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APVV: NAHLASOVANIE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV 
 

FCHPT spustila portál na nahlasovanie projektových zámerov. Nájdete ho priamo na tomto linku, 
alebo cez home page Projektového strediska. Nahlásenie projektového zámeru do systému ešte pred 
podaním projektu a jeho elektronické schválenie riaditeľom ústavu je povinné už pre aktuálnu výzvu 
APVV 2020, a to do 16.11.2020. V opačnom prípade dekan FCHPT nepodpíše podávaný projekt, resp. 
nevydá kladné stanovisko k podpisu rektora STU. Projektový zámer nie je nutné tlačiť. 
Ďakujeme za naprogramovanie Ing. Martinovi Klaučovi, PhD. z ÚIAM. 

 

VEDEC ROKA STU 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlásil cenu Vedec roka STU 2020 v dvoch kategóriách: 

 Mladý vedecký pracovník – môžu byť navrhnuté osoby v zamestnaneckom pomere na STU na 
ustanovený pracovný čas, po ukončení doktorandského štúdia, vo veku nie vyššom ako 35 rokov. 

 Významný vedecký prínos – môžu byť ocenené osoby alebo vedecké tímy, ktorých členovia sú v 
zamestnaneckom pomere na STU na ustanovený pracovný čas a ktorých výsledky v oblasti vedeckého 
bádania sú výrazným prínosom. 

Na ocenenie môže byť navrhnutý každý vedecký pracovník, učiteľ alebo vedecký tím STU, ktorý preukázateľne 
vykonáva vedeckú činnosť a ktorá nebola za posledných 5 rokov ocenená touto cenou. Návrh treba odovzdať 
na Projektové stredisko FCHPT do 18.11.2020 písomne aj e-mailom na silvia.karatini@stuba.sk. Ako 
navrhovateľa uveďte riaditeľa príslušného ústavu. 
Viac informácií a formulár návrhu nájdete na tejto webstránke. 
 

APVV: NÁKLADY NA TESTY COVID-19 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila informáciu, podľa ktorej pri vykonaných pracovných cestách 
do/z rizikových krajín, ktoré vyžadujú povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, bude agentúra 
považovať náklady na COVID testy za oprávnené. Riešiteľ je však v tomto prípade povinný zdokladovať 
skutočnosť, že počas uvedenej pracovnej cesty bol vstup do danej krajiny podmienený povinnosťou predloženia 
dokladu o negatívnom teste na COVID-19. 
 

SASPRO2: DOPLNENIE VEDECKÝCH 
TÚTOROV 

 

Program SASPRO 2, o ktorom sme Vás už informovali 
a ktorý umožňuje uchádzať sa u nás o vedecký pobyt 
v dĺžke od 1 do 3 rokov sa pomaly rozbieha a bola 
vyhlásená 1. výzva na prihlasovanie sa. 
FCHPT má aktuálne schválených 4 tútorov, záujemcovia 
o túto finančne honorovanú pozíciu sa ale môžu stále 
prihlásiť. Požiadavky na tútorov sú nasledovné: 

 Tútor je zodpovedným riešiteľom/spoluriešiteľom 
grantovej úlohy, v rámci ktorej sú k dispozícii 
prostriedky na podporu témy výskumu. 

 Jeho publikačný a umelecký, resp. tvorivý výkon za 
posledných 5 rokov zodpovedá štandardom STU 
vyžadovaným pre obsadenie funkčného miesta 
zodpovedajúceho jeho aktuálnej kvalifikácii. 

Ak máte záujem participovať v tomto projekte ako možný 
tútor štipendistov, do 10.11.2020 zašlite na adresu 
martin.grancay@stuba.sk svoj vedný odbor (podľa tejto 
tabuľky) a link na web stránku s informáciami o Vás. 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: Facebook. 
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