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H2020: WEBINÁR O DATABÁZE VÝSLEDKOV PROJEKTOV 
 

Európska komisia v auguste oznámila spustenie novej platformy pod názvom Horizon Results Platform, ktorá 
poskytuje online priestor, kde môžu projekty bezplatne propagovať kľúčové výsledky svojho výskumu. 
Národná kancelária Horizontu 2020 organizuje k tejto téme online školenie, a to vo štvrtok 3. septembra 
2020, v čase 10:00 – 11:00 hod. Viac informácií nájdete a registrovať sa môžete na tomto linku, a to do 
1. septembra. 
 

H2020: GREEN DEAL CALL 
 

V septembri 2020 budú zverejnené témy do poslednej tematicky zameranej výzvy programu Horizont 2020 s 
názvom „Green Deal Call“. Výzva bude otvorená od polovice septembra a uzávierky budú v januári 2021. 
Tematické oblasti zahŕňajú napríklad čistú energiu, znižovanie znečistenia životného prostredia, smart 
mobilitu, obehové hospodárstvo (circular economy) a pod. V októbri sa plánuje na Slovensku zorganizovať aj 
informačný deň s možnosťou hľadania partnerov do konzorcia. 
Viac informácií o výzve ako aj kompletný prehľad 11 jej tematických oblastí s konkrétnejšími opismi nájdete na 
tomto linku. 

 

ŠF: INFORMAČNÉ PODUJATIE K VÝZVAM COVID 
 

Výskumná agentúra v spolupráci s MŠVVaŠ SR organizuje informačné semináre k dvom výzvam týkajúcim sa 
boja proti koronavírusu, o ktorých sme vás už informovali. Semináre sa uskutočnia v dňoch 26.08.2020 (streda 
– výzva OPII-VA/DP/2020/9.4-01) a 28.08.2020 (piatok – výzva OPII-VA/DP/2020/9.2-01) vždy od 10:00 
v priestoroch Výskumnej agentúry na Sliačskej 1 v Bratislave. 
Prihlásiť sa možno dodnes (pondelok 24.8.2020) do 16:00 na nasledovných linkoch – streda, piatok.  
Do 24.8.2020 o 12:00 možno aj položiť otázky, ktoré budú na seminároch zodpovedané, a to na adrese 
info@vyskumnaagentura.sk. Prezentácie k seminárom budú zverejnené v priebehu tohto týždňa na webe 
Výskumnej agentúry. 
 

PROJEKT SASPRO2: 
VÝZVA NA VEDECKÝCH TÚTOROV 

 

Program SASPRO 2 je pokračovaním programu SAV SASPRO 
(www.saspro.sav.sk), ktorý je určený skúseným vedcom zo 
zahraničia, ktorí majú záujem pracovať nielen v organizáciách 
SAV, ale aj na fakultách STU a UK. Program vedcom umožní 
uchádzať sa u nás o pracovný pobyt v dĺžke od 1 do 3 rokov.  
Aktuálne prebieha prípravná fáza pred vyhlásením 1. výzvy, 
a síce sa tvorí databáza vedeckých tútorov budúcich 
štipendistov, pod vedením ktorých budú pôsobiť. Táto pozícia 
je odmeňovaná. Odporúča sa spĺňať tieto požiadavky: 

 Školiteľ aktuálne je zodpovedným riešiteľom alebo 
spoluriešiteľom grantovej úlohy, v rámci ktorej sú k 
dispozícii prostriedky na podporu témy výskumu a 
publikačnej činnosti. 

 Jeho publikačný a umelecký, resp. tvorivý výkon za 
posledných 5 rokov zodpovedá štandardom STU 
vyžadovaným pre obsadenie funkčného miesta 
zodpovedajúceho jeho aktuálnej kvalifikácii. 

Ak máte záujem participovať v tomto projekte ako možný 
tútor štipendistov, do 8.9.2020 zašlite na adresu 
martin.grancay@stuba.sk svoj vedný odbor (podľa tejto 
tabuľky) a link na web stránku s informáciami o Vás.  

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 Prameň: https://i.pinimg.com/originals/0c/2e/ 
06/0c2e061d166e699dc02b688e8645ea11.jpg. 
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