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1. O projekte EURAXESS
EURAXESS – Researchers in Motion je kľúčová iniciatíva Európskej 
komisie a krajín zapo jených do rámcových programov pre výskum 
EÚ, ktorej cieľom je podporovať výskumníkov, ktorí majú záujem 
o rozvoj svojej kariéry a svoj osobný rast prostredníctvom mobility do iných krajín. Okrem 
informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania a pracovných príležitostiach prináša množ‑
stvo praktických  informácií týkajúcich sa života, práce, ale aj oddychu v krajinách, ktoré sú 
do iniciatívy zapojené.

Výskumní pracovníci sú hlavnou silou, ktorá stojí za novými poznatkami a zohráva kľúčovú 
úlohu pri transfere poznatkov do praxe. Ak chce byť Európa konkurencieschopná na glo‑
bálnej úrovni, musí urobiť všetko pre to, aby si udržala a pritiahla najväčšie talenty z ob‑
lasti výskumu a aby odstraňovala prekážky, ktoré bránia voľnému pohybu poznatkov. 
 Európsky pracovný trh sa musí v oveľa väčšej miere otvoriť a byť pre výskumníkov atrak‑
tívny a transparentný, musí ponúkať priaznivé podmienky na rozvoj kariéry výskumníka 
a postupne sa vyrovnať s administratívnymi a legislatívnymi bariérami v rôznych oblastiach 
spájajúcich sa s mobilitou výskumných pracovníkov, či už ide o víza a povolenia na pobyt pre 
výskumníkov z tretích krajín, alebo otázky súvisiace so sociálnym a dôchodkovým zabezpe‑
čením, či zdaňovaním.

EURAXESS – Researchers in Motion (http://ec.europa.eu/euraxess/) pozostáva zo štyroch 
hlavných častí venovaných štyrom špecifickým iniciatívam pre výskumníkov:

 EURAXESS Jobs 

 EURAXESS Jobs je bezplatný a nekomplikovaný nástroj pre nábor výskumných pracov‑
níkov. Výskumní pracovníci nájdu na tomto portáli množstvo neustále aktualizovaných 
informácií o voľných pracovných miestach, možnostiach financovania a štipen diách 
a grantoch v celej Európe. Ak zverejnia svoj životopis, môžu ich osloviť pracovníci perso‑
nálnych oddelení, ktorí hľadajú vhodných adeptov na pracovné pozície v ich výskumnej 
inštitúcií. Portál môžu využívať aj výskumné organizácie (verejné či súkromné) na bez‑
platné zverejňovanie ponúk voľných pracovných miest a vyhľadávanie životopisov vý‑
skumných pracovníkov z iných krajín. Výskumníci ako aj výskumné organizácie majú 
priamy prístup na národné portály EURAXESS v 38 partnerských krajinách, kde sa na‑
chádzajú ďalšie informácie o výskumných pracovných miestach a možnostiach financo‑
vania.

 Prvá verzia slovenského portálu EURAXESS vznikla v roku 2004 v spolupráci SAIA, n.  o., 
a Technickej univerzity v Košiciach (vtedy ešte pod značkou ERA‑MORE). V roku 2010 
v súčinnosti s Európskou komisiou prešli všetky portály vrátane slovenského výraznými 
zmenami, ktoré sa týkali tak grafiky, ako aj štruktúry. Slovenský portál má dve verzie – 
slovenskú pre slovenských výskumníkov a anglickú pre zahraničných výskumníkov, ktorí 
majú záujem o výskum na Slovensku.

http://ec.europa.eu/euraxess/
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 EURAXESS Services 

 EURAXESS Services je sieť viac než dvesto centier nachádzajúcich sa v 38 európskych 
štátoch. Servisné centrá EURAXESS pomáhajú výskumníkovi, ale aj jeho rodine, s plá‑
novaním a zorganizovaním pobytu v zahraničí. Poskytujú bezplatné konzultácie pri‑
spôsobené potrebám konkrétneho výskumníka,  pomáhajú riešiť otázky spojené nielen 
s financovaním pobytu výskumníka, ale aj s ubytovaním, vízami, povoleniami na po‑
byt a pracovnými povoleniami, štúdiom jazyka,  školami pre deti, sociálnym zabezpeče‑
ním, zdravotnou starostlivosťou a zdaňovaním príjmov výskumníka.

 Kontaktné údaje servisných centier EURAXESS v jednotlivých krajinách sú v časti 
 Services sprístupnené cez interaktívnu mapu. Na Slovensku začala vznikať národná sieť 
servisných centier v roku 2004, pričom koordinátorom siete bola od začiatku SAIA,  n.  o. 
Od roku 2011 prebieha reštrukturalizácia siete. Slovenský EURAXESS a služby, ktoré po‑
skytuje, bude mať postupne zastúpenie aj v regionálnych pracoviskách SAIA (Nitra, 
 Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov). Postupne sa v úzkej spolupráci so zahranič‑
nými oddeleniami a oddeleniami pre vedu na rektorátoch vysokých škôl a vo výskumných 
 organizáciách vytvorí aj sieť kontaktných bodov, ktorá bude zárukou prenosu najaktuál‑
nejších  informácií priamo k výskumníkovi.

