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     L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE 
 

Ako sme už avizovali v januárovom čísle Newslettru PS Spoločnosť L'Oréal Slovensko spolu s partnermi 
Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou 
komisiou pre UNESCO spustili prihlasovanie do 7. ročníka programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. 
Finančné prostriedky získajú tri vedkyne do 40 rokov (vrátane). Cieľom programu je motivovať vedkyne 
pôsobiace na Slovensku a oceniť ich prácu. Sumu 15 000 eur si rozdelia tri výskumníčky z oblasti 
environmentálnych vied, fyzikálnych vied a matematiky či informatiky. Ceny najúspešnejším projektom budú 
celkovo udelené v týchto kategóriách: formálne vedy (matematika, štatistika, informatika), vedy o živej 
prírode vrátane environmentálnych vied (medicína, biochémia a pod.) a fyzikálne a technické vedy (fyzika, 
astronómia, stavebníctvo, strojárstvo, chémia). Keďže finančná odmena nie je limitovaná iba na použitie vo 
vedeckom výskume, víťazky môžu sumu 5000 eur použiť na profesijný rozvoj, ale aj na súkromné účely. Viac 
informácií a registračný formulár pre prihlasovanie svojich vedeckých prác môžu záujemkyne nájsť tu. 
Prihlasovanie do programu bolo predĺžené do 31.januára 2023. 

INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE 2023 - ERASMUS+   
 

Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie (SAAIC) v rámci výzvy  ERASMUS+ 2023 
pozýva na informačno-inštruktážne semináre, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti. Zúčastniť sa ich 
bude možné vo vybraných slovenských mestách. Podujatia prebiehajú od 10:00-14:00.  

 Sektor školského vzdelávania - 19.1.2023 – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore 
školského vzdelávania – AC Hotel by Marriott, Vysoká 2/A, Bratislava 

 Sektor vzdelávania dospelých - 19.1.2023 – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v sektore 
vzdelávania dospelých – AC Hotel by Marriott, Vysoká 2/A, Bratislava 

 Sektor odborného vzdelávania a prípravy - 20.1.2023 – Ako pripraviť krátkodobý projekt KA122 v 
sektore odborného vzdelávania a prípravy – Hotel Loft, Štefánikova 864/4, Bratislava 

 Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami - 15.2.2023 – Ako pripraviť 
projekt KA2 – malé partnerstvá  – AquaCity Poprad, Športová 1397/1 a 15.2.2023 – Ako pripraviť 
projekt KA2 – kooperačné partnerstvá  – AquaCity Poprad, Športová 1397/1 
 

Viac informácií o priebehu podujatí  a registračné formuláre nájdete na tomto linku 
 

GREEN CHEMISTRY FOR LIFE 
 

Spoločnosť PhosAgro v spolupráci 
s organizáciou UNESCO a IUPAC ponúkajú 
v rámci programu Zelená chémia pre život 
vedecké granty až do výšky 30 000 USD pre 
vedcov a vedkyne vo veku do 39 rokov 
vrátane na inovatívne výskumné projekty, 
ktoré rešpektujú 12 princípov zelenej 
chémie.  Cieľom programu je zvýšiť 
informovanosť medzi tvorcami rozhodnutí a 
politikmi, priemyslom a širokou verejnosťou 
o veľkých príležitostiach, ktoré zelená 
chémia ponúka pri riešení závažných 
environmentálnych problémov. Výzva na 
podávanie prihlášok je otvorená do 30. júna 
2023. Viac informácií o programe 
a registrácii môžete nájsť na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 

zdroj: https://www.glasbergen.com/ngg_tag/motivational-cartoons/ 
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