
Názov 
investície 

Investícia 3: Excelentná veda 

Názov výzvy Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) 

Zameranie/cieľ 
výzvy 

Cieľom výzvy je podporiť excelentné výskumné pracoviská na univerzitách a 
výskumných inštitúciách, ktoré realizujú doktorandské štúdium. Zároveň 
s tým je cieľom podporiť vytvorenie medzinárodne kompetitívneho prostredia 
pre najlepších vedcov a vedkyne. Projekty umožnia prijať a financovať 
doktorandov1 na: 

a) Verejných vysokých školách a  organizáciách Slovenskej akadémie 
vied, ktoré na základe výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, 
vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti2 (VER) dosiahli aspoň 4% podiel 
výsledkov svetovej kvality. Tieto inštitúcie sa môžu uchádzať 
o štipendiá na základe dosiahnutia podielu výsledkov svetovej úrovne 
a na základe počtu zamestnancov. Celkový prehľad poskytuje 
nasledujúca tabuľka:  

 Počet zamestnancov 

Svetová kvalita 5-250 26-250 

4% 1 +1 

8%   +1 
 
Štipendiá musia byť realizované na tej fakulte, resp. pracovisku a v tej 
oblasti výskumu, pre ktoré boli zohľadnené dosiahnuté výsledky vo 
VER.  

b) Štátnych a súkromných vysokých školách3, ktoré získali v rámcových 
programoch EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 a Horizont 
Európa aspoň dve účasti v projektoch. Takéto univerzita môže 
požiadať jedno štipendium za každé dve účasti v projektoch 
rámcových programov. 
 

Prehľad všetkých oprávnených žiadateľov a oblastí je k dispozícii v prílohe. 

Prijímateľ je povinný zverejniť otvorené doktorandské miesta podporené z 
grantu na Euraxess-e a pri nábore a prijímaní študentov/študentiek 
postupovať v súlade s Chartou a Kódexom4. Prijímateľ sa tiež zaviaže 
dofinancovať 4. rok štúdia pri 4-ročných doktorandských programoch. 
Podmienkou je tiež, že uchádzač o PhD. štúdium nemôže byť absolventom 
danej inštitúcie a navrhovaným školiteľom nemôže byť jeho školiteľ 
diplomovej práce. 

Oprávnenými nákladmi sú:  

- náklady na štipendiá (1 025,50 €/mesiac, resp. 1 194,00 €/mesiac po 
vykonaní dizertačnej skúšky)  

                                                             
1 V texte zámeru sa pre zjednodušenie používa iba mužský tvar niektorých podstatných mien (napr. doktorand, 
študent, uchádzač, školiteľ a pod.). Pri každom použití takéhoto podstatného mena však výraz zahŕňa všetky osoby 
bez ohľadu na ich rod alebo pohlavie. 
2 https://www.minedu.sk/33250-sk/vysledky-periodickeho-hodnotenia-vyskumnej-vyvojovej-umeleckej-a-dalsej-
tvorivej-cinnosti/  
3 Vzhľadom na to, že štátne a súkromné vysoké školy neparticipovali vo VER.  
4 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter 

https://www.minedu.sk/33250-sk/vysledky-periodickeho-hodnotenia-vyskumnej-vyvojovej-umeleckej-a-dalsej-tvorivej-cinnosti/
https://www.minedu.sk/33250-sk/vysledky-periodickeho-hodnotenia-vyskumnej-vyvojovej-umeleckej-a-dalsej-tvorivej-cinnosti/


- náklady na výskum (400 €/mesiac pre laboratórny výskum; 200 
€/mesiac pre nelaboratórny výskum)  

- nepriame náklady pre inštitúciu (161 €/mesiac) 
 

Očakávaný dopad: 

- Zvýšenie kvality doktorandského štúdia 
- Zvýšenie internacionalizácie 
- Zvýšenie atraktivity doktorandského štúdia 
- Zvýšenie kvality výskumu na konkrétnych inštitúciách 

Alokácia výzvy 10.98 mil. € 

Typ výzvy  uzatvorená  
dátum vyhlásenia: marec 2023 

Forma podpory  granty 

Oprávnení žiadatelia sektor vysokých škôl 
sektor verejných výskumných inštitúcií – organizácie SAV 

Oprávnené výdavky štipendiá, bežné výdavky súvisiace s výskumom (tovary, služby), cestovné, 
nepriame výdavky organizácie 

Pravidlá štátnej 
pomoci 

nie 

Maximálna výška 
grantu na 1 
doktoranda  

53 000 € 

Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 

max. 3 roky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


