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ŠPECIÁLNE GRANTY V OBLASTI VÝSKUMU RAKOVINY A STROMOV 
 

Worldwide Cancer Research ponúka granty na základný výskum rakoviny a jej diagnostiky. 
Organizácia nefinancuje klinický výskum, preto môže byť pre niektoré oddelenia FCHPT zaujímavá, 
a to predovšetkým v spolupráci s inými slovenskými inštitúciami. Uzávierka je 29.4.2016. Viac 
informácií nájdete TU. 
 

Tree Fund ponúka granty vo viacerých oblastiach výskumu stromov s 10-percentným 
spolufinancovaním. Tohtoročná uzávierka je 1.4.2016. Viac informácií nájdete TU. 
   

PONUKY DOKTORANDSKÝCH A POST-DOKTORANDSKÝCH ŠTIPENDIÍ 
 

Visegrad-Taiwan Scholarships (uzávierka 20.3.2016) 
Možnosť získania 10- až 20-mesačného štipendia na výskum na Tajvane. Grant hradí cestovné 
náklady a vypláca štipendium 750 eur/mesiac doktorandom a 1000 eur/mesiac post-doktorandom. 
Podmienkou je dobrá úroveň angličtiny. Viac informácií nájdete TU. Šanca získať toto štipendium je 
na základe minulých skúseností veľmi vysoká! 
 

Národný štipendijný program (uzávierka 30.4.2016) 
Možnosť získať štipendium na 1- až 12-mesačný výskumný alebo študijný pobyt pre doktorandov 
v ľubovoľnej krajine sveta. Viac informácií nájdete TU. 
   

MOŽNOSŤ VYUŽITIA KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV 
SLOVENSKÉHO INOVAČNÉHO ÚRADU V ZAHRANIČÍ V HELSINKÁCH 

 

Veľvyslanectvo SR v Helsinkách v spolupráci so Slovenským inovačným úradom vo Fínsku Vám 
ponúka možnosť využitia kancelárskych priestorov prvého Slovenského inovačného úradu v zahraničí 
(SILO) vo fínskom Espoo Innovation Garden známom aj ako „Silicon Valley severu“ (vzdialené cca 10 
km od centra Helsínk). Kancelária úradu (zariadená, s rozlohou 11,5 m2) sídli v bezprostrednej 
blízkosti inovačných inštitúcií a platforiem, start-upov, inkubátorov a akcelerátorov, ako aj vedecko-
technických inštitúcií a najinovatívnejšej fínskej Aalto univerzity. V prípade záujmu kontaktuje 
Veľvyslanectvo SR v Helsinkách, p. Petru Petrovičovú na petra.petrovicova@mzv.sk. 
   

ZMENY SMERNÍC STU 
 

Smernica rektora číslo: 
5/2014 – SR: "Pravidlá 
implementácie a administrá-
cie projektov na Slovenskej 
technickej univerzite 
v Bratislave" bola upravená 
o dodatok č. 1, ktorý znovu 
zavádza komisiu na určenie 
strategickosti projektov. 
Dodatok aj úplná verzia sú 
k dispozícii na internete TU. 
Do platnosti vstúpila aj nová 
Smernica rektora STU 
o používaní platobných 
kariet.  

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň:http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Research/CSTI/ 
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http://www.worldwidecancerresearch.org/funding/make-an-application
http://www.treefund.org/grants/research-grants/johns
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships
http://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-akademicky-rok-2016/2017-je-otvorena
http://www.granty.stuba.sk/sk/aktuality/ponuka-priestorov-slovenskeho-inovacneho-uradu-vo-finsku
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/formulare.html?page_id=3890
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/platobne%20karty.pdf
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/platobne%20karty.pdf
http://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/platobne%20karty.pdf