 EURAXESS Rights 

 EURAXESS Rights poskytuje všetky informácie o Európskej charte výskumných 
 pracovníkov a Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov, odporúčaní pri‑
jatom Európskou komisiou 11. marca 2005. Charta vymedzuje práva a povinnosti vý‑
skumných pracovníkov, ako aj výskumných organizácií a organizácií finančne podpo‑
rujúcich výskum. Cieľom Kódexu je zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
výskumníkmi v Európe a zvýšiť transparentnosť pri ich nábore. Chartu a Kódex podpísalo 
doteraz takmer 450 popredných národných, európskych a medzinárodných výskumných 
organizácií a organizácií financujúcich výskum v 35 krajinách. Ich zoznam zoradený 
podľa krajín je na portáli EURAXESS v časti Rights. Proces prihlásenia sa k princípom 
Charty a Kódexu je jednoduchý, viac informácií je možné získať na e‑mailovej adrese 
rtd‑charter@ec.europa.eu. Na Slovensku sa k princípom Charty a Kódexu hneď v roku 
2005 prihlásili svojím podpisom členovia Slovenskej rektorskej konferencie v mene slo‑
venských vysokých škôl a predsedníctvo Slovenskej akadémie vied v mene ústavov a pra‑
covísk akadémie.

 Podporným nástrojom, ktorý pomáha organizáciám –  signatárom 
Charty a Kódexu – pri jej implementácii, je Stratégia ľudských zdro‑
jov pre výskumníkov (The Human Resources Strategy 4 Resear‑
chers). Stratégia predstavuje jednoduchý proces, ktorý organizá‑
ciam na dobrovoľnej báze umožňuje zaviesť princípy Charty a Kódexu do každodenného 
 života.  Organizácie, ktoré v tejto oblasti zaznamenajú viditeľný pokrok, môžu od Európ‑
skej  komisie získať právo používať logo „Excelentnosť v oblasti ľudských zdrojov 
vo  výskume“ („HR Excellence in Research“), a teda sa viacej zviditeľniť a pritiahnuť naj‑
lepších výskumníkov. Doteraz právo používať toto logo získalo 102 inštitúcií v 18 kraji‑
nách, z toho najviac vo Veľkej Británii (až 59). Slovenské vyskumné organizácie, vrátane 
vysokých škôl, sa do tejto inciatívy zatiaľ nezapojili.

mailto: rtd-charter@ec.europa.eu
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 EURAXESS Links 

 EURAXESS Links poskytuje interaktívne webové služby pre európskych výskumní‑
kov  dlhodobo pôsobiacich mimo Európy, a umožňuje im udržiavať vzájomný kontakt 
a väzby s Európou. K dispozícii je aj webové fórum, databáza výskumných pracovníkov, 
 e‑mailové upozornenia, elektronický časopis; navyše sa pre členov pravidelne organi‑
zujú spoločné podujatia. EURAXESS Links poskytuje informácie o možnostiach budova‑
nia kariéry v  Európe, medzinárodnej výskumnej spolupráci a európskych politikách vo 
výskume. V súčasnosti existuje v Číne, Indii, Japonsku, Singapure a USA. Členstvo je 
bezplatné.

Slovenský portál EURAXESS
Európsky portál EURAXESS – Researchers in Motion je prepojený v časti Jobs na  národné 
portály EURAXESS poskytujúce konkrétne informácie o danej krajine. Slovenský  portál 
 EURAXESS www.euraxess.sk má dve samostatné jazykové verzie: slovenskú a anglic kú. 
Slovenská je určená slovenským výskumníkom, ktorí uvažujú o pôsobení v zahraničí, 
ale takisto slovenským výskumným organizáciám, ktoré by chceli na svojej pôde privítať 
 zahraničných výskumníkov. Anglická verzia poskytuje informácie o Slovensku zaujímavé 
pre zahraničných výskumníkov, ktorí uvažujú o pôsobení na Slovensku. Na portáli nájdete 
v tematických častiach „Pracovné ponuky pre výskumníkov“, „Štipendiá a granty“, „Služby 
– praktické informácie“, „Práva vo výskume“, „EURAXESS pre výskumné organizácie“ 
a „Servisné centrá EURAXESS na Slovensku“ spracované relevantné informácie, ktoré vám 
pomôžu zorientovať sa v situáciách spojených s medzinárodnou mobilitou.

Pracovné ponuky pre výskumníkov
V tejto časti môžete bezplatne vyhľadávať aktuálne pracovné ponuky v oblasti výskumu 
v celoeurópskej databáze, či vložiť svoj životopis a umožniť tak výskumným organizáciám 
osloviť vás v prípade, že zodpovedáte profilu na obsadzované miesto. Ak reprezentujete 
 výskumnú organizáciu, máte možnosť bezplatne uverejniť vašu pracovnú ponuku a získať 
tak možnosť vyberať si z kvalifikovaných kandidátov z celej Európy.

Štipendiá a granty
V časti „Štipendiá a granty“ nájdete informácie o možnostiach financovania mobility 
 formou štipendia či grantu. Nachádza sa tu informácia o novej databáze štipendií a grantov 
pre slovenských uchádzačov, ktorú vytvorila SAIA, n. o., a na ktorú sa dostanete cez odkaz 
http://granty.saia.sk. Vyhľadávať v nej môžete podľa krajiny, odboru a pod.

Ďalej v tejto časti portálu EURAXESS Slovensko môžete nájsť aj informácie o možnostiach 
financovania vášho projektu zo zdrojov EÚ a aj o možnostiach financovania vašej mobility 
v rámci projektov už spolufinancovaných EÚ (podporené projekty programu COFUND – 
program Ľudia 7. rámcového programu).

www.euraxess.sk
http://granty.saia.sk
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Keďže nájsť spôsob ako financovať mobilitu patrí k najčastejšie kladeným otázkam, prehľad 
štipendií a grantov pre doktorandov a výskumných pracovníkov tvorí podstatnú časť tejto 
publikácie. Kapitola 4 poskytuje aj základnú informáciu o finančných mechanizmoch EÚ, 
kapitola 5 o medzinárodných podporných finančných schémach, kapitola 6 o financovaní 
z národných zdrojov a v kapitole 7 je prehľad štipendií a grantov podľa jednotlivých krajín.

