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CHEMICKÉ HORIZONTY: PREDNÁŠKA O ZEOLITOCH 
 

Najbližšia online prednáška v rámci cyklu prednášok Chemické horizonty sa uskutoční v stredu 3.11.2021 o 
14:00 prostredníctvom MS Teams na tomto linku. Novembrová téma bude zameraná na priemyselnú katalýzu, 
pričom prednášajúci doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. oboznámi záujemcov s históriu, štruktúrou, klasifikáciou a 
priemyselným významom zeolitov. 
Viac informácií nájdete na stránke Slovenskej chemickej spoločnosti. 
 

BRANCO-WEISS FELLOWSHIP PRE MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 
 

Inštitút Branco Weiss Fellowship – Society in Science otvoril svoju každoročnú výzvu na 5-ročné 
postdoktorandské pobyty kdekoľvek na svete. Program sa zameriava na ľubovoľnú oblasť vedy. Podmienkou 
je, aby vypracovaný výskumný projekt bol mimo hlavného prúdu zväčša podporovaných myšlienok v danej 
disciplíne. Pobyty sú rozdelené na dve etapy – prvé dva roky, po ktorých sa uskutoční hodnotenie pokroku 
a výsledkov štipendistu, a v prípade úspešného ukončenia prvej fázy je štipendium predĺžené aj na zvyšné tri 
roky.  
Žiadateľ musí/musel získať titul PhD. medzi 16.1.2017 a 15.1.2022 a do podania žiadosti nemôže byť v trvalom 
pracovnom pomere s nijakou vysokou školou (po získaní fellowshipu už môže). Výška štipendia je 100-tisíc 
švajčiarskych frankov ročne, ktoré môžu byť použité na mzdy, materiál, cestovné výdavky a ďalšie štandardné 
položky. Ideálnym žiadateľom je čerstvý absolvent doktorandského štúdia. Výsledky výzvy budú známe do júna 
2022. 
Uzávierka výzvy je 15.1.2022. Viac informácií nájdete priamo na webe programu. 
 

WEBINÁR: HORIZONT EURÓPA 
PRE ZAČIATOČNÍKOV 

 

CVTI SR organizuje v pondelok 8.11.2021 
v čase 13:00-14:30 webinár na tému 
Horizont Európa pre začiatočníkov: 
podpora excelentnej vedy. 
Tento seminár je určený pre všetkých, 
ktorí sa zaujímajú o program Horizont 
Európa, no nemajú s ním ešte bližšiu 
skúsenosť. Okrem priblíženia 
všeobecných pravidiel programu sa 
webinár bude venovať grantovým 
príležitostiam, ktoré ponúka 1. pilier, 
konkrétne schémy European Research 
Council (ERC), akcie Marie Sklodowska 
Curie (MSCA) a Výskumné infraštruktúry. 
Na webinári sa tiež úspešný riešiteľ 
podelí o svoje skúsenosti s 
implementáciou projektu v rámci 
Výskumných infraštruktúr. 
Na webinár je potrebné vopred sa 
registrovať, a to najneskôr do 5.11.2021 
do 10:00 na tomto linku. 
Odkaz na pripojenie bude účastníkom 
zaslaný pred podujatím na e-mailovú 
adresu uvedenú pri registrácii. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/ba/68/56/ 
ba68565791baa37b5465aad25ff06d55.gif. 
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