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PRÍSTROJOVÝ WEB FCHPT 
 

Projektové stredisko na základe Vami dodaných podkladov spustilo Prístrojový web FCHPT, ktorý 
možno nájsť na stránke https://pristroje.fchpt.stuba.sk, resp. kliknutím na link priamo na hlavnej 
stránke fakulty vpravo. Cieľom je podporiť podnikateľskú činnosť fakulty sprehľadnením 
poskytovaných služieb pre záujemcov z externého prostredia. V prípade, ak chcete zmeniť (ideálne 
rozšíriť) opis Vašich prístrojov a ponúkaných služieb, alebo pridať do databázy nové prístroje, 
kontaktujte, prosím, Ing. Janu Závackú, PhD. na jana.zavacka@stuba.sk.  
   

KAMPAŇ K FINANČNÝM PRAVIDLÁM V HORIZONTE 2020 
 

18.10.2017 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Patrónke uskutoční 
celodenný seminár EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules. Táto akcia sa zameriava 
na výklad všeobecnej anotovanej modelovej grantovej dohody z pohľadu finančných pravidiel 
Horizontu 2020, predovšetkým nedávno prijatých nových anotácií, ktoré sa viažu k odmeňovaniu 
zamestnancov. Prihlásenie sa je kvôli obmedzenej kapacite absolútne nutné. Viac informácií nájdete 
na tomto linku. 
 

FULBRIGHTOV PROGRAM NA AK. ROK 2018/2019 
 

Fulbrightova nadácia zverejnila svoju každoročnú výzvu Fulbrightov program pre výskum 
a prednášanie (Fulbright Scholar Program). Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou 
alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujú 
nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť v USA. Podmienkami pre žiadateľov sú: 

 ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent; 

 výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL testy nie sú požadované); 

 overiteľné výsledky výskumnej, prednáškovej a publikačnej činnosti; 

 slovenské občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike; 

 pozývajúci list z hosťovskej inštitúcie v U.S.A; 

 3 odporúčajúce listy. 
Súčasťou prihlášky je aj projekt, ktorého rozsah je obmedzený na 3-5 strán. Dĺžka trvania môže byť 
od troch do šiestich mesiacov. Termín uzávierky podávania prihlášok na akademický rok 2018 - 2019 
je 12. októbra 2017. Viac informácií nájdete na tomto linku. 
   

H2020: ŠKOLENIE PRE 
MANAŽÉROV V BRUSELI 

 

Od 6. do 8. novembra 2017 sa 
v Bruseli uskutoční tréning pre 
projektových manažérov H2020, 
ktorí majú základné poznatky o 
programe a skúsenosti s jeho 
fungovaním, jasný zámer aktívne 
participovať v Horizonte 2020 alebo 
už participovali a majú ambície 
zvýšiť tak svoje šance na úspech. 
Zúčastnia sa ho i zástupcovia EK. 
Prihlásiť sa možno do 10. októbra 
2017. V prípade záujmu kontaktujte 
Projektové stredisko FCHPT na 
martin.grancay@stuba.sk.  

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/education-
teaching-university-left_wing-professor-lecture-lectures-aton890_low.jpg. 
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