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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM: NOVÁ VÝZVA 
 

Národný štipendijný program SR zverejnil novú výzvu na podávanie žiadostí s uzávierkou 31.10.2021 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 1.2.2022 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. 
 

HORIZONT EURÓPA: VÝZVY V ROKU 2021 
 

Národné kontaktné body pre program Horizont Európa zverejnili prehľadný plagátik s názvom a termínom 
uzávierky všetkých výziev programu v roku 2021 v členení podľa jednotlivých pilierov. Plagátik je dostupný na 
tomto linku. 
 

WEBINÁR: 
AKCIA RAKÚSKO-SLOVENSKO 

 

K Akcii Rakúsko-Slovensko, o ktorej sme Vám 
predstavili bližšie informácie v Newslettri 
33/2021, sa v stredu 22.9.2021 o 14:00 
uskutoční webinár, ktorého cieľom je 
predstaviť záujemcom základné štipendijné 
a grantové možnosti Akcie.  
Program informačného webinára zahrňuje 
nasledovné 3 body: 

 Programy SAIA. 

 Štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko pre 
študentov, doktorandov, vysokoškolských 
učiteľov a výskumných pracovníkov. 

 Projekty Akcie Rakúsko-Slovensko. 
Viac informácií o webinári ako aj samotný link 
na pripojenie nájdete na tejto stránke. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.rd.com/wp-

content/uploads/2019/08/US181050A.jpg?fit=696,902. 
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