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ŠTRUKTURÁLNE FONDY: 
PLÁNOVANÉ PREDĹŽENIE UZÁVIERKY VÝZIEV DSV 

  

Výskumná agentúra pripravuje usmernenia z dôvodu predĺženia uzávierky výziev na podporu dlhodobého 
strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3. 
Oficiálnym dôvodom tohto kroku je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska 
procesu doručovania posudkov od zahraničných expertov a vyhodnotenia, či zapracovania odporúčaní 
zahraničných expertov do žiadostí o NFP a ich následného predloženia do Výskumnej agentúry. Najvyššou 
prioritou je zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu pre všetkých žiadateľov v rámci 
týchto výziev. 
Presný termín uzávierok výziev bude uvedený v samotných usmerneniach. Informácia bola zverejnená 
4.2.2019. 
 

NOVÝ RIADITEĽ AGENTÚRY NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA 
  

Agentúra na podporu výskumu a vývoja informovala, že do funkcie riaditeľa agentúry vymenovala 
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. od 1.2.2019 Ing. Moniku 
Tarabovú. 
Ing. Monika Tarabová nahradila v tejto funkcii Mgr. Pavla Balžanku, ktorý zastával funkciu riaditeľa agentúry 
od 1. 4. 2017 do 31. 1. 2019. 
 

APVV: ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VÝZVY SLOVENSKO-SRBSKO 2018 
 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila výsledky omeškanej výzvy Slovensko-Srbsko 2018, 
dostupné sú na tejto stránke. 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STUBA v tejto výzve získala dva projekty. 
   

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://sk.pinterest.com/pin/89298005081195135. 

 LOTYŠSKO – ŠTIPENDIÁ VLÁDY 
LOTYŠSKEJ REPUBLIKY 

 

Vláda Lotyšskej republiky ponúka aj tento rok 
štipendiá pre vysokoškolských študentov, 
doktorandov, učiteľov a výskumníkov. Uchádzači sa 
môžu uchádzať o financie v nasledovných 
kategóriách: 

 Študijné pobyty pre VŠ študentov 1. a 2. 
stupňa a doktorandov 10 – 11 mesiacov 
(štipendium 500 resp. 670 €/mesiac). 

 Výskumné pobyty pre učiteľov VŠ 
a výskumníkov max. 5 mesiacov (štipendium 
30 €/deň a 300 € ubytovanie/mesiac). 

 Letné školy pre VŠ študentov 1. a 2. stupňa, 
doktorandov a učiteľov VŠ (štipendium 711 
€/osobu počas trvania letnej školy). 

Výzva na podávanie žiadostí  je spustená od 
1.2.2019 a uzávierka pre podávanie žiadostí je 
1.4.2019. 
Viac informácií o týchto ponukách nájdete na 
tomto linku. 
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