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DAAD: PROGRAM NA PODPORU VÝSKUMNEJ SPOLUPRÁCE S NEMECKOM 
 

Ministerstvo školstva SR zriadilo v spolupráci s SAV a s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) 
spoločný program zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a Nemeckom. V rámci 
spolupráce sa kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie 
(diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V 
rámci tohto programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri 
pracovných cestách do SR/Nemecka; základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov. 
Program je určený vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a 
mimouniverzitných výskumných pracoviskách. Obdobie trvania projektu je v rokoch 2021 a 2022, pričom 
rozpočet na jeden rok nemôže prekročiť 5000 eur a každý jednotlivý pobyt 1 mesiac, resp. 2 mesiace 
(v prípade študentov). Termín podania žiadosti je 28.6.2020. Viac informácií nájdete na tomto linku. 
 

FULBRIGHTOVO ŠTIPENDIUM PRE POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM 
 

Fulbrightov program aj tento rok ponúka Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium určené pre 6- 
až 9-mesačné študijné alebo výskumné pobyty na hosťovskej inštitúcii v USA kandidátom, ktorí majú 
ukončený 2. stupeň VŠ štúdia, resp. sú doktorandmi. Vedecká oblasť je s výnimkou klinickej medicíny 
neobmedzená. Štipendium pokrýva mesačné životné náklady v USA, zdravotné poistenie aj spiatočnú 
letenku, ako i úhradu školských poplatkov do výšky 19-tisíc USD priamo hosťovskej inštitúcii. 
Uzávierka podávania prihlášok pre akademický rok 2020-2021 bude 30.6.2020. Viac informácií nájdete 
priamo na stránke komisie. 

 

APVV: STANOVISKO K NÁKLADOM V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 
 

V nadväznosti na prebiehajúcu situáciu v spojitosti s COVID-19 vydala APVV nasledovné stanovisko: 
OBJEDNÁVKY VYKONANÉ OD 13.03.2020 VRÁTANE DO ODVOLANIA: Všetky storno poplatky a obdobné 
náklady súvisiace so zrušením pracovných ciest z dôvodu zabránenia šírenia COVID-19, budú znášať 
riešiteľské organizácie a nebudú považované za oprávnené z prostriedkov poskytnutých na riešenie 
projektov. Agentúra akceptuje poistenie storna (napr. letenky) ako oprávnený náklad. 
OBJEDNÁVKY VYKONANÉ DO 12.03.2020 VRÁTANE: Všetky storno poplatky a obdobné náklady súvisiace so 
zrušením pracovných ciest z dôvodu zabránenia šírenia COVID-19 budú považované za oprávnené, pričom 
riešiteľské organizácie sú povinné: 

 nárokovať si vrátenie finančných prostriedkov od organizácie, ktorá pracovnú cestu zrušila, 

 v prípade ak je to možné, využiť alternatívne spôsoby realizácie pracovnej cesty (napr. vykonať zmenu 
rezervácie letenky), 

 použiť všetky dostupné možnosti vrátenia (časti) finančných prostriedkov, 

 zdokladovať všetky skutočnosti týkajúce sa zrušenej pracovnej cesty v nadväznosti na vyššie uvedené. 
Osobitné prípady budú riešené individuálne s ohľadom na špecifickosť situácie. 
 

INFORMAČNÝ DEŇ 
O HORIZON EUROPE 

 

Deviaty rámcový program Európskej únie, tzv. Horizont 
Európa, sa plne spustí už v budúcom roku. Z tohto dôvodu 
sa na Slovensku začínajú organizovať informačné dni. 
Popri ďalších 4 regionálnych podujatiach v Žiline, Banskej 
Bystrici, Nitre a Košiciach sa hlavný informačný deň bude 
konať v Bratislave v utorok 12.5.2020 od 9:00 do 12:00 
v Aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí. 
Viac informácií o podujatiach ako aj možnosť prihlásiť sa 
nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 Prameň: https://www.elisteincartoons.com/sites/ 
default/files/gaycoasneededforlaughter.jpg. 
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