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VÝZVA EXCELENTNÝCH TÍMOV MLADÝCH STU 
 

Rektor STU vyhlásil novú výzvu na predkladanie projektov v rámci Programu na podporu 
excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave s týmito kritériami: 

 tím pozostáva z minimálne 3 členov, 

 členovia tímu musia mať vek do 33 rokov, 

 členovia tímu musia byť interní doktorandi alebo vysokoškolskí učitelia / výskumní pracovníci 
zamestnaní na STU na ustanovený týždenný pracovný čas do 3 rokov po skončení tretieho 
stupňa vysokoškolského štúdia, 

 vedúci tímu nemohol dostať tento typ grantu v minulosti, 

 obdobie riešenia je najskôr od 1.5.2018 najneskôr do 30.4.2020, 

 rozpočet na celú dobu riešenia je 1000 až 5000 eur; v prípade, ak sa projekt orientuje na 
výskum v oblasti liečenia životohrozujúcich chorôb, maximálny limit je 7000 eur. 

Projektovú žiadosť treba odovzdať na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD., č. d. 
238 do piatka 30.3.2018 do 13:00. Odovzdáva sa tlačená verzia projektu so všetkými prílohami 
a elektronická verzia na CD. V tlačenej verzii musí byť podpis žiadateľa, spoluriešiteľov aj vedúceho 
pracoviska. Podpis dekana zabezpečíme. Viac informácií nájdete na tejto stránke dole. 
   

VÝZVA NA VYPÍSANIE TÉM NA POSTDOKTORANDSKÉ VÝSKUMNÉ POBYTY 
 

Rektor STU vyhlásil univerzitnú súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta, 
smerované tematicky na: 

 príspevok k terapii a/alebo prevencii životohrozujúcich chorôb, 

 úsporu energie v mestskom kontexte, 

 pokročilé materiály a/alebo ich diagnostiku, 

 zvyšovanie bezpečnosti v energetike, potravinárstve, technologických procesoch 
a/alebo informačných technológiách. 

Najlepšie témy vyberie komisia menovaná rektorom a následne bude vyhlásená výzva na ich 
obsadenie postdoktorandmi s nástupom predbežne 1. 9. 2018. Návrhy aj s prílohami podľa textu 
výzvy posielajú navrhovatelia priamo na Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce 

Rektorátu STU, a to do piatka 30. marca 2018. Viac informácií nájdete na tejto stránke dole. 
   

ĎALŠIE ČÍSLO NEWSLETTRA 
VYJDE 8.1.2018 

 

Najbližšie číslo Newslettra 
Projektového strediska FCHPT STU 
vyjde v pondelok 8.1.2018.  

 
Kolektív Projektového strediska 
praje všetkým zamestnancom 
a študentom FCHPT pokojné 
vianočné sviatky a šťastný, 
zdravý nový rok 2018! 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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