Služby – praktické informácie
Cieľom iniciatívy EURAXESS je nielen zaoberať sa poskytovaním informácií o financo‑
vaní mobilít, ale aj čo najviac zjednodušiť mobilitu výskumníkov a procesy s tým súvisiace. 
Preto v sekcii slovenského portálu EURAXESS „Služby – praktické informácie“ zhromažďu‑
jeme relevantné informácie týkajúce sa konkrétnych reálnych situácií, s ktorými sa mobilný 
 výskumník stretáva v bežnom živote: či už ide o otázky zdanenia jeho príjmov v zahraničí, 
sociálneho zabezpečenia, formalít pri vstupe do krajiny či zmene pobytu, alebo možnosti 
zapísania detí do školy či možnosti kultúrneho vyžitia v danej krajine a pod. Informácie sú 
prehľadne usporiadané do tematických oblastí a obsahujú aj kontakty na príslušné inštitú‑
cie, ktoré sú za danú oblasť zodpovedné. Takisto je v prípade nejasností možné kontaktovať 
najbližšie servisné centrum EURAXESS, ktoré sa vašimi otázkami bude zaoberať. Prehľad 
praktických informácií nájdete aj v kapitole 2 tejto publikácie; jej prečítanie vám poskytne 
predstavu o tom, na čo treba myslieť v prípade presunu z krajiny do krajiny.

Práva vo výskume
Pre rozvoj kariéry výskumníka a aj samotného výskumu sú dôležité dobré pracovné 
 podmienky pre výskumníkov. Definovanie práv a povinností na strane výskumníkov ako 
i výskumných organizácií ponúkajú Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex 
 správania pre nábor výskumných pracovníkov. K ich princípom sa prihlásili a oba doku‑
menty v roku 2005 signovali v mene organizácií, ktoré reprezentujú, Slovenská rektorská 
konferencia a Slovenská akadémia vied. Viac informácií ako sa prihlásiť k princípom Charty 
a Kódexu a ako ich implementovať na vašom pracovisku, prípadne ako získať právo pou‑
žívať logo „Excelentnosť v oblasti ľudských zdrojov vo výskume“, nájdete v sekcii „Práva 
vo  výskume“ národného portálu EURAXESS.

EURAXESS pre výskumné organizácie
Pre slovenské výskumné organizácie je EURAXESS jednou z ciest ako sa viac otvoriť svetu. 
Predstavuje možnosť obohacovať ich činnosť o skúsenosti zahraničných výskumníkov, 
 spolupracovať s nimi a zároveň ich oboznamovať so slovenským výskumom. Výskumné 
 organizácie môžu využiť Pracovné ponuky pre výskumníkov (EURAXESS Jobs) ako bez‑
platný spôsob uverejňovania svojich voľných pracovných miest a na základe zverejnených 
životopisov aj na vyhľadávanie zahraničných výskumníkov, ktorí by mali záujem prísť pôso‑
biť do ich výskumného tímu. Prihlásením sa k Charte a Kódexu, implementáciou ich princí‑
pov a prípadne získaním práva používať logo „Excelentnosť v oblasti ľudských zdrojov vo 
výskume“, môžu nielen zlepšiť svoje vlastné pracovné prostredie, ale i zatraktívniť a zvidi‑
teľniť sa v medzinárodnom meradle. Viac o tom čo EURAXESS ponúka výskumným orga‑
nizáciám a ako postupovať, sa dočítate v kapitole 3 EURAXESS pre výskumné organizácie.
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Servisné centrá EURAXESS na Slovensku

V servisných centrách EURAXESS nájdete informovaných ľudí, ktorí sa venujú problema‑
tike mobilít a ktorí sa radi podelia o svoje skúsenosti. Nielenže poskytnú informácie, ale ak 
je to možné, pomôžu aj pri vybavovaní niektorých formalít, či odporučia svoju sieť kontak‑
tov. Stačí si na internetovej stránke nájsť príslušné kontaktné informácie a obrátiť sa na naj‑
bližšie servisné centrum. Od roku 2011 sa do aktivít slovenskej siete EURAXESS postupne 
zapájajú všetky pracoviská SAIA, ktoré majú sídlo okrem Bratislavy v Nitre, Žiline, Banskej 
Bystrici, Košiciach a Prešove, pričom Bratislava má rolu koordinátora tak smerom k svojim 
regionálnym pracoviskám, ako aj k ostatným servisným centrám pôsobiacim v rámci európ‑
skej siete servisných centier  EURAXESS v 38 krajinách a ďalším inštitúciám na európskej 
a národnej úrovni, ktoré sú s činnosťou servisných centier spojené.
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2. Praktické informácie a mobilita 
výskumníkov

Rozvoj kariéry výskumníka dnes čoraz viac súvisí so zbieraním poznatkov a skúseností 
v  zahraničí a s medzinárodným uznaním jeho práce. To prináša potrebu viac cestovať 
a  takisto potrebu orientovať sa v administratívnych postupoch s tým spojených. Keďže tieto 
zahŕňajú široké spektrum oblastí (od daní, cez sociálne a zdravotné zabezpečenie, po po‑
volenie na pobyt a víza), ide o značné množstvo informácií, ktoré sú roztrúsené po rôznych 
 informačných zdrojoch.

Cieľom tejto kapitoly je zhromaždiť pre čitateľa relevantné informácie, a poskytnúť tak 
praktický prehľad o tom, čím všetkým sa treba zaoberať a aké kroky podniknúť. Aj keď ide 
o oblasti pomerne náročné na spracovanie, usilovali sme sa podať informácie tak, aby ste 
sa v nich mohli jednoduchšie zorientovať a v prípade záujmu odkazujeme aj na internetové 
stránky s ďalšími (oficiálnymi) informáciami.

