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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM: NOVÁ VÝZVA 
 

Národný štipendijný program SR zverejnil novú výzvy na podávanie žiadostí s uzávierkou 31.10.2020 o 16:00. 
O štipendium sa žiada výlučne elektronickou formou. Začiatkom tohto roka boli aktualizované podmienky 
programu. 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. 

Pri oboch kategóriách možno na pobyt nastúpiť v rozmedzí 1.2.2021 a 31.8.2021 a pobyt treba ukončiť 
najneskôr do 30.11.2021. Podmienkou 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 LITERÁRNEHO FONDU IDE AJ NA FCHPT 
 

Literárny fond Slovenskej republiky udelil Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii 
technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre pracovníkom Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky na 
FCHPT, Ing. Martinovi Klaučovi, PhD. a doc. Ing. Michalovi Kvasnicovi, PhD. za knižné dielo "MPC-Based 
Reference Governors: Theory and Case Studies". Táto knižná publikácia vyšla minulý rok v prestížnom 
vydavateľstve Springer. Gratulujeme! 
 

H2020: WEBINÁR O ODMEŇOVANÍ 
VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV 

 

Národná kancelária Horizontu 2020 organizuje 
21.9.2020 o 13:00 webinár na tému „Odmeňovanie 
vedecko-výskumných pracovníkov“. 
Cieľom webinára je predstaviť spôsoby a 
očakávané metodiky zo strany Európskej komisie 
pri posudzovaní oprávnenosti personálnych 
nákladov zamestnávateľa v medzinárodných 
projektoch Horizontu 2020 s perspektívou na  ďalší 
rámcový program Horizont Európa. Webinár je 
určený Kontaktným bodom na univerzitách a 
výskumných pracoviskách pre program Horizont 
2020, zamestnancom projektových a personálnych 
oddelení univerzít a výskumných pracovísk, ale aj 
vedeckým pracovníkom so záujmom o danú 
problematiku. 
Účasť je nutné potvrdiť do 17.9.2020. Viac 
informácií nájdete na tomto linku. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 Prameň: https://i.pinimg.com/originals/ 
78/96/06/7896066091702d6d5232d4a65908d9af.gif. 
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