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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PILOTNÉHO PROJEKTU IDENTIFIKÁCIE 
EXCELENTNÝCH TVORIVÝCH TÍMOV NA STU V BRATISLAVE 

V súlade s Dlhodobým zámerom STU posilniť medzinárodné postavenie univerzity, rektor STU vyhlásil výzvu 
na predkladanie Návrhov pilotného projektu identifikácie excelentných tvorivých tímov na STU. Projekt má 
prispieť k definovaniu a podpore excelentnosti v oblastiach tvorivosti typických pre STU v medzinárodnom 
kontexte. Snaha je identifikovať excelentné tvorivé tímy v oblastiach vedy, techniky a umenia s medzinárodne 
uznávanými výstupmi a potenciálom k ďalšiemu rastu. Identifikácia a výber tímov rešpektujú špecifiká 
jednotlivých fakúlt a odborov. Hodnotenie excelentných tvorivých tímov sa uskutoční v rámci jednotlivých 
oblastí výskumu podľa poslednej komplexnej akreditácie. 
Tím, ktorý vstupuje do hodnotenia, má pozostávať (spravidla) z najmenej štyroch vysokoškolských učiteľov a 
vedeckých pracovníkov zamestnaných na STU na ustanovený týždenný pracovný čas pôsobiacich v určitej 
oblasti výskumu. Najmenej jeden člen tímu musí byť mladší ako 35 rokov a musí sa podieľať na časti 
excelentných výstupov tímu. Tím musí školiť aspoň jedného doktoranda/-ku. Jedna osobnosť môže byť 
členom len jedného excelentného tvorivého tímu. Špičkové tímy vyhodnotené a akceptované v rámci výziev 
Akreditačnej komisie sa v rámci tejto výzvy nehodnotia. 
Predpokladá sa, že z FCHPT budú podporené 3-4 excelentné tvorivé tímy. Podpora sa poskytne na 2 roky 
a možno ju čerpať bez zbytočných administratívnych prekážok. Uzávierka podávania návrhov je 16.9.2019 
o 13:00 na Projektovom stredisku FCHPT. Odovzdáva sa návrh v dvoch origináloch a elektronická verzia. 
Viac informácií o výzve vrátane náležitostí žiadosti nájdete na tejto internej stránke STU v jej dolnej časti. 

 

NOC VÝSKUMNÍKOV 2019 

V posledný septembrový piatok, t.j. 27.9.2019, sa už tradične bude konať Európska noc výskumníkov. 
Mottom tohto ročníka je: „Život ako ho (ne)poznáme“ – podujatie sa zameria na život z rôznych aspektov 
a jeho skúmanie rôznymi vedeckými smermi a disciplínami. Online prihlasovanie je vedeckých stánkov je 
otvorené do 31.7.2019 na tomto linku. Ak máte záujem vystúpiť s prednáškou, prihláška je k dispozícii tu. 
Pripomíname, že sa nemusíte podujatia zúčastniť v Bratislave, ale aj v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici či 
Poprade. 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Pramene: https://sk.pinterest.com/pin/185773553353573990, 
https://www.evensi.com/storage/event/269706196/cover/1537931528883.jpg. 

 MENTOROVANIE 
PROJEKTOV H2020 

 

CVTI ponúka žiadateľom 
o projekty H2020 v pozícii 
koordinátora bezplatnú 
službu mentoringu, t.j. 
kontroly návrhu expertmi 
a vypracovanie odporúčaní. 
Projekt treba odovzdať 
národnému kontaktnému 
bodu pre danú oblasť 
H2020. Do termínu 
uzávierky výzvy musia 
ostávať minimálne 4 
týždne. Žiadateľ sa 
odovzdaním návrhu 
projektu zaväzuje podať ho 
v danej výzve. 
Viac informácií nájdete na 
tejto stránke. 
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