Oblasti spracované v tejto časti publikácie môžete nájsť aj v on‑line podobe na portáli 
 EURAXESS SLOVENSKO www.euraxess.sk v sekcii „Služby – praktické informácie“, kde 
sú informácie pravidelne aktualizované. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že  informácia 
o  legislatíve má len informatívny charakter a v prípade akýchkoľvek otázok v  konkrétnych 
prípadoch treba kontaktovať príslušnú inštitúciu, kde vám fundovane odpovedia, a to 
aj s prihliadnutím na aktuálny stav problematiky, ktorá môže pomerne často podliehať 
 zmenám.

Všetky oficiálne právne dokumenty nájdete na nasledujúcich webstránkach:
 www.zbierka.sk (Zbierka zákonov)
 http://jaspi.justice.gov.sk (databáza JASPI – Jednotný automatizovaný systém práv‑

nych  informácií)
 http://portal.gov.sk (Ústredný portál verejnej správy – centrálny a jednotný prístup 

k  informačným zdrojom a službám verejnej správy)

Daň z príjmov fyzických osôb
Základné informácie
Orgánmi daňovej správy na Slovensku sú Daňová sekcia Finančnej správy SR a daňové 
úrady. Daňovým rokom je kalendárny rok. Sadzba dane z príjmov je 19  % zo základu dane.

V oblasti dane z príjmu v SR platia tieto predpisy:
 zákon č.  595/2003 Z.  z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 zákon č.  511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

Pri zamestnaní zamestnanec odvádza dane z príjmu zväčša podľa legislatívy štátu, v kto‑
rom je zamestnaný. Zákon o daniach z príjmov označuje príjmy zo zamestnania ako príjmy 
zo závislej činnosti.

www.euraxess.sk
www.zbierka.sk
http://jaspi.justice.gov.sk
http://portal.gov.sk
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Daň z príjmov pri zamestnaní na Slovensku

Základom dane z príjmov sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné 
a  príspevky, ktoré je zamestnanec povinný platiť. Základ dane sa znižuje aj o nezdaniteľnú 
časť základu dane na daňovníka (prípadne na manželku/manžela), ktorá závisí od výšky zá‑
kladu dane vztiahnutej na definovaný násobok životného minima (pozri §  11 zákona o dani 
z príjmov).

Sadzba dane z príjmov je 19  % a zamestnávateľ zväčša mesačne odvádza zo mzdy 
 zamestnanca preddavok na daň. Zamestnanec, ktorý mal zdaniteľné príjmy zo závislej 
 činnosti  aspoň vo výške 6‑násobku minimálnej mzdy, si môže uplatniť daňový bonus na 
každé  vyživované dieťa (absolvujúce povinnú školskú dochádzku alebo sústavne sa pripra‑
vujúce na povolanie najneskôr do 25 rokov veku, resp. do ukončenia 2. stupňa vysokej školy) 
žijúce v domácnosti s daňovníkom.

Daňové priznanie sa vo všeobecnosti podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, teda do 31. marca nasledujúceho roka. 
V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Ak zamestna‑
nec, ktorý počas kalendárneho roka poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, a ktorý 
pracuje počas celého roka na Slovensku, môže písomne požiadať posledného zamestnáva‑
teľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov od všetkých zamestnávateľov (teda 
daňového priznania), a to najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka. Ročné zúčtova‑
nie za zamestnanca vykoná tento zamestnávateľ. V prípade, ak zamestnávateľa  nepožiada 
o ročné zúčtovanie do uvedeného termínu, resp. nedodá požadované dokumenty, alebo ak 
v zdaňovacom období poberal príjmy zo zahraničia, musí si ročné zúčtovanie vykonať sám.

Doktorandi sú podľa zákona považovaní za študentov (nie zamestnancov) a ich príjem 
v zmysle zákona o vysokých školách je považovaný za štipendium, ktoré ako také nepod‑
lieha zdaneniu.

Výskumníci sú na základe pracovnej zmluvy zamestnancami konkrétnej inštitúcie a ich 
 odmena je spravidla príjem zo závislej činnosti, ktorý vo všeobecnosti zdaneniu podlieha.

Daň z príjmov pri zamestnaní v zahraničí
Pri zamestnaní v zahraničí sa daňová problematika stáva komplexnejšou. Ako už bolo 
spomínané, pri zamestnaní zamestnanec odvádza dane z príjmu zväčša podľa legislatívy 
štátu, v ktorom je zamestnaný. Slovenský občan, ktorý dlhodobo žije a pracuje v zahraničí 
len v jednom štáte, bude platiť v tomto štáte s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež daň 
z príjmu. Dôvodom je daňová povinnosť, ktorá v danom štáte vzniká po určitom čase pobytu 
alebo pri zárobkovej činnosti. Na druhej strane sa môže stať, že slovenský občan nebude 
platiť daň z príjmu v Slovenskej republike, ak vo svojej vlasti nebýva a nezarába.

Pri nástupe do zamestnania v inej krajine by mal byť pracovník prihlásený na zahraničnom 
finančnom úrade. Dokladom je pridelenie osobného daňového čísla. V niektorých štátoch 
sa používa jedno registračné číslo na účely dane, poistenia alebo pobytu. Ak má slovenský 
občan zdroj príjmov zo závislej činnosti v zahraničí, platí zálohy na daň a odovzdáva daňové 
priznanie v štáte zamestnania.
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Zložité situácie nastávajú, keď má pracovník príjem z niekoľkých krajín v jednom daňovom 
období. Základným problémom je určenie daňovej príslušnosti (daňový domicil) a určenie 
rozsahu zdanenia. Povinnosť platiť daň z príjmu majú spravidla dve skupiny osôb: rezidenti 
a nerezidenti.

Pre občana SR zamestnaného v zahraničí je v súvislosti s daňovou povinnosťou pri ročnom 
zúčtovaní dane v SR dôležité, či je:
 daňovým rezidentom – daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo
 daňovým nerezidentom – daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou,
 a či so štátom, v ktorom pracuje, má Slovensko uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého 

zdanenia.

