov.
27.6.2009 - LŠ: P. Bendík, L. Klocok, V. Rušin; SP: M. Husárik, J. Žižňovský – 428 návštevníkov 
15.8.2009 - LŠ: P. Bendík, R. Mačura, V. Rušin; SP:  L. Hric, D. Chochol, M. Husárik  – 950 návštevníkov
29.8.2009 - LŠ: P. Bendík, Ľ. Klocok, V. Rušin; SP: L. Hric, J. Svoreň, M. Husárik – 492 návštevníkov 
5.9.2009 - LŠ: P. Bendík, Ľ. Klocok, V. Rušin; SP: J. Zverko, J. Žižňovský – 278.

V. kategória
Ostatné výsledky 
Počet
Oponovaná výskumná správa určená pre štátnu správu

     
Audiovizuálna tvorba

14
Elektronické dokumenty, t.j. dokumenty vydané len vo forme čitateľnej prostredníctvom počítača, internetu a pod.
     
Usporiadanie/zorganizovanie konferencie

1/0
Usporiadanie/zorganizovanie výstavy

0/1
Ostatné výsledky

     

Zoznam (špecifikácia) výsledkov:

Poznámka:
-  Ostatné výsledky - koncepcie, metodiky, štúdie a pod., ktoré riešiteľ v podobe zmluvného zabezpečenia, alebo inej formy záväzku odovzdáva realizátorovi pre konkrétne aplikácie a využitie v hospodárskej a spoločenskej praxi, buď s okamžitým využitím alebo s perspektívou využitia v budúcich obdobiach
↓↓
Audiovizuálna tvorba:
14 prezentácií v programe Power point 
	„Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2009“ – 7

Šesťdielny astronomický seriál v Banskej Bystrici – 6
Deň otvorených dverí na Lomnickom štíte – 1 (používal sa počas každého DOD).

Elektronické dokumenty:
CD (DVD) s obsahom prednášok a článkov z „Celoslovenského seminára pre učiteľov 2009“
24 vybraných hesiel v elektronickom slovníku pre podporu výučby astronómie (nachádzajú sa na www stránke AsÚ SAV)
doplňanie informácií o astronomických aktualitách na internetovej stránke AsÚ SAV – 4.

Výstavy:
pokračovanie výstavy v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (do marca 2009)
výstava fotografií V. Rušina v Bratislave a Košiciach v rámci projektu „Noc výskumníka“ v areáloch SAV.

Ostatné výsledky:
inštalácia veľkých informačných panelov pred budovami AsÚ SAV
naplnenie vitrínky pred vstupnou halou AsÚ SAV publikáciami z edičnej činnosti pracovníkov AsÚ SAV
vydanie 9 druhov pohľadníc s astronomickou tématikou (svet hviezd, úplné zatmenie Slnka a kométa) v celkovom počte 36 tisíc kusov
organizovanie a účasť na dvoch tlačových konferenciách – 30.1.2009 (D. Chochol, V. Rušin, J. Svoreň) a 22.10.2009 (D. Chochol, V. Rušin)
masovokomunikačným prostriedkov sa poskytlo mnoho rozhovorov, pričom niektoré z nich boli priamo vysielané, napríklad Nočná pyramída v SRo (3x), Rádio LUMEN (1 hodina a 3 hodiny), TA3 po 2x12 minút a pod. 
Prednášky pre verejnosť sa robia iba v spojitosti s ppt prezentáciou a veľmi často sú prezentácie ponechané organizátorom prednášok (ak o to majú záujem).
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VI. kategória
Pridaná hodnota riešeného projektu výskumu a vývoja 
Počet
Novovytvorené pracovné miesta

     
Počet post-doktorandských miest, ktoré sa vytvorili v rámci riešenia projektu
     
Vedecké monografie (rozsah publikácie min. 2 autorské hárky); 
odborné knižné publikácie
     
Vytvorené partnerstvo medzi akademickým sektorom a podnikateľským sektorom
     
Založenie nového podnikateľského subjektu za účasti vedeckých pracovníkov
     
Vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré priamo nadväzujú na riešený projekt a boli predložené v rámci SR do APVV, VEGA a pod.
     
Vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré priamo súvisia s riešeným projektom a boli predložené do medzinárodnej súťaže
     

Zoznam (špecifikácia) výsledkov:

Poznámka:
novovytvorené pracovné miesta (uviesť počet, existencia pracovného miesta – od – do, názov zamestnávateľa a jeho organizačná zložka),
počet post-doktorandských miest, ktoré sa vytvorili v rámci riešenia projektu (uviesť meno, hlavnú pracovnú náplň, dátum zamestnania – od - do, názov zamestnávateľa),
vedecké monografie (rozsah publikácie min. 2 autorské hárky); odborné knižné publikácie,
vytvorené partnerstvo medzi akademickým sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej školy) a podnikateľským sektorom (stručný popis formy spolupráce – napr. spoločné výskumné pracovisko; zmeny v študijných odboroch; mobility pracovných síl a pod.),
založenie nového podnikateľského subjektu za účasti vedeckých pracovníkov (spin-off, start-up efekty),
vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré priamo nadväzujú na riešený projekt a boli predložené v rámci SR do APVV, VEGA a pod., 
vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré priamo súvisia s riešeným projektom a boli predložené do medzinárodnej súťaže – rámcové programy EÚ pre výskum a vývoj, European Science Foundation, Eureka, COST a pod., 
uviesť ďalšie konkrétne formy medzinárodnej spolupráce v rámci riešenia projektu, 
stručný popis spôsobu zabezpečenia publicity/popularizácie výsledkov riešeného projektu, prípadne aké popularizačné aktivity sú naplánované, uviesť prípadnú internetovú stránku projektu, ak bude vytvorená (rozsah maximálne 100 slov),
iné údaje dokumentujúce pridanú hodnotu projektu.
↓↓
Tatranská Lomnica 21. novembra 2009


