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POSTDOKTORANDSKÉ PRACOVNÉ MIESTA NA STU: 1. KOLO VÝZVY 
 

Rektorát STU vyhlásil každoročnú internú univerzitnú súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné 
miesta s uzávierkou 30.4.2020. 
Vyhlásená súťaž predstavuje prvé kolo pri vytváraní postdoktorandských pracovných miest. Cieľom je vybrať 
najkvalitnejšie výskumné témy pre takéto pracovné miesta. Oprávnenými navrhovateľmi výskumných tém sú 
docenti, profesori a výskumní pracovníci (vedecký kvalifikačný stupeň IIa a I) STU v nadväznosti na riešenie 
konkrétnych výskumných projektov, prípadne predložené výskumné zámery, ktorým neboli pridelené 
postdoktorandské pracovné pobyty posledných 6 rokov do dátumu uzávierky podávania návrhov a sú 
zamestnaní na STU na ustanovený týždenný pracovný čas. 
Za jednotlivé fakulty možno predložiť maximálne dva návrhy. Prosíme Vás preto, aby ste Váš návrh predložili 
na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Martinovi Grančayovi, PhD. (a zároveň elektronicky na 
martin.grancay@stuba.sk) najneskôr do 31.3.2020, aby vedenie fakulty mohlo uskutočniť kvalitné externé 
oponentské konanie pri dodržaní termínu rektorátu. 
Celý text výzvy a prihlášku nájdete na tejto podstránke STU. 
 

AKCIE RAKÚSKO-SLOVENSKO V ROKU 2020 
 

Trvanie Akcie Rakúsko - Slovensko bolo predĺžené minimálne do roku 2025. V roku 2020 sa žiadatelia môžu 
uchádzať o nasledujúce štipendiá:  

 Výskumné pobyty doktorandov 3 - 6 mesiacov (1 050 €/mesiac). 

 Výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 - 6 mesiacov (1 400 €/mesiac). 

 Pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou inžinierskej alebo magisterskej diplomovej práce 1 - 3 

mesiace (800 €/mesiac). 

 Krátkodobé pobyty pre pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov max. 3 dni (90 €/deň).  

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium je 15. 3. 2020. Výnimkou sú krátkodobé pobyty, 
ktoré majú uzávierku priebežne. Viac informácii nájdete na tomto linku. 
V prípade projektov sa možno aktuálne uchádzať o financovanie v nasledujúcej kategórii: 

 Projekt typu II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si 

projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ 

prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie. Dĺžka podpory je 12 mesiacov 

(rozpočet max. 6 000 €/rok). 

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 3. 2020. Viac informácií nájdete na tomto linku. 
 

SEMINÁR O AUDITOCH 
V PROJEKTOCH H2020 

 

Centrum vedecko-technických 
informácií SR v spolupráci s Európskou 
komisiou zorganizuje v utorok 
31.3.2020 komunikačnú kampaň 
o auditoch v projektoch Horizont 
2020. Odporúčame potenciálnym 
záujemcom rezervovať si tento termín 
v kalendári. 
Bližšie informácie o programe zatiaľ 
nie sú známe; budeme Vás o nich 
informovať hneď ako ich CVTI SR 
zverejní.  

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://pbs.twimg.com/media/Dd-4wNtXkAAPvww.jpg. 
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