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SASPRO2: DRUHÁ VÝZVA 
 

Spoločný program SAV, STU a UK, zameraný na návrat vedcov zo zahraničia na Slovensko, otvoril svoju druhú 
výzvu. Cieľom programu je posilniť vedecké organizácie SAV, STU a UK o výskumníkov zo špičkových 
zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi, a podporiť 
multidisciplinárne prístupy riešenia projektov. Slovenskí vedci, ktorí aktuálne pôsobia v zahraničí a chcú sa 
vrátiť do rodnej vlasti, alebo výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku, môžu svoje projekty 
prihlasovať do 31.8.2021. 
Do programu SASPRO 2 sa môžu prihlásiť výskumní pracovníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu 
PhD. Uchádzať sa môžu o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu 
podávať prihlášku, nie je obmedzená. Po ukončení výberového procesu druhej výzvy by mali prví vedci začať 
pracovať v hostiteľských inštitúciách od februára 2022. 
Program SASPRO 2 je realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie 
Skłodowska COFUND. Viac informácií vrátane často kladených otázok a možnosti prihlásiť sa nájdu 
záujemcovia priamo na stránke programu. 
 

PRIPOMIENKA: EXCELENTNÉ TÍMY MLADÝCH 
 

Pripomíname mladým vedeckým pracovníkom, že tohtoročná uzávierka výzvy Programu na podporu 
excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave je v nedeľu 30.5.2021, projekt 
preto prineste do piatku 28.5.2021 o 13:00. Projekt treba odovzdať na Projektovom stredisku FCHPT Ing. Jane 
Závackej, PhD., č. d. 238. 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 v Newslettri 3/2021. 
 

CYKLUS PRENÁŠOK 
CHEMICKÉ HORIZONTY 

 

Slovenská chemická spoločnosť už od roku 
2005 organizuje Cyklus prednášok Chemické 
horizonty. Hlavnými cieľmi tejto akcie je 
zviditeľnenie úspešných slovenských 
chemikov a prezentácia ich oblasti pôsobenia. 
Vybraní rečníci sčasti popularizačne a sčasti 
odborne prezentujú najdôležitejšie vlastné 
výsledky ako aj všeobecné míľniky dosiahnuté 
v danom smere chémie. Prednášky sú v 
slovenskom jazyku a organizujú sa šesťkrát do 
roka počas letných a zimných semestrov. 
Najbližšia prednáška v rámci tohto cyklu sa 
uskutoční v stredu 26.5.2021 o 14:00  cez 
platformu MS Teams. Prednášajúcim bude 
prof. Vladimír Šepelák (Karlsruhe Institute of 
Technology a Slovenská akadémia vied) 
s témou Mechanically Induced Chemistry of 
Oxides. 
Viac informácií o tomto podujatí nájdete 
priamo na stránke Slovenskej chemickej 
spoločnosti. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://pbs.twimg.com/media/D9wDM0AWwAEr-hR.jpg. 
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