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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM: NOVÁ VÝZVA 
 

Národný štipendijný program SR zverejnil novú výzvu na podávanie žiadostí s uzávierkou 30.4.2021 o 16:00. 
O štipendium sa žiada výlučne elektronickou formou. V roku 2020 boli aktualizované podmienky programu. 
O štipendium sa okrem študentov 2. stupňa VŠ štúdia môžu uchádzať aj: 

 Doktorandi denného štúdia s trvalým pobytom na Slovensku – 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 Slovensku, 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 1.9.2021 a 31.8.2022 a pobyt treba ukončiť 
najneskôr do 30.11.2022. 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 alebo výskumníkov na 1-10 mesiacov. Viac informácií k tejto výzve nájdete 
tu. Pozývací list predkladajú riaditelia ústavu na Projektové stredisko a podpisuje ho dekan. 
 

PRIPOMIENKA TERMÍNOV NA PODÁVANIE SPRÁV K PROJEKTOM 
 

Pripomíname riešiteľom, že na prelome marca a apríla sú stanovené termíny na podávanie správ k rôznym 
typom projektov, konkrétne 31.3.2021 je termín na podanie záverečnej správy projektov mladých STU, 
záverečnej správy ukončených projektov VEGA, finančnej správy prebiehajúcich projektov VEGA 
a monitorovacej správy ukončených projektov APVV. Následne 6.4.2021 majú termín ročné správy projektov 
APVV z výzvy COVID. Riešiteľom, ktorí správu doteraz neodovzdali, túto povinnosť pripomenieme e-mailom. 
 

ERC: 
CONSOLIDATOR GRANTS 2021 

 

Európska výskumná rada vyhlásila svoju 
prvú výzvu v rámci nového programu 
Horizont Európa. ERC Consolidator Grants 
sú určené výskumníkom, ktorí získali titul 
PhD. v období 1.1.2009-31.12.2013, majú 
už niekoľko publikácií ako hlavný autor 
v kvalitných vedeckých časopisoch a sú v 
procese tvorby vlastného výskumného 
tímu. Rozpočet projektov je 2 milióny eur 
na 5 rokov + 1 milión eur na pokrytie 
počiatočných nákladov. Uzávierka 
programu je 20.4.2021 o 17:00. 
Viac informácií nájdete na stránke výzvy. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/4b/ff/07/ 
4bff07603d6955919a53c5682255cdea.gif. 
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