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DÁTUM NÁSTUPU NOVÉHO REKTORA 
  

Vzhľadom na množiace sa otázky by sme riešiteľov radi upozornili, že rektorom STU naďalej ostáva prof. Ing. 
Robert Redhammer, PhD. Nový rektor, prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., nastupuje do funkcie 23.3.2019. 
 

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, aspoň z dvoch fakúlt STU (nové kritérium!!!) 
• 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 1.5.2019 najneskôr do 30.4.2021, 
• 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 29.3.2019 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. 
 

VÝZVA NA VYPÍSANIE TÉM NA POSTDOKTORANDSKÉ VÝSKUMNÉ POBYTY  

  

Rektor STU vyhlásil univerzitnú súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta. Návrh musí 
byť zdôvodnený aktuálnosťou a perspektívnosťou problematiky a jej významom pre personálne budovanie 
pracoviska v kontexte zabezpečenia rozvoja hlavných činností univerzity. Akceptované budú návrhy na 
postdoktorandské témy orientované na uspokojovanie kľúčových spoločenských potrieb. Konkrétne 
tematické oblasti tento rok nie sú určené. 
Najlepšie témy vyberie komisia menovaná rektorom a následne bude vyhlásená výzva na ich obsadenie 
postdoktorandmi s nástupom predbežne 1. 9. 2019. Návrh odovzdávajú navrhovatelia na Projektovom 
stredisku FCHPT do piatka 26.4.2019. Fakulta nemôže na rektorát zaslať viac ako 2 návrhy, preto musí pred 
finálnym termínom (30.4.2019) spraviť selekciu. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://andertoons.com/coffee/cartoon/8179/no-thats-my-coffee-order. 

 AXA NADAČNÝ FOND: 
GRANT PRE MLADÝCH 

 

AXA nadačný fond v rámci Nadácie 
Pontis vyhlásil výzvu s netradičným 
názvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo 
vede a výskume? Chceš vytvárať 
inovácie? Podporíme ťa!“. Grant 
podporuje mladých študentov 
stredných a vysokých škôl medzi 15 a 26 
rokmi, ktorí sa venujú vede a výskumu. 
Podporené budú projekty zamerané na 
živé/neživé vedy a vedecké projekty 
zamerané na tému prevencie chorôb, 
respektíve ochrany zdravia. Uzávierka 
je 13.3.2019. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
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