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ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SÚČASTI FCHPT 
  

S ohľadom na blížiaci sa koniec rozpočtového roka 2019 sme v súlade so Smernicou dekana FCHPT STU 
č. 1/2016 vo štvrtok 28.11.2019 zodpovedným riešiteľom všetkých projektov, ktoré boli v roku 2019 riešené 
na našej fakulte a zároveň na ich zákazky boli pripísané finančné prostriedky, rozoslali e-mail so žiadosťou 
o poskytnutie informácie o rozdelení finančných prostriedkov na organizačné súčasti FCHPT vo forme 
predvyplneného excelovského dokumentu. Tieto informácie budú použité pri tvorbe rozpočtu FCHPT na 
budúci rok. 
Prosíme Vás o vrátenie vyplneného súboru ku každému projektu na adresu jana.zavacka@stuba.sk najneskôr 
do 18.12.2019. Ak ste hlavným riešiteľom projektu za FCHPT a takýto e-mail ste nedostali, kontaktujte nás, 
prosím, čo najskôr. 

 

ERC CONSOLIDATOR GRANTS 
  

Najbližšia uzávierka podprogramu Consolidator Grants najprestížnejšieho európskeho grantového programu 
ERC Grants bude 4.2.2020. Hlavné podmienky zahŕňajú: 

 O projekt sa môže uchádzať výskumník s praxou 7-12 rokov od ukončenia PhD. štúdia (rodičovská 
dovolenka predlžuje toto obdobie). 

 Projekt môže byť v akejkoľvek oblasti vedy. 

 Výskum sa môže uskutočňovať na akejkoľvek výskumnej inštitúcii v EÚ / asociovaných krajinách, 
vrátane univerzity, na ktorej dnes výskumník pracuje. Očakáva sa, že výskumník si zriadi vlastný 
výskumný tím z vedcov bez obmedzenia národnosti. 

 Rozpočet je 2 milióny eur na 5 rokov. Ďalšie počiatočné náklady vo výške 1 milióna eur môžu byť 
použité na nákup zariadení. 

 Financovanie je vo výške 100 %, t.j. neexistuje spoluúčasť. 
Výzva a všetky ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto stránke. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
 Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/children-phd-

doctorates-university_degrees-scholars-degree-bstn452_low.jpg 

 KRÁTKODOBÉ VÝSKUMNÉ 
POBYTY V MAĎARSKU 

 

Slovenská akademická informačná 
agentúra otvorila na základe 
medzištátnej bilaterálnej dohody 
výzvu na podávanie žiadostí 
o štipendium na krátke (5-20 dní) 
výskumné pobyty v Maďarsku. 
Uzávierka podávania žiadostí je tento 
rok stanovená na 17.12.2019 o 16:00. 
Žiadosti sa podávajú online, ale aj 
v tlačenej verzii. Okrem štandardných 
dokumentov je nutný pozývací list 
a znalosť anglického alebo 
maďarského jazyka. 
Viac informácií nájdete na tomto 
linku. V prípade záujmu odporúčame 
pred podaním žiadosti kontaktovať 
zodpovednú osobu v SAIA. 
Uchádzať sa možno aj o 1- až 10-
mesačný doktorandský pobyt a 1- až 
3-mesačný výskumný pobyt 
s rovnakým termínom uzávierky. 
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