
NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA FCHPT STU 
R o č n í k   V          č í s l o   8           2 .   3 .   2 0 2 0 

 
Ing. Martin Grančay, PhD.  martin.grancay@stuba.sk +421-905-960490 NB, blok B, 237 
Ing. Jana Závacká, PhD. jana.zavacka@stuba.sk +421-918-674130 NB, blok B, 238 
Ing. Silvia Karatini silvia.karatini@stuba.sk  +421-905-559413 NB, blok B, 236 

   

HORIZONT EURÓPA: BROKERAGE EVENT K TÉME SECURE SOCIETIES 
 

V dňoch 28.-29. apríla 2020 sa v hoteli Saffron bude konať informačný deň a brokerage event k výzvam 
budúceho 9. rámcového programu EÚ Horizon Europe v rámci oblasti Bezpečné spoločnosti. Nové 
nalinkovanie programu sa zaoberá témami ako: 

 Znižovanie rizika katastrof. 

 Ochrana infraštruktúry. 

 Kyberbezpečnosť. 

 Ochrana hraníc. 

 Boj proti organizovanému zločinu a terorizmu. 
Pre viaceré oddelenia FCHPT môže byt táto téma zaujímavá, keďže témami záujmu sú napríklad priemyselné 
katastrofy, forenzné metódy, bezpečnosť vodných zdrojov a potravín, psychoaktívne látky a pod. 
Záujemcovia o zúčastnenie sa tohto brokerage eventu, sledujte stránku CVTI, prípadne priamo kontaktujte 
národný kontaktný bod v tejto oblasti, p. Petra Beňa.  
 

PONUKA SPOLUPRÁCE S US ARMY A NÁVŠTEVA PREDSTAVITEĽA NA STU 
 

7.4.2020 príde na STU vysoký predstaviteľ americkej armády, ktorý predstaví ponúkané grantové možnosti. 
US Army ponúka výskumné granty vo výške niekoľko desiatok tisíc eur, hradené vedecké návštevy vo 
výskumných centrách armády v USA či podporu konferencií. Viac informácií nájdete v prehľadnej krátkej 
prezentácii, prípadne si môžete naštudovať detaily v týchto dokumentoch: 1, 2. Podporuje sa napríklad 
prakticky akákoľvek oblasť chémie i informačných technológií. 
Prosíme záujemcov o potenciálnu budúcu spoluprácu, aby kontaktovali p. Máriu Búciovú z rektorátu STU 
najneskôr do 9.3.2020. 
 

PROJEKTY NATO V ROKU 2020 
 

NATO má aktuálne otvorené dve výzvy na podávanie projektov: 
a) Pravidelnú výzvu Science for Peace and Security s termínom 15.3.2020 venujúcu sa bezpečnostným 

prioritám organizácie. 
b) Špeciálne výzvy zamerané na pokročilé materiály a systémy na vyhľadávanie výbušnín s termínom 

1.6.2020. 
V priebehu roka sa očakávajú zmeny v programe Science for Peace and Security, vrátane nového online 
systému žiadania o granty (NATO Award System), nových termínov a pozmenených pravidiel. O novinkách 
vás budeme informovať, resp. ich môžete sledovať na stránke programu. 
 

SPOLUPRÁCA S UNIVERZITOU 
V LUCKU NA UKRAJINE 

 

Na základe stretnutia zástupcov STU a 
Národnej technickej univerzity v Lucku na 
Ukrajine (150 km na severozápad od Ľvova) 
v decembri 2019 dostala STU z Luckej 
univerzity ponuku vedeckej spolupráce, 
ktorá je sumarizovaná v tejto tabuľke. 
Zvýraznené sú v nej oddelenia, ktoré na 
základe predbežnej analýzy majú prienik 
s FCHPT, avšak možno spolupracovať 
i s akýmkoľvek iným oddelením. 
V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte 
priamo osoby uvedené v tabuľke. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: http://web.colby.edu/dmthamat/files/2017/05/ 

CH242S17PracticeFinalExam.pdf. 
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