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NOC VÝSKUMNÍKOV A TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY V ROKU 2020 
 

Európska noc výskumníkov sa v roku 2020 z dôvodu koronavírusu uskutoční v novom termíne – v posledný 
piatok v novembri (27.11.2020) – a v novom formáte. Všetky podujatia založené na vyššom množstve 
účastníkov (napr. v Starej tržnici) boli zrušené. 
Tohtoročná noc výskumníkov bude mať nasledovné formáty: 

 online štúdio, ktoré prinesie pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov, 

 online formát Science café, kde budú mať návštevníci  možnosť diskutovať a pýtať sa priamo vedcov 
a inovátorov, 

 návštevy vedcov na školách po celom Slovensku, kde navštívia základnú alebo strednú školu, ktorú 
absolvovali a prostredníctvom prezentácie aj priamej interakcie budú motivovať študentov, aby sa 
rozhodli pre vedeckú kariéru. 

Všetky dôležité informácie o podujatí budú postupne zverejňované online na www.nocvyskumnikov.sk. 
V prípade záujmu o dostávanie informácií e-mailom sa môžete zaregistrovať do mailing listu organizátora 
priamo cez tento formulár.  
Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa tento rok uskutoční 9.–15.11.2020. Ak v rámci uvedeného podujatia 
plánujete organizovať vlastné aktivity (napr. deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, 
konferencia, workshop, beseda, výstava a pod.), organizátori pripravili logo a pečať týždňa vedy a techniky 
2020 na propagačné materiály. Autorské práva na dizajn má CVTI SR, preto nie je možné zasahovať do 
grafiky. 
Relevantné informácie o organizovaných podujatiach môžete zverejniť online na stránke 
www.tyzdenvedy.sk. Viac informácií aj dizajnové prvky na stiahnutie je možné nájsť na tomto linku.  
 

EURAXESS SLOVENSKO – 
INFORMÁCIE O POBYTOCH 

V ZAHRANIČÍ AJ O POBYTOCH 
ZAHRANIČNÝCH VEDCOV NA 

SLOVENSKU 
 

Webstránka Euraxess Slovensko je 
výborným zdrojom aktuálnych 
praktických informácií o štipendiách a 
grantoch na výskumnú mobilitu v 
zahraničí, o otvorených pozíciách vo 
výskume, vízach, zdaňovaní, sociálnom 
zabezpečení, zdravotnom poistení, či 
ďalších záležitostiach, ktoré je pri 
pobyte v zahraničí dobré mať a 
pamäti. Rovnako sa tu dajú nájsť tie 
isté informácie aj v prípade príchodu 
zahraničných vedcov na Slovensko. 
Všetky informácie sa poskytujú 
bezplatne a pracovníkov agentúry je 
možné i kontaktovať na osobnú 
konzultáciu. 
Viac informácií nájdete priamo na 
portáli agentúry. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://cdn.quotesgram.com/img/24/22/69012175-vacation-01.gif. 
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