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CENY A PRÉMIE LITERÁRNEHO FONDU 
Aj tento rok bola vyhlásená výzva na prihlasovanie sa do súťaží o ceny a prémie za vedeckú a odbornú 
literatúru organizovanú Literárnym fondom v troch kategóriách: 

a) Cena za vedeckú a odbornú literatúru. 
b) Prémia za trojročný vedecký ohlas. 
c) Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo. 

Návrhy môžu žiadatelia posielať priamo, avšak ku každému návrhu je potrebné doložiť podporné stanovisko. 
V prípade záujmu o podporu fakulty Vás prosíme predložiť návrhy do 22.3.2019 na referát pre vedu 
a výskum, Ing. Silvii Karatini. 
Viac informácií aj prihlasovacie dokumenty nájdete priamo na stránke Literárneho fondu. 

 

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Bola otvorená nová výzva Národného štipendijného programu Slovenskej republiky. 
Národný štipendijný program SR umožňuje podať žiadosť o štipendiá a cestovné granty pre študentov, 
doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov slovenských vysokých škôl, 
pracovísk SAV a iných externých vzdelávacích inštitúcií. Pre plánovanie štipendijného pobytu pre študentov 
v najbližšej uzávierka programu platí nástup medzi 1.9.2019 a 1.4.2019 a ukončenie pobytu do 31.8.2020. 
Pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov platí nástup medzi 1.9.2019 a 31.8.2020 
a ukončenie pobytu do 30.11.2020. Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, 
resp. výskumného pobytu na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. 
Doteraz stanovené a schválené výšky štipendií do vybraných krajín sú zverejnené tu. Súčasne so žiadosťou o 
štipendium v rámci NŠP sa je možné uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) 
v súvislosti s plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom žiadateľov v zahraničí.  
Uzávierka na podávanie on-line žiadostí pre pobyty počas akademického roka 2019/2020 je do 30.4.2019 do 
16:00. Bližšie informácie nájdete na tomto linku. 
Pripomíname, že Národný štipendijný program má aj podprogram, vďaka ktorému sa môžu o štipendijný 
pobyt na Slovensku uchádzať žiadatelia zo zahraničia. V prípade, že máte zahraničných partnerov, ktorých by 
táto možnosť mohla zaujať alebo ak Vás niekto zo zahraničia v tejto veci kontaktuje, viac informácií nájdete 
na tomto linku. 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://andertoons.com/time/cartoon/7579/behind-schedule-on-time-
machine-catch-up-once-finished. 

 MATERIÁLY NA PODPIS 
REKTORA STU V BRATISLAVE 

 

Podľa inštrukcií z rektorátu sa meno 
rektora prof. Ing. Roberta 
Redhammera, PhD. na materiály 
vyžadujúce podpis rektora STU v 
Bratislave uvádzalo do 28. februára 
2019 (vrátane). V materiáloch po 
tomto termíne, t.j. dňom 1. marca 
2019 je potrebné uvádzať ako 
štatutára za STU: prof. Ing. Miroslav 
Fikar, DrSc., rektor STU. 
V prípade projektov APVV sa 
podpisovanie akýchkoľvek 
dokumentov dočasne zastavuje 
z dôvodu podania žiadosti na APVV na 
zmenu štatutára za STU v Bratislave. 
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