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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM – UZÁVIERKA 31.10.2017 
 

Národný štipendijný program vyhlásil svoju pravidelnú jesennú výzvu s uzávierkou 31.10.2017 
o 16:00. Program poskytuje štipendiá na zahraničný študijný alebo výskumný pobyt študentom, PhD. 
študentom alebo vysokoškolským učiteľom/vedeckým pracovníkom s trvalým pobytom na Slovensku 
za nasledovných podmienok: 

 Doktorandi denného štúdia môžu absolvovať študijný alebo výskumný pobyt v dĺžke 1-10 
mesiacov. Prihlásiť sa môžu aj doktorandi, ktorí majú ako školiteľské pracovisko SAV. 

 Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci musia byť riadni zamestnanci VŠ na plný 
úväzok a môžu absolvovať výskumný pobyt v zahraničí v trvaní 3-6 mesiacov. 

Podmienkou u oboch kategórií je návrat na domovskú inštitúciu po skončení pobytu. 
Aktuálne platné mesačné výmery štipendií pre jednotlivé krajiny sveta sú dostupné tu. Uchádzať sa 
možno aj o cestovný grant, ktorý čiastočne alebo úplne pokryje cestovné náklady na hostiteľskú 
inštitúciu. 
Viac informácií nájdete na tejto stránke. Pripomíname, že štipendiá majú aj sekciu pre zahraničných 
uchádzačov, je to preto výborný spôsob ako financovať pobyt zahraničných PhD. študentov, 
univerzitných pedagógov alebo výskumníkov na 1-10 mesiacov. Viac informácií k tomuto typu 
štipendií nájdete tu. 
   

VEDECKÝ VEĽTRH 2017 
 

Vo štvrtok 14.9.2017 od 8:30 do 17:30 sa na námestí pred Euroveou uskutoční Vedecký veľtrh 2017, 
ktorého cieľom je vzbudiť záujem o vedu a technické vzdelávanie u študentov základných a stredných 
škôl prostredníctvom vedeckých hier, experimentov či praktických ukážok. Vo svojej podstate je 
podujatie podobné Noci výskumníkov. Účasť je pre univerzity zadarmo, všetko potrebné zabezpečia 
organizátori. 
Viac informácií a prihlášku nájdete tu. Prosíme, aby ste nás o vašej účasti informovali. 
   

ŠTRUKTURÁLNE FONDY: 
AKTUÁLNA SITUÁCIA 

 

Výskumná agentúra, správca 
štrukturálnych fondov OP VaI 
oznámila, v akej situácii sa 
nachádzajú výzvy, ktoré boli 
v uplynulom období široko 
medializované. Výzva DSV 
bola pozastavená 
a s najväčšou pravdepodob-
nosťou bude zrušená 
a vypísaná nanovo. Pri výzve 
PVVC je pozastavený proces 
zazmluvňovania projektov. 
Zrušenie celej výzvy a jej 
nové vyhlásenie tiež nie je 
možné vylúčiť. 
Viac informácií nájdete na 
tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/a0/70/67/a070677d392005b54891e9873552349c.jpg. 
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