Zákon o dani z príjmov tieto dva typy daňovníka definuje takto:
 daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá má na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava (nemá v SR trvalý po‑
byt, ale zdržiava sa tu aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo 
v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu). 
 Predmetom dane je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a aj zo zdro‑
jov v zahraničí (tzv. celosvetové príjmy),

 daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá nie je daňov‑
níkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Predmetom dane je príjem plynúci len 
zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Pri vyrovnaní dane po skončení zdaňovacieho obdobia (na Slovensku kalendárny rok) sa 
 postupuje podľa toho, či je občan SR pracujúci v zahraničí daňovým rezidentom SR alebo nie 
je. Pri určovaní toho, v ktorej krajine je daňovým rezidentom, sa vychádza zo zmluvy o za‑
medzení dvojitého zdanenia, ak medzi SR a štátom, v ktorom občan SR pracuje, je takáto 
zmluva uzavretá. (Podľa zákona o dani z príjmov majú tieto zmluvy prednosť pred týmto 
 zákonom. Problematika dvojitého zdanenia je upravená v §  45 zákona o dani z príjmov.)

Na základe takýchto dvojstranných zmlúv sa pri určovaní daňovej rezidencie zohľadňujú 
tieto faktory (zvyčajne článok  4 týchto zmlúv):
 stály byt k dispozícii,
 užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov),
 miesto, na ktorom sa osoba obvykle zdržiava,
 štátna príslušnosť.

Slovenská republika mala v čase prípravy tejto publikácie podpísaných 63 zmlúv o zame‑
dzení dvojitého zdanenia príjmov.

Zoznam zmlúv a prehľad metód eliminácie dvojitého zdanenia príjmov sa nachádza na 
portáli Daňovej sekcie Finančnej správy SR www.drsr.sk/wps/portal (Legislatíva > Zmluvy 
 o  zamedzení dvojitého zdanenia).

Zoznam dvojstranných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia je zverejnený aj na  webovej 
stránke Ministerstva financií SR – www.finance.gov.sk (Dane, clá a účtovníctvo > Daň 
z príjmu > Medzinárodné zdaňovanie).

www.drsr.sk/wps/portal
www.finance.gov.sk
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Texty zmlúv sa zverejňujú v Zbierke zákonov (jej elektronická verzia je na www.zbierka.sk) 
a v databáze JASPI (http://jaspi.justice.gov.sk).

Informácie o daňových systémoch sú zväčša zverejnené na webových stránkach daňových 
úradov jednotlivých krajín.

Zmluvy špecifikujú aj metódu eliminácie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti, 
a to zápočet dane alebo vyňatie príjmov zo základu dane (zvyčajne článok  23).

Metóda vyňatia príjmov sa uplatňuje aj v prípade príjmov zo závislej činnosti:
a) za prácu vykonávanú pre Európske spoločenstvá a ich orgány, ktoré boli preukázateľne 

zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo
b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu, 

a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené.

Daná metóda sa následne aplikuje pri výpočte základu dane z príjmu, resp. daňovej povin‑
nosti pri podávaní daňového priznania.

Slovenský daňový rezident s príjmami zo zahraničia
V prípade slovenského daňového rezidenta s príjmami zo zahraničia zárobky z iných  krajín 
patria do slovenského daňového priznania, aj keď z nich pracovník už raz daň odviedol 
v štáte zdroja. Dôvodom je to, že pracovník je pokladaný za rezidenta v SR. Keďže celosve‑
tové príjmy sa v štáte daňovej príslušnosti neopomínajú, musí platca dane zahrnúť príjmy 
zo zahraničia do priznania, ktoré podáva v SR za uplynulý rok. V tomto prípade je nutné 
 zaobstarať si potvrdenie o zaplatenej dani od zahraničného úradu.

Daňové priznanie pri zamestnaní v zahraničí
Ak daňovníkovi plynú príjmy zo zahraničia, musí si sám podať daňové priznanie do troch me‑
siacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.  j. do 31. marca. Ak plynú daňovníkovi príjmy zo 
zdrojov v zahraničí, ktorého zdaňovacie obdobie je iné ako v Slovenskej republike, a v  lehote 
na podanie daňového priznania nemá doklad o zaplatení dane od správcu dane v zahraničí, 
uvedie v daňovom priznaní predpokladanú výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí 
a daň pripadajúcu na tieto príjmy za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie.

Správca dane môže na požiadanie daňovníka (ale aj z vlastného podnetu) predĺžiť lehotu 
na podanie daňového priznania. V prípade príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí až 
o šesť mesiacov. Nepodanie daňového priznania sa trestá pokutou. V lehote na podanie 
daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť, inak mu hrozí sankčný úrok. V prí‑
pade, ak   daňovník na preddavkoch odviedol viac ako mal, musí spolu s daňovým priznaním 
 požiadať o vrátenie preplatku.

www.zbierka.sk
http://jaspi.justice.gov.sk
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Vybrané úpravy relevantné v prípade medzinárodnej mobility

V súvislosti s medzinárodnou mobilitou môžu byť pre fyzické osoby dôležité aj tieto fakty 
vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov:
 Od dane sú oslobodené štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo 

poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, podpory 
a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a ne‑
investičných fondov vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky poskytované 
z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych 
fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu 
príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa §  5 a 6.

 Od dane sú oslobodené aj finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na 
základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. (Patria medzi 
ne napríklad rámcové programy ES.)

 Pri určení výšky uplatniteľnej nezdaniteľnej čiastky po skončení zdaňovacieho obdo‑
bia je potrebné brať do úvahy príjmy zo SR ako aj zo zahraničia. Osoba (daňovník), 
ktorá na území SR pracovala len časť roka a časť roka v zahraničí, má nárok pri podá‑
vaní daňového priznania na Slovensku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane 
prislúchajúcej na daňovníka za celý rok. Výška nezdaniteľnej čiastky je definovaná v §  11 
 zákona o dani z príjmov.

