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H2020: WEBINÁR O ROZŠIROVANÍ ÚČASTI A ŠÍRENÍ EXCELENTNOSTI 
 

Národná kancelária Horizontu organizuje online podujatie s názvom Horizont Európa: Rozširovanie účasti a 
šírenie excelentnosti, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 28. apríla 2021 v čase 9:00 – 12:00 hod. online cez 
platformu Webex. Cieľovou skupinou sú zástupcovia výskumno-vývojových inštitúcií a vysokých škôl na 
Slovensku. Na podujatí budú predstavené plánované výzvy v uvedenej oblasti a svoje skúsenosti budú 
prezentovať úspešní riešitelia projektov ako aj ich hodnotiteľka. 
Na podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať na stránke Národnej kancelárie horizontu. Registrovaným 
bude deň pred podujatím zaslaný odkaz na pripojenie na ich e-mailovú adresu. 
Registrácia je bezplatná. 
 

DAAD: PROGRAM NA PODPORU SPOLUPRÁCE 
S VÝSKUMNÝMI SKUPINAMI V NEMECKU 

 

Spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej 
akademickej výmennej služby (DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR 
a Nemeckom, otvoril novú výzvu s termínom podania žiadosti do 30.6.2021 a začiatkom poskytovania podpory 
plánovaným na 1.2.2022. 
V rámci výskumnej 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 resp. Nemecka. Základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z 
iných zdrojov. 
Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a 
mimouniverzitných výskumných pracoviskách. Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt a žiadosť sa 
podáva písomne aj elektronicky. 
Viac informácií nájdete priamo na stránke programu. 
 

SÚŤAŽ L´OREÁL-UNESCO 
PRE ŽENY VO VEDE 

 

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, SAV a SOVVA 
vyhlásili 5. ročník slovenskej edície programu na 
podporu mladých a nádejných vedkýň L'Oréal-
UNESCO For Women in Science, ktorý už vyše 
20 rokov podporuje talentované vedkyne po 
celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si 
aj tento rok rozdelia sumu 10 000 EUR na 
podporu ich profesionálnej kariéry. 
Vedkyne musia mať slovenské štátne 
občianstvo, titul PhD., vykonávať výskum v 
oblasti vied o živej alebo neživej prírode či v 
chemických vedách. Ich výskum musí prebiehať 
v Slovenskej republike a v čase uzatvorenia 
prihlášok musia mať vek do 45 rokov. Hodnotí 
sa osobnosť uchádzačky, jej vedecký profil, 
význam projektu a jeho potenciálna 
využiteľnosť. Registrácia prebieha elektronicky 
do 31.5.2021. Viac informácií nájdete na tejto 
stránke. 

 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://i.pinimg.com/originals/87/db/d0/ 
87dbd0a551d236294eee3203399bcbd2.jpg. 
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