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ŠTRUKTURÁLNE FONDY: UZÁVIERKA DSV PREDĹŽENÁ DO 15.2.2019 
 

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého 
strategického výskumu vo všetkých piatich oblastiach (OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 až 1.2.1-08) boli 
predĺžené do 15.2.2019. Ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené. 
Viac informácií nájdete na stránke Výskumnej agentúry. 
 

APVV: ZMENY V ČÍSLACH ÚČTOV 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja upravila podmienky vracania nevyčerpaných a neoprávnene 
čerpaných finančných prostriedkov, a to konkrétne čísla účtov. Od 1.1.2019 sú v platnosti nasledovné čísla: 

 SK48 8180 0000 0070 0011 5379: pre nevyčerpané finančné prostriedky z prebiehajúceho roka. 

 SK04 8180 0000 0070 0011 5395: pre nevyčerpané finančné prostriedky z minulého roka. 

 SK76 8180 0000 0070 0011 5360: pre neoprávnene čerpané finančné prostriedky, pokuty, penále 
a vrátenie výnosov. 

Predvyplnené formuláre k požiadaniu Ekonomického oddelenia o vrátenie financií sú k dispozícii na 
webstránke Projektového strediska. 

 

3. ROČNÍK SÚŤAŽE L'ORÉAL-UNESCO PRE ŽENY VO VEDE 
 

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou  pre výskumné a 
vývojové aktivity vyhlásili 3. ročník slovenskej edície programu na podporu mladých a nádejných vedkýň 
„L'Oréal-UNESCO For Women in Science,“ ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. 
Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. 
Vedkyne musia mať slovenské štátne občianstvo, titul PhD., vykonávať výskum v oblasti vied o živej alebo 
neživej prírode či v chemických vedách. Ich výskum musí prebiehať v Slovenskej republike a v čase uzatvorenia 
prihlášok musia mať vek do 45 rokov. 
Registrácia prebieha elektronicky do 31.3.2019. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 

   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://i0.wp.com/khalawgroup.com/wp-content/uploads/ 

2017/12/happy-new-year-cartoon-funny.gif?ssl=1. 

 FELLOWSHIP NA UNIVERZITE V 
PITTSBURGHU 

 

Univerzita v Pittsburghu ponúka aj tento rok 
štipendium pod názvom Ruth Crawford Mitchell 
Fellowship určené občanom Českej a Slovenskej 
republiky, ktoré umožňuje vybranému uchádzačovi 
stráviť výskumnú stáž na tejto univerzite na jeseň 
2019 (dĺžka semestra je od konca augusta do 
približne polovice decembra). Program je otvorený 
pre uchádzačov s ukončeným vysokoškolským 
štúdiom (doktorandi nie sú oprávnení) 
a s niekoľkoročnou praxou či už v akadémii alebo 
v podnikateľskej sfére, a to v ľubovoľnej oblasti 
vedy a výskumu. 
Štipendium má výšku 7000 USD. 
Pozývací list (resp. referencie) od zamestnanca 
Univerzity v Pittsburghu sú povinnou súčasťou 
prihlášky. 
Uzávierka podávania prihlášok je 30.3.2019. Viac 
informácií nájdete na tejto stránke. 

 

 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
https://www.opvai.sk/aktuality/va-vydala-usmernenie-c-2-k-vyzvam-dsv/
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/formulare.html?page_id=3890
https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039
http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