Zmluvy môžu obsahovať aj špecifické ustanovenia týkajúce sa príjmov  študentov 
( vrátane doktorandov), učiteľov, lektorov, profesorov, výskumných pracovníkov 
( zvyčajne články  20, 21).

Napríklad (text sa odlišuje od zmluvy k zmluve):

 „Profesori alebo učitelia, ktorí sa dočasne zdržiavajú v jednom zmluvnom štáte po dobu 
 nepresahujúcu dva roky, aby tam vyučovali alebo robili výskum na univerzite, v kolégiu 
v škole alebo na inom vyučovacom ústave, ktorého cieľom nie je dosiahnuť zisk, a ktorí majú 
alebo bezprostredne pred týmto pobytom mali bydlisko v druhom zmluvnom štáte, sa oslo-
bodia v prv spomínanom zmluvnom štáte od dane z odmien za toto vyučovanie alebo výskum 
(s podmienkou, že pochádzajú zo zdrojov mimo tohto štátu).“

 „Platy, ktoré študent alebo praktikant, ktorý má alebo mal bezprostredne pred svojím prí-
chodom do jedného zmluvného štátu bydlisko v druhom zmluvnom štáte a ktorý sa zdržiava 
v prv spomínanom štáte iba preto, aby tam pokračoval v štúdiu alebo vo vzdelávaní, dostáva 
na úhradu nákladov výživy, štúdia alebo vzdelania, nepodliehajú zdaneniu v tomto štáte 
s podmienkou, že pochádzajú zo zdrojov mimo tohto štátu.“

Tieto články teda ustanovujú, že ak napríklad učiteľ, občan SR, po dobu nepresahujúcu 
2 roky robí výskum alebo vyučuje na univerzite v Taliansku, jeho príjmy za túto činnosť sa 
zdaňujú podľa legislatívy SR, a nie Talianska. (Vo všeobecnosti by sa totiž mala uplatňovať 
legislatíva štátu, v ktorom pracuje, v tomto prípade Talianska.)

Bližšie informácie
portál Daňovej sekcie Finančnej správy SR www.drsr.sk

www.drsr.sk


14 EURAXESS SLOVENSKO
Pr

ak
tic

ké
 in

fo
rm

ác
ie

Sociálne a zdravotné zabezpečenie

Systém sociálneho zabezpečenia v SR

Systém sociálneho zabezpečenia v SR má tri časti:
1. sociálne poistenie,
2. štátna sociálna podpora,
3. sociálna pomoc.

Vo väčšine krajín Európskej únie do systému sociálneho zabezpečenia patrí spravidla aj 
zdravotná starostlivosť; v SR je zdravotná starostlivosť riešená samostatne.

Sociálne poistenie
Hlavným orgánom verejnej správy vo veciach sociálneho poistenia na Slovensku je Sociál‑
n a poisťovňa (www.socpoist.sk). Sociálne poistenie je najrozsiahlejšou časťou sociálneho 
 zabezpečenia. Ide o povinné verejnoprávne poistenie založené na platení odvodov a pobe‑
raní dávok.

Povinne poistený je zamestnanec (poistné zaňho Sociálnej poisťovni odvádza zamestná‑
vateľ, ktorý má rovnako povinnosť zamestnanca prihlásiť do registra poistencov a spori‑
teľov starobného dôchodkového sporenia) a samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO, 
ak spĺňa podmienky povinného poistenia (ročný príjem viac ako 12‑násobok mesačnej mini‑
málnej mzdy). Všetky osoby staršie ako 16 rokov môžu byť poistené dobrovoľne.

Systém sociálneho poistenia na Slovensku upravuje zákon č.  461/2003 Z.  z. o sociálnom 
 poistení, ktorý sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby 
(výnimkou sú silové rezorty – príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 
Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, 
colníci a príslušníci ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených 
 silách).

Sociálne poistenie sa skladá z:
 nemocenského poistenia (poistenie pre prípad straty – zníženia príjmu zo zárobkovej 

činnosti ako náhrada v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a mater‑
stva),

 starobného poistenia (poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia),
 invalidného poistenia (poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad 
úmrtia),

 úrazového poistenia (poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku 
pracovného úrazu a choroby z povolania),

 garančného poistenia (poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa, 
na uspokojovanie nárokov zamestnanca, na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie nezaplatených zamestnávateľom a do základného fondu príspevkov na sta‑
robné dôchodkové sporenie),

 poistenia v nezamestnanosti (poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca 
v dôsledku nezamestnanosti).

www.socpoist.sk
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Sociálne poistenie a sporenie na starobu (dôchodkové poistenie) na Slovensku sa skladá 
z troch pilierov:
 1. pilier – poistenie na starobu (dôchodkové poistenie), invaliditu, pre pozostalých, pre 

chorobu, materstvo, nezamestnanosť a poistenie pre prípad pracovných úrazov a chorôb 
z povolania. Štátne dôchodkové poistenie je financované priebežným spôsobom a od‑
vody do Sociálnej poisťovne sú použité na výplaty dôchodkov. Dôchodok zohľadňuje 
výšku odvedených príspevkov, rast miezd a infláciu.

 2. pilier – starobné dôchodkové sporenie; financované v režime kapitalizačného sys‑
tému. Úspory spravujú špeciálne spoločnosti – dôchodkové správcovské spoločnosti. 
Príspevky sporiteľov v podobe odvodov sa sporia na osobnom dôchodkovom účte a stá‑
vajú sa vlastníctvom sporiteľa. Druhý pilier upravuje zákon č.  43/2004 Z z. o starobnom 
dôchodkovom sporení.

