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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: 

• členovia tímu musia byť aspoň z dvoch fakúlt STU, pričom môžu byť uvedení iba v jednej žiadosti o 
grant (aktualizované kritérium!!!), 

• tím musí pozostávať minimálne z troch členov, 
• členovia tímu musia mať vek ku dňu podania žiadosti 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 1.9.2020 najneskôr do 31.8.2022, 
• rozpočet na celú dobu riešenia je 1000 až 5000 eur; v prípade, ak sa projekt orientuje na výskum v jednej 

z preferovaných tém, maximálny limit je 7000 eur. Tieto témy sú: 
a) informačné a komunikačné technológie, 
b) materiálový výskum, nanotechnológie, 
c) priemyselné technológie, 
d) biomedicína a biotechnológie, 
e) udržateľná energetika a energie, 
f) životné prostredie, pôdohospodárstvo; 

• pridelené finančné prostriedky sa nemôžu použiť na osobné náklady. 
Predpokladá sa, že sa riešiteľský kolektív v priebehu riešenia pokúsi nadviazať medzinárodné výskumné 
kontakty, čo sa zohľadní pri posudzovaní o pridelení finančných prostriedkov na druhý rok riešenia projektu 
(po 11 mesiaci riešenia sa predkladá ročná správa). 
Projektovú žiadosť treba odovzdať na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Jane Závackej, PhD., č. d. 238 do 
piatka 29.5.2020 do 13:00. Odovzdáva sa tlačená verzia projektu so všetkými prílohami a elektronická 
verzia e-mailom na jana.zavacka@stuba.sk. V tlačenej verzii musí byť podpis žiadateľa, spoluriešiteľov aj 
vedúceho pracoviska. Podpis dekana zabezpečíme. Viac informácií nájdete na tejto stránke (interná stránka 
STU prístupná iba z vnútorných IP adries alebo prostredníctvom VPN). 
 

HORIZONT 2020, COST: 
POSUNY UZÁVIEROK 

 

S ohľadom na súčasnú situáciu v celej 
Európskej únii rozhodla Európska 
komisia o presunutí uzávierok 
niektorých výziev na neskoršie 
obdobie. Napríklad výzvy H2020 
SwafS (Science with and for Society) 
boli posunuté na 23.4.2020. Týka sa 
to aj väčšiny iných výziev s pôvodnou 
uzávierkou medzi marcom 
a 15.4.2020. 
Presunula sa aj uzávierka programu 
COST na 29.10.2020. 
Odporúčame  Vám pravidelne 
sledovať aktuality k jednotlivým 
výzvam priamo na ich stránke. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.reddit.com/r/funny/comments/ 

fj2wcm/more_toilet_paper_than_food/. 
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