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FALLING WALLS LAB 2017 – SÚŤAŽ PRE MLADÝCH VEDCOV 
 

Falling Walls Lab je jednou z najprestížnejších súťaží pre inovatívnych mladých vedcov na svete. Jej 
cieľom je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, 
inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. V uplynulých 
desaťročiach sa súťaž konala na prestížnych univerzitách a v jej vedeckom výbore sú i členovia 
Nobelovej nadácie. Celosvetové finále, do ktorého postúpia víťazi národných kôl, sa uskutoční 
8.11.2017 v Berlíne. Národné kolo súťaže organizuje päť univerzít (UK, STU, ŽU, TUKE, UPJŠ) 
v spolupráci s SAV, SAVVA a DAAD 29.9.2017 v Bratislave. Prihlásiť sa možno do 10.9.2017 na tomto 
linku. 
Podmienky účasti na národnom kole: 

 do 10 rokov od získania titulu Bc., do 7 rokov od Mgr./Ing. alebo do 5 rokov od PhD. 

 pripraviť 3-minútovú prezentáciu (možno použiť dataprojektor) v angličtine 

 prezentovať možno nový nápad, projekt, ideu, metódu, výrobný postup, liečebný postup, 
spôsob merania, technológiu, vedecký výsledok 

 súťaž je otvorená pre všetky zamerania výskumu vo vede (prírodné, technické, lekárske, 
spoločenské, humanitné), technológie, architektúru, umenie, zdravotníctvo, priemysel či 
poľnohospodárstvo 

Viac informácií o súťaži nájdete priamo na oficiálnej stránke Falling Walls alebo na stránke venovanej 
slovenskému kolu. 

   

H2020: PREZENTÁCIE ZO SEMINÁRU O VÝZVACH MSCA 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR zorganizovalo 11.7.2017 seminár o výzvach Marie 
Sklodowska-Curie Actions – Individual Fellowships 2017. Prezentácie predstavujúce základné 
pravidlá grantu, rady a tipy hodnotiteľa ako aj skúsenosti držiteľa grantu si možno stiahnuť na ich 
webstránke. 

   

H2020: PONUKA 
PARTNERSTIEV 

 

Mnohé európske univerzity a iné 
inštitúcie aktuálne ponúkajú 
spoluprácu pri podávaní projektov 
Horizont 2020 v rôznych výzvach, 
vrátane akcií Marie Sklodowska-
Curie, LIFE, Eurostars a pod. Nájsť ich 
môžete na viacerých stránkach, 
vrátane nasledujúcich: 

 firemné ponuky cez Enterprise 
Europe Network 

 zaujímavé ponuky univerzít 
zverejňované CVTI SR 

 celoeurópska databáza CORDIS 

 ponuky v oblasti informačných 
technológií 

 ponuky v oblasti nanotechnoló-
gií, biotechnológií a pokročilých 
materiálov 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/food-drink-

water-bottled_water-fizzy_water-bottle_of_water-water_bottles-
dcr0504_low.jpg. 
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