 3. pilier – systém dobrovoľného doplnkového dôchodkového sporenia, ide najmä o do‑
plnkové dôchodkové poistenie, rôzne formy životného poistenia, investovanie do podie‑
lových fondov atď. Tretí pilier upravuje zákon č.  650/2004 Z.  z. o doplnkovom dôchodko‑
vom sporení.

Zamestnanci a povinne nemocensky poistené SZČO majú nárok na nemocenské, ak boli 
pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných (PN) na výkon zárobko‑
vej  činnosti. Výška poskytovanej peňažnej dávky sa odvodzuje od zodpovedajúcej výšky 
 zárobku. Na overenie PN sa od prvého dňa vyžaduje lekárske potvrdenie od ošetrujúceho 
lekára.

Náhradu príjmu zamestnanca počas prvých 10 kalendárnych dní PN platí zamestnávateľ. 
Počas prvých 3 kalendárnych dní je to 25  % z vymeriavacieho základu (denného zárobku 
 vypočítaného z príjmov predchádzajúceho roku, maximálne zo sumy 1,5‑násobku priemer‑
nej mzdy mesačne). Od 4. do 10. kalendárneho dňa je to 55  % z toho istého vymeriavacieho 
základu. Od 11. dňa PN je to 55  % z vymeriavacieho základu (ak je choroba dôsledkom po‑
žitia alkoholu alebo drogy, je nárok len na polovicu dávky). Pri porušení liečebného režimu 
nie je nárok na dávku počas maximálne 30 dní. Dávka sa poskytuje maximálne 52 týždňov 
od začiatku dočasnej PN.

Štátna sociálna podpora
V rámci štátnej sociálnej podpory sa poskytujú jednorazové a opakované sociálne dávky. 
Pre každú dávku sú definované podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať.

Všeobecný prehľad sociálnych dávok a príspevkov a vzory tlačív žiadostí sú zverejnené na 
webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, časť Rodinná a sociálna 
politika – www.employment.gov.sk/podpora‑rodinam‑s‑detmi.html.

Jednorazové dávky sú: príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení, 
niektoré z príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, príspevok na pohreb.

Opakované dávky sú: prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspe‑
vok, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa 
v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, príspevok na starostlivosť o dieťa, 
 náhradné výživné, niektoré z príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

http://www.employment.gov.sk/podpora-rodinam-s-detmi.html
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Rodičovský príspevok
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpe‑
čovanie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, s dlhodobo nepriaznivým 
zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, 
ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od 
právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.

Cudzinec má nárok na príspevok, ak je rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorej bolo dieťa zve‑
rené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodiny; riadne sa stará o dieťa do troch 
rokov alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, 
alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej sta‑
rostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa 
do tejto starostlivosti; cudzinec aj dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Sloven‑
skej republiky.

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
príslušnom podľa miesta trvalého pobytu; cudzinec aj na úrade práce, sociálnych vecí a ro‑
diny príslušnom podľa miesta prechodného pobytu.

Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na ma‑
terské alebo nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia 
toho istého druhu v cudzine.

Prídavok na dieťa
Prídavok na dieťa je peňažná opakujúca sa dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe 
na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Cudzinec má nárok na vyplácanie prídavku, ak má trvalý alebo prechodný pobyt na území 
Slovenskej republiky a stará sa o nezaopatrené dieťa s trvalým alebo prechodným poby‑
tom na území SR alebo je rodičom nezaopatreného dieťaťa (v prípade osvojenia je rodičom 
aj osvojiteľ), alebo osobou, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrá‑
dzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu.

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na prídavok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
príslušnom podľa miesta trvalého pobytu, cudzinec aj na úrade práce, sociálnych vecí a ro‑
diny príslušnom podľa miesta prechodného pobytu.

Sociálna pomoc
Cieľom sociálnej pomoci je zmierniť a prekonať stav sociálnej alebo hmotnej núdze, elimi‑
novať ich príčiny a integrovať občana do spoločnosti.

Takisto ako štátna sociálna podpora je v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a viac informácií môžete nájsť na jeho stránke www.employment.gov.sk.

Sociálne zabezpečenie v zahraničí
Pri práci občanov SR v zahraničí sa rozlišuje, či ide o prácu v krajinách Európskej únie 
a  Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo v tretích krajinách.

www.employment.gov.sk
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Tretie krajiny
V zmysle §  14 ods.  1 písm.  a) zákona o sociálnom poistení povinne nemocensky poistený 
a povinne dôchodkovo poistený je zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na území Sloven‑
skej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky počas obdobia určeného zamest‑
návateľom, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej repub‑
liky, neustanovuje inak.

Každý prípad je posudzovaný individuálne s ohľadom na právnu úpravu zmluvy o sociálnom 
zabezpečení uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a daným štátom.

Medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení sú zverejnené na webovej stránke Sociál‑
nej poisťovne www.socpoist.sk (Úvod > O Sociálnej poisťovni > Zahraničie a EÚ > Medziná‑
rodné zmluvy).

Sociálne zabezpečenie v EÚ/EHP/Švajčiarsku
Členské štáty Európskej únie sú Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, 
 Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembur‑
sko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 
 Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia.

Na základe dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) sa navyše takmer všetky 
práva vzťahujú aj na obyvateľov Islandu, Nórska a Lichtenštajnska (doma aj v EÚ). Na 
 Švajčiarsko sa uplatňuje koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia.

Niektoré časti členských štátov EÚ nie sú súčasťou Únie (ostrov Man, Normandské ostrovy, 
Faerské ostrovy, Grónsko a pod.). Naopak existujú nekontinentálne a zámorské územia 
členských štátov v Atlantickom a Indickom oceáne, ktoré sú súčasťou EÚ.

