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EXCELENTNÉ TÍMY MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV: VÝZVA 2017 
 

V súlade so Smernicou č. 7/2015-SR vyhlasuje rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na podporu 
excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave. 
O grant sa môžu uchádzať tímy mladých vedeckých pracovníkov, ktoré spĺňajú nasledovné 
podmienky: 

 Oprávnenými žiadateľmi a členmi riešiteľského kolektívu sú osoby, ktoré neprekročili ku dňu 
podania žiadosti vek 33 rokov. 

 Oprávnenými žiadateľmi a členmi riešiteľského kolektívu musia byť študenti dennej formy 
študijného programu 3. stupňa na STU, resp. vysokoškolskí učitelia alebo výskumní 
pracovníci zamestnaní na STU na ustanovený týždenný pracovný čas do 3 rokov po skončení 
tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.). 

 Žiadateľovi nebol v minulosti udelený grant v rámci Programu na podporu excelentných 
tímov mladých výskumníkov. 

 Rozpočet projektu musí byť v rozmedzí 1000 eur až 5000 eur. Financie sa nesmú použiť na 
krytie osobných nákladov. 

 Projekty budú riešené od 1.7.2017 najneskôr do 30.6.2019. 
Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré 
sa v predkladanom projekte rozvinú. Riešiteľský kolektív nemôže obsahovať nijakého člena, ktorý 
nespĺňa prvé dve hore uvedené podmienky! 
Formulár žiadosti o grant nájdete na tomto linku. Upozorňujeme, že v porovnaní s minulým rokom 
je formulár úplne zmenený! Uzávierka žiadostí je v stredu 17.5.2017 o 13:00. Do tohto termínu 
projekt prineste na Projektové stredisko FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD., č.d. 238. Je nutné priniesť 
tlačenú verziu projektu so všetkými prílohami, ako aj elektronickú verziu projektu na CD. V tlačenej 
verzii musí byť podpis žiadateľa, spoluriešiteľov aj vedúceho pracoviska. Podpis dekana zabezpečí 
Projektové stredisko FCHPT. 
Viac informácií ako aj kompletný text výzvy nájdete online na tejto stránke dole. 

   

SEMINÁR O PATENTOCH 
 

30.5.2017 sa v Bratislave organizuje bezplatný seminár o patentoch – ich typológii, spôsobe 
získavania a častých chybách. Seminár je bezplatný, treba sa však čo najskôr registrovať online. 
Program aj registráciu nájdete na tomto linku. 

   

ÚSMEV NA PONDELOK 

 
Prameň: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/ 

236x/4f/2e/4f/4f2e4f5ca16f6c291730b3636c68decc.jpg 

 NADÁCIA TATRA BANKY: 
VEDIEŤ VIAC 2017 

 

Nadácia Tatra banky vyhlásila 10. ročník programu 
Vedieť viac, ktorý podporuje rôzne menšie projekty 
pedagógov a študentov zamerané na skvalitnenie 
vyučovacieho procesu. FCHPT bola v tomto programe 
úspešná aj v minulosti a podávanie projektov plne 
podporuje.  
Maximálny rozpočet projektu je 5000 eur. 
Projekty sa podávajú výlučne elektronicky 
s uzávierkou v pondelok 5.6.2017. Viac informácií 
nájdete na webe programu. Elektronické PDF 
projektu pošlite aj na Projektové stredisko FCHPT na 
adresu martin.grancay@stuba.sk.  
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