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VÝROČNÁ KONFERENCIA OP VÝSKUM A INOVÁCIE 
 

Uplynulý týždeň sa konala výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie. Všetky 
materiály z výročnej konferencie nájdete online na tomto linku. Stručné opisy plánovaných budúcich 
výziev v gescii Výskumnej agentúry sú tu. 
   

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2017 
 

V rámci povinností vyplývajúcich pre FCHPT zo Zákona o verejnom obstarávaní a z interných 
predpisov STU v Bratislave bude do 20.1.2017 nutné pripraviť Požiadavky na plán verejného 
obstarávania pre rok 2017 na tovary, služby, stavebné práce a potraviny. Chemikálie sa v rámci 
daného plánu členia na základné chemikálie, rozpúšťadlá a špeciálne chemikálie. 
Do uvedeného plánu sa zaraďujú tovary a spotrebný materiál používaný vo výučbe, ako aj vo 
výskume bez ohľadu na zdroj financií, a tým pádom aj tie, ktoré sa plánujú obstarať z projektových 
zdrojov. Do plánu sú preto nutné aj vstupy zodpovedných riešiteľov jednotlivých projektov. 
Formulár Požiadavky na plán verejného obstarávania pre rok 2017 bol tajomníčkou fakulty odoslaný 
všetkým riaditeľom ústavov FCHPT, resp. vedúcim samostatných oddelení, ktorí budú následne 
kontaktovať jednotlivých zamestnancov. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o súčinnosť a čo 
najrealistickejšie možné vyplnenie plánu. 
   

H2020: BROKERAGE EVENT K VÝZVAM Z PROGRAMU ZDRAVIE 
 

19. januára 2017 sa v Záhrebe uskutoční brokerage event (podujatie zamerané na nájdenie 
projektových partnerov) pre oblasť Horizontu 2020 „Zdravie, demografické zmeny a dobré životné 
podmienky“. Účasť na podujatí je bezplatná, treba sa však zaregistrovať do 16. decembra 2016. Viac 
informácií nájdete na tomto linku. 
   

VISEGRAD SCHOLARSHIP 
PROGRAM 

 

Najbližšia pravidelná uzávierka 
Vyšehradského štipendijného 
programu bude 31.1.2017. 
V rámci neho môžu doktorandi 
aj mladí výskumníci zo 
slovenských univerzít stráviť 1-2 
semestre výskumom na 
zahraničných univerzitách vo 
vybraných krajinách (Albánsko, 
Arménsko, Azerbajdžan, 
Bielorusko, Bosna  
a Hercegovina, ČR, Gruzínsko, 
Maďarsko, Kosovo, 
Macedónsko, Moldavsko, Čierna 
Hora, Poľsko, Srbsko, Ukrajina), 
pričom je im vyplácané 
štipendium. Viac informácií o 
programe nájdete na stránke 
Vyšehradského fondu. 
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https://www.opvai.sk/aktuality/vyrocna_konferencia_opvai/
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http://www.healthncp.net/news-events/h2020-european-health-brokerage-event-zagreb-hr
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