Občania Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie majú právo pracovať 
v ktoromkoľvek členskom štáte ako zamestnanci alebo ako samostatne zárobkovo činné 
osoby. Isté práva, ktoré využíva na základe svojho postavenia ako pracovníka v EÚ, sa môžu 
vzťahovať aj na manželku/manžela a rodinných príslušníkov.

Európske predpisy zaručujú, že občania členských štátov patria pod jednotný režim  sociálnej 
ochrany a neprídu o žiadne nároky (obzvlášť čo sa týka odchodu do dôchodku). Spravidla 
sú poistení v krajine, kde pracujú. Majú nárok na rovnaké sociálne zabezpečenie a sociálne 
výhody, ako majú štátni príslušníci hostiteľskej krajiny. Tieto nároky zahŕňajú nemocenské 
a materské dávky (príspevky na zdravotnú starostlivosť a finančné príspevky), invalidný, sta‑
robný a vdovský dôchodok, náhrady za pracovný úraz, chorobu z povolania, úmrtie, podporu 
v nezamestnanosti, a rovnako aj rodinné prídavky. Musia však platiť rovnaké odvody ako 
platia štátni príslušníci danej krajiny. Osobitné predpisy existujú pre cezhraničných a vysla‑
ných pracovníkov. Čo sa týka mzdy, výpovede a opätovného zaradenia, ako aj prostriedkov 
na ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku, občan SR pracujúci v inej členskej krajine 
podlieha rovnakým pracovným podmienkam ako občania krajiny, v ktorej pracuje.

Acquis communautaire nemá za cieľ súlad systémov sociálneho zabezpečenia v jednot‑
livých štátoch, ale ich koordinovanie. Predpisy Spoločenstva sa nevzťahujú na sociálnu 
výpomoc, nepovinné doplnkové dôchodky a systémy predčasného odchodu do dôchodku.

www.socpoist.sk
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Pri posudzovaní, či v krajine zamestnania má občan SR nárok na dávky sociálneho zabez‑
pečenia, sa berú do úvahy všetky obdobia poistenia alebo zamestnania v inom štáte EÚ. 
Existujú osobitné pravidlá upravujúce obdobia v osobitnom systéme sociálneho zabezpe‑
čenia, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov v štátnej službe a ekvivalentné pozície. Ak v jed‑
nom štáte EÚ dostáva dôchodok, invalidný dôchodok alebo vdovský/sirotský dôchodok, na 
tento dôchodok má nárok aj vtedy, ak odíde bývať do iného členského štátu. Informácie 
o konkrétnej situácii záujemca získa v miestnej pobočke úradu sociálneho zabezpečenia.

Zamestnanec a jeho rodina má nárok na rovnaké dávky sociálnej pomoci, ako majú občania 
krajiny, v ktorej je zamestnaný, a to hneď, ako začne v tejto krajine pracovať. Z prijímania 
tejto podpory ho nemôžu vylúčiť z dôvodu občianstva, kvôli miestu pobytu alebo z akého‑
koľvek iného diskriminačného dôvodu.

Takisto má rovnaké práva ako občania krajiny zamestnania, ak ide o ubytovanie ( napríklad 
prístup k bytom udeľovaným miestnym úradom). Sociálne výhody ustanovuje každý  členský 
štát individuálne a v každej krajine sú iné.

Rodinní príslušníci zamestnanca, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, majú právo ho 
 sprevádzať alebo prísť za ním do krajiny, kde má zamestnanie. Rodina je definovaná ako 
manžel/manželka a deti do 21 rokov (alebo staršie, ak ich zamestnanec vyživuje), ako aj 
 rodičia a rodičia manžela/manželky, ak ich vyživuje. Pokiaľ ide o ostatných členov rodiny, 
krajina, kde pracuje, je povinná „priaznivo posúdiť“ ich žiadosť, aby za ním mohli prices‑
tovať. Sprevádzajúci rodinní príslušníci dostanú kartu pobytu alebo doklad, ktorý má rov‑
nakú platnosť ako u zamestnanca. Manžel/manželka a deti zamestnanca, ak chcú, majú 
tiež právo bez obmedzenia pracovať v krajine, kde je zamestnanec zamestnaný. Rodinní 
 príslušníci majú právo na prístup k všeobecnému a odbornému vzdelaniu dostupnému 
v krajine zamestnania. Deti zamestnanca majú tiež právo využívať rovnaké vzdelávacie 
granty, ktoré sú dostupné pre ostatné deti v danej krajine.

Vyslaní pracovníci
Vyslaný pracovník, ktorý po istú vymedzenú dobu pracuje na žiadosť zamestnávateľa 
v inom členskom štáte, než v ktorom bežne pracuje, má niektoré osobitné práva. Obvykle 
patrí aj naďalej do systému sociálneho zabezpečenia v krajine svojho pôvodu. Čo sa týka 
zdanenia príjmov, daňové dohovory uzavreté medzi členskými štátmi EÚ vo všeobecnosti 
ustanovujú, že plat vyslaných pracovníkov sa za istých veľmi konkrétnych podmienok môže 
aj naďalej zdaňovať v štáte, kde bežne žijú. Jednou z týchto podmienok je, aby doba, ktorú 
pracovník strávi v členskom štáte, do ktorého bol vyslaný, nepresiahla 183 dní v období 12 po 
sebe idúcich mesiacov. Ďalšou podmienkou je, aby odmenu vyplácanú pracovníkovi nepla‑
til ani neznášal zamestnávateľ s pobytom v hostiteľskom štáte ani zamestnávatelia s trva‑
lým sídlom v hostiteľskom štáte.

Keď zamestnávateľ vysiela zamestnanca, musí sa v dostatočnom časovom predstihu pred 
vyslaním obrátiť na príslušnú inštitúciu na území členského štátu, v ktorom má zamest‑
návateľ sídlo, so žiadosťou o vydanie formulára E101 – Potvrdenie o uplