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ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV JEDNOTLIVÝCH RIEŠENÝCH 
PROJEKTOV NA ORGANIZAČNÉ SÚČASTI FCHPT 

 

Dovoľujeme si Vám pripomenúť blížiaci sa termín zasielania vyplnených formulárov o rozdelení 
použitých finančných prostriedkov na organizačné zložky FCHPT v súlade so Smernicou dekana 
FCHPT STU č. 1/2016 zodpovednými riešiteľmi jednotlivých projektov riešených a financovaných v 
roku 2016, ktorý je stanovený na piatok 9.12.2016. Vyplnený formulár, ktorý bol hlavným riešiteľom 
doručený e-mailom, prosím, zašlite na jana.zavacka@stuba.sk. Nie je nutné predkladať podpísaný 
originál, postačuje, aby elektronická verzia formuláru bola odoslaná z e-mailovej adresy hlavného 
riešiteľa za FCHPT. 
   

KONFERENCIA: CHEMICKÉ REAKCIE V POTRAVINÁCH VIII. 
 

V dňoch 15.–17.2.2017 sa bude v Prahe konať 8. medzinárodná konferencia o chemických reakciách 
v potravinách s názvom CHEMICAL REACTIONS IN FOODS VIII. Kľúčovou témou CRF v roku 2017 je 
téma Nové poznatky o chemických reakciách počas spracovania a uskladnenia potravín. Viac 
informácií nájdete online na stránke CRF 2017. 
   

INFORMÁCIA O UZATVORENÍ VÝZIEV NA PODPORU PVVC A DSV 
 

Výskumná  agentúra ako sprostredkovateľský orgán MŠVVaŠ SR pre operačný program Výskum 
a inovácie oznámila žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (NFP) predložených v rámci Výzvy 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/2016/1.2.1-02) a Výzvy 
na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK 
z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03) 
presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé 
výzvy. Z uvedeného dôvodu Výskumná agentúra dňom 31.12.2016 výzvy uzatvára. 
   

VÝROČNÁ KONFERENCIA OP 
KVALITA ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 
 

Dňa 22.11.2016 sa konala výročná 
konferencia o tom, ako sa využívajú 
finančné prostriedky na realizáciu 
enviromentálnych projektov 
v programovom období 2014-2020. Popri 
vyhodnotení aktuálneho stavu 
implementácie Operačného programu 
Kvalita životného prostredia bol 
samostatný priestor venovaný prezentácii 
jednotlivých prioritných osí operačného 
programu a diskusii v rámci problematiky 
odpadového, vodného hospodárstva, 
ochrany prírody, ovzdušia a energeticky 
efektívneho nízkouhlíkového 
hospodárstva. Prezentácie z výročnej 
konferencie môžete nájsť na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 

 

Prameň: https://kreslenyvtip.cz/system/files/styles/large/ 
private/kresleny_vtip/dan_piraro_91.jpg?itok=DK9MDs7P. 

http://www.crf2017.eu/
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/11/Prezentacia-OPKZP_VK_2016.zip

