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H2020 – VYBRANÉ VÝZVY V OBLASTI „SPOLOČENSKÉ ZMENY“ 
 

Uzávierka Kód Krátky popis 

17.8.2016 HOA-01-2015 Cena 1 milión eur tímu, ktorý vyvinie najlepší 
jednoduchý a rýchly test, ktorý s veľkou 
pravdepodobnosťou určí, či na ochorenie horných 
dýchacích ciest je potrebná liečba antibiotikami. 

25.8.2016 SEC-03-DRS-2016 Vytvorenie nástrojov a procedúr potrebných pre 
validovanie meraní biologických toxínov v prípade 
úniku, resp. útoku. 

25.8.2016 SEC-08-FCT-2016 Výskum nových efektívnych forenzných techník 
v oblastiach a) identifikácie, datovania a spracovania 
rôznych typov zanechaných stôp alebo b) DNA. 

8.9.2016 LCE-19-2016-2017 Zlepšovanie technických vlastností a ekonomického 
významu nových biopalív a demonštrácia ich 
použitia v doprave. Dôraz na splyňovanie biomasy, 
pyrolýzu a biochemickú premenu lignocelulózovej 
biomasy na uhľovodíky. 

8.9.2016 H2020-BBI-JTI-2016 25 otvorených výziev v oblasti „bio based 
industries“, týkajúcich sa napríklad biorafinérií, bio-
polymérov, proteínov, biokatalýzy a pod. 

4.10.2016 SC1-PM-08-2017 Výskum nových metód liečby vzácnych chorôb, t.j. 
takých, ktorými v EÚ trpí menej ako 5 ľudí z 10-tisíc. 

5.1.2017 LCE-08-2016-2017 Zlepšovanie konkurencieschopnosti v oblasti 
biopalív, zvyšovanie ich efektivity a znižovanie 
nákladov. Dôraz na spracovanie CO2 z priemyselného 
a mestského odpadu, biopalivá z fototropických rias 
a baktérií. 

5.1.2017 LCE-29-2017 Výskum a uplatnenie technológií CCS a bio-CCS 
v rôznych typoch priemyselných operácií 
(oceliarstvo, výroba cementu, rafinérie...). 

5.1.2017 LCE-07-2016-2017 Vývoj novej generácie technológií pre obnoviteľnú 
energiu – fotovoltaika, solárna infraštruktúra, 
veterná energia, energia z oceánu, vodná energia, 
geotermálna energia, biomasa... 

5.1.2017 LCE-06-2017 Nové technológie pre udržateľné palivá: enzýmy, 
mikroorganizmy a katalyzátory na extrakciu biopalív; 
energia z H20 a CO2, použitie chemickej syntézy... 

 

   

VÝZVA PVVC ZRUŠENÁ 
 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky dňom 18.05.2016 zrušila výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu 
Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia 
súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód 
OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01). 
Na základe oficiálneho vyjadrenia agentúry bola výzva zrušená z dôvodu potreby vykonania zmeny 
v podmienke poskytnutia príspevku. Výzva má byť v krátkom čase vyhlásená opäť – v jej novom znení 
sa, zdá sa, dozvieme viac o dôvodoch, ktoré k tomuto kroku agentúru viedli. 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1159-hoa-01-2015.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2320-sec-03-drs-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2316-sec-08-fct-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2436-sc1-pm-08-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2182-lce-08-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2159-lce-29-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2180-lce-07-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2156-lce-06-2017.html
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INTERNÁ VÝZVA NA VYPÍSANIE TÉM NA POSTDOKTORANDSKÉ MIESTA 
 

Rektor STU vyhlásil internú univerzitnú súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné 
miesta. Uzávierka podávania návrhov je 17.6.2016. Viac informácií nájdete na tomto linku. 
   

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV - UPRESNENIE 
 

Na základe otázok prinášame upresnenie právnického oddelenia vo veci zverejňovania zmlúv: 
STU ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
zverejňuje všetky zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s 
ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy (verejné prostriedky zo štátneho rozpočtu), 
nakladania s majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo 
nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Zverejňujú sa najmä: 
  • kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy, 
  • zmluvy o dielo, 
  • mandátne zmluvy, sprostredkovateľské zmluvy, príkazné zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, 
  • zmluvy o združení, zmluvy o spolupráci, 
  • nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke, 
  • nepomenované zmluvy (§269 ods. 2 Obchodného zákonníka). 
Tieto zmluvy sa zverejňujú bez ohľadu na skutočnosť, či je STU v právnom postavení 
kupujúceho/objednávateľa/odberateľa alebo predávajúceho/zhotoviteľa/dodávateľa. V zásade 
platí, že sa zverejňujú všetky zmluvy, z ktorých vyplývajú pre STU nejaké práva alebo povinnosti. 
Akékoľvek otázky konzultujte, prosím, s Projektovým strediskom FCHPT, ktoré zverejňovanie zmlúv 
týkajúcich sa projektov na našej fakulte koordinuje. 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://s3.media.squarespace.com/production/605335/7083024/wp-

content/uploads/2009/09/Glucose_001.jpg. 

 VÝZVY APVV V ROKU 2016 
 

Aktuálne je v rámci bilaterálnych 
výziev Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja otvorená výzva 
Slovensko-Srbsko, a to s termínom 
uzávierky do 4.7.2016. V prípade 
záujmu o viac informácií, 
kontaktujte, prosím, Ing. Magdalénu 
Jurkyovú alebo Ing. Martina 
Grančaya, PhD. 
APVV plánuje v priebehu roku 2016 
otvoriť aj bilaterálnu výzvu s Južnou 
Kóreou a výzvu tzv. Dunajskej 
stratégie. 
Očakáva sa aj vyhlásenie všeobecnej 
výzvy a spustenie nových 
programov, ktoré boli schválené 
ešte predchádzajúcou vládou. 
Termíny ani presné pravidlá ešte 
neboli stanovené. 
O akýchkoľvek novinkách Vás 
budeme informovať. 
  

 

http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_veda_vyskum/2016_web_Vyhlasenie_vyzvy_postdok.docx
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2016

