
NEWSLETTER PROJEKTOVÉHO STREDISKA 
Ročník II, číslo 16, 24. 4. 2017 

 
Projektové stredisko FCHPT STU v Bratislave, NB, blok B,  miestnosti 236, 237, 238 
Ing. Martin Grančay, PhD. martin.grancay@stuba.sk +421-905-960490 kl. 420 
Ing. Jana Závacká, PhD. jana.zavacka@stuba.sk +421-918-674130 kl. 420 
PhDr. Anna Janáková anna.janakova@stuba.sk  +421-918-674153 kl. 153 

   

PRIPOMIENKA UZÁVIEROK VÝZIEV VEGA A KEGA 
 

Pripomíname, že grantové výzvy VEGA a KEGA majú uzávierky už tento piatok 28.4.2017 o 14:00! 
Všetky dôležité informácie o výzvach nájdete pre VEGU tu a pre KEGU tu. 
VEGA zverejnila už avizovaný dodatok č. 7, na základe ktorého sa bude klásť vyšší dôraz na publikačnú 
činnosť vedúceho projektu. Konkrétne kritériá však ešte neboli jednotlivými komisiami VEGA 
publikované online. 

   

INTERNÁ VÝZVA NA VYPÍSANIE TÉM NA POSTDOKTORANDSKÉ MIESTA 
 

Rektor STU v Bratislave vyhlásil internú univerzitnú súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské 
pracovné miesta, ktorej uzávierka je 15.5.2017. Text výzvy je k dispozícii v tomto súbore a ďalšie 
informácie na tomto webe v dolnej časti. Návrh podáva každý žiadateľ (t.j. potenciálny školiteľ) sám 
priamo na adresu rektorátu aj so všetkými požadovanými dokumentmi. Po vybraní najlepších tém na 
postdoktorandské pracovné pobyty bude vyhlásená výzva na ich obsadenie s predpokladaným 
nástupom od 1. 9. 2017. 

   

SEMINÁR VÝSLEDOK – PATENT – LICENCIA 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje v stredu 17.5.2017 o 8:15 vo svojich 
priestoroch na Patrónke bezplatný seminár na tému „Prenos výsledkov výskumu a vývoja do 
praxe“. Hlavné otázky, ktorými sa bude seminár zaoberať, zahŕňajú význam a využitie priemyselno-
právnej ochrany vo vede a výskume, rešerš ako nástroj na posúdenie novosti výsledkov výskumu 
a vývoja a služby Centra transferu technológií pri CVTI SR vo vedeckej praxi. 
Registrovať sa možno do 16.5.2017 na tomto linku. Viac informácií nájdete tu. 

   

FELLOWSHIPY „ENDEAVOUR“ V AUSTRÁLII 
 

Austrálska vláda otvára aj tento rok program Endeavour Research Fellowship, ktorý umožňuje 
doktorandom a odborným asistentom získať finančný grant (ca 24-tisíc AUD) na 4- až 6-mesačný 
výskumný pobyt na univerzitách v Austrálii. Uzávierka programu je 30. júna 2017. Detaily nájdete 
na stránke programu. 

   

ÚSMEV NA PONDELOK 
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