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PROJEKTY MLADÝCH STU 2020 
 

Rektor STU vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov STU. 
Podmienky sú podobné ako v uplynulých rokoch s drobnými zmenami: 

 Uchádzať o grant sa môžu interní doktorandi alebo vysokoškolskí učitelia/výskumní pracovníci 
zamestnaní na ustanovený pracovný čas do 3 rokov po nadobudnutí titulu PhD. 

 Vekový limit všetkých uchádzačov je maximálne 30 rokov v deň podania žiadosti. 

 Uchádzač, ktorý už v minulosti získal tento typ grantu dvakrát, sa nemôže uchádzať o nový grant. 

 Obdobie riešenia projektu je stanovené na 1.3.2020 až 28.2.2021. 

 Rozpočet projektu je 200 eur – 1000 eur. 

 Prípadné zmeny v rozpočte počas riešenia projektu nad 30 % podliehajú schvaľovaciemu procesu. 
Žiadosť o poskytnutie grantu v dvoch origináloch spolu s prílohami treba do 31.1.2020 predložiť na 
Projektovom stredisku FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD. a samotný dokument žiadosti zároveň zaslať na 
jana.zavacka@stuba.sk. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy alebo Vám ich rado poskytne Projektové stredisko FCHPT. 
 

CENA REKTORA O NAJLEPŠIE PUBLIKÁCIE 2019 
 

Rektor STU vyhlásil súťaž o cenu rektora o najlepšie publikácie. Cena sa udeľuje v 2 kategóriách: 
a) Publikácia v časopise NATURE alebo SCIENCE za rok 2019. 
b) Publikácia publikovaná v rokoch 2017-2019, ktorá je podľa databázy WOS „highly cited paper“. 

Prvá kategória sa ocení sumou 3000 eur, druhá kategória sumou 1000 eur, pričom v druhej kategórii rektor 
ocení max. jeden článok za fakultu. Vo všetkých prípadoch budú akceptované publikácie, kde je autorom 
alebo spoluautorom pracovník STU na ustanovený týždenný pracovný čas, interný doktorand alebo študent 
denného štúdia a v publikácii je uvedená príslušnosť k STU. Publikácia musí byť evidovaná príslušnou 
akademickou knižnicou a bude na STU ocenená iba v jednej súťaži. 
Jeden výtlačok (kópiu) navrhovanej publikácie treba do 31.1.2020 predložiť na Projektovom stredisku FCHPT 
Ing. Martinovi Grančayovi, PhD. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke výzvy alebo Vám ich rado poskytne Projektové stredisko FCHPT. 
 

METODICKÉ USMERNENIE PROREKTORA 
K STANOVENIU SPÔSOBU 
VYKAZOVANIA ROČNÝCH 

PRODUKTÍVNYCH HODÍN – H2020 A EIT 
 

Prorektor pre strategické projekty a rozvoj, prof. 
Moravčík, vydal usmernenie k stanovovaniu 
spôsobu vykazovania ročných produktívnych hodín 
v projektoch H2020, projektoch KIC EIT 
a projektoch podobného typu. 
Podľa usmernenia sa odporúča, aby za spôsob 
vykazovania produktívnych hodín z Horizontom 
2020 ponúkaných troch možností bola zvolená 
možnosť fixných 1720 hodín za rok pri 100% 
pracovnom úväzku na projekte, pričom pri 
čiastkových úväzkoch sa bude rátať pomerná časť z 
1720 hodín k percentuálnemu podielu pracovného 
úväzku na projekte. 
Ide síce iba o odporúčanie, z dôvodu prípadného 
auditu Vám však PS FCHPT radí ho dodržiavať. 
Celý text usmernenia je k dispozícii na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/6f/4d/cd/ 
6f4dcd4945b5e9957ef5a35d1e098bc5.jpg. 
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