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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM: NOVÉ PODMIENKY OD 4/2020 
 

Národný štipendijný program SR zverejnil aktualizované podmienky, ktoré sú platné už od najbližšej 
uzávierky, t.j. 30.4.2020 o 16:00. O štipendium sa okrem študentov 2. stupňa VŠ štúdia môžu uchádzať aj: 

 Doktorandi denného štúdia s trvalým pobytom v SR – môžu absolvovať študijný alebo výskumný 
pobyt kdekoľvek v zahraničí v dĺžke 1-10 mesiacov v súvislosti s ich doktorandským štúdiom a jeho 
zameraním. 

 Postdoktorandi, definovaní ako vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci na plný úväzok 
s trvalým pobytom v SR, ktorým od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac ako 10 rokov – môžu 
absolvovať výskumný pobyt kdekoľvek v zahraničí v trvaní 3-6 mesiacov súvisiaci so získaním nových 
zručností a výsledkov potrebných pre kariérny rast, pričom po skončení štipendia sa nevyhnutne 
musia vrátiť na domácu inštitúciu. 

Podmienkou u oboch kategórií je návrat na domovskú inštitúciu po skončení pobytu. 
Pre jednotlivé krajiny sveta je stanovená rôzna výška štipendia dostupná tu. Uchádzať sa možno aj 
o cestovný grant, ktorý čiastočne alebo úplne pokryje cestovné náklady a po novom je vypočítaný podľa 
vzdialenosti medzi miestom pobytu uchádzača na Slovensku a hostiteľskou inštitúciou. 
Viac informácií nájdete na stránke programu. 
Pripomíname, že Národný štipendijný program má aj podprogram pre uchádzačov s iným ako slovenským 
občianstvom pôsobiacim v zahraničí (s rovnakou uzávierkou), 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. 
 

CENA JOZEFA MURGAŠA ZA ROK 2019 
 

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlasujú 
súťaž o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2019. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a 
technických pracovníkov, ako aj študentov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju sietí a služieb 
elektronických komunikácií a ich aplikácií na Slovensku, t.j. na FCHPT môže byť vhodná pre automatizérov. 
Vekové obmedzenie je 35 rokov. 
Uzávierka súťaže je 24.4.2020. Viac informácií nájdete na tomto linku. 
 

SÚŤAŽ EIT JUMPSTARTER 
 

European Institute of Innovation & 
Technology vyhlasuje súťaž EIT 
Jumpstarter pre inovátorov v oblasti 
výroby, zdravia, potravinárstva, 
nerastných surovín, energie 
a mestskej mobility. Súťaž je otvorená 
pre študentov alebo výskumníkov, 
ktorí majú inovatívny biznis nápad 
v jednej z vyššie uvedených oblastí. 
Vybraní účastníci získajú zdarma 
tréning biznis zručností a poradenstvo 
prípravy kompletného podnikateľské-
ho plánu k danej idei. Prvá cena 
v súťaži je 10-tisíc eur. 
Uzávierka súťaže je 15.3.2020 a viac 
informácií, vrátane online prihlášky, 
môžete nájsť priamo na jej oficiálnej 
stránke. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://astrologymemes.com/i/this-is-your-pilot-speaking-im-working-from-

home-today-6c2b7a6fd1cd4d6c80ac17e82cd81971. 
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