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ŠPIČKOVÉ TÍMY VYSOKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU 
 

Uzávierka 2. kola výzvy Akreditačnej komisie na zriaďovanie špičkových výskumných tímov na 
Slovensku je 15.9.2016. 
V prvom kole spred dvoch rokov získala Slovenská technická univerzita 4 špičkové z tímy, z toho 
FCHPT 2. Predpokladaná sa, že špičkové tímy budú od Ministerstva dostávať pravidelnú finančnú 
dotáciu. Tímy musia mať minimálne 4 členov, z ktorých aspoň jeden musí byť do 40 rokov. 
Všetky informácie a požiadavky nájdete priamo na stránke výzvy. Pre bližšie informácie, kontaktuje, 
prosím, Ing. Martina Grančaya, PhD. z Projektového strediska FCHPT alebo p. prodekana Gatiala. 
   

FELLOWSHIP PREZIDENTA ČÍNSKEJ AKADÉMIE VIED 
 

Čínska akadémia vied v Pekingu (CAS) každoročne vyhlasuje výzvu pre zahraničných vedcov „CAS 
President’s International Fellowship Initiative“. Jej cieľom je umožniť excelentným zahraničným 
vedcom stráviť 1-12 mesiacov výskumom na CAS. Čínska strana poskytuje mesačné štipendium (40-
tisíc CNY pre profesorov, 30-tisíc CNY pre docentov a 20-tisíc CNY pre odborných asistentov), 
poistenie aj spiatočnú letenku. Nutnosťou je 5-ročná prax na univerzite a znalosť anglického alebo 
čínskeho jazyka. 
V rámci daného programu existuje aj možnosť 1-2-ročných fellowshipov pre mladých 
postdoktorandov. 
Viac informácií sa dozviete priamo na stránke iniciatívy. 
Uzávierka pre tento rok je 1.9.2016. Keďže materiály sa posielajú online a žiadosti nie sú náročné, 
časovo je stále možné stihnúť aj tohtoročný termín. 
   
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/science-s-

scientists-formulas-formula-boffin-kmhn112_low.jpg. 

 AKO NAPÍSAŤ VÍŤAZNÝ 
PROJEKT H2020: MARIE 

SKLODOWSKA CURIE 
 

V minulotýždňovom newslettri sme 
Vás informovali o blížiacej sa 
uzávierke programu H2020 – Marie 
Sklodowska Curie – Individual 
Fellowships. 
Luxemburský národný kontaktný 
bod vypracoval dobrú príručku 
o tom, ako podať víťazný projekt, 
ktorú si môžete prečítať na tejto 
webstránke. 
Pripomíname, že týchto projektov sa 
môžu zúčastniť skúsení výskumníci 
s aspoň 4-ročnou praxou, pričom 
podávateľom projektu aj 
beneficientom je hosťujúca 
inštitúcia. 
Dĺžka projektu je obmedzená na 10 
strán, nejde preto o časovo náročnú 
výzvu. 
  

 

http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=spickove_timy2
http://english.cas.cn/cooperation/fellowships/201503/t20150313_145274.shtml
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/Newsletter_2016-31_AUG_15.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2016.html
http://horizon2020.lu/Downloads/How-to-write-winning-Marie-Curie-proposals
http://horizon2020.lu/Downloads/How-to-write-winning-Marie-Curie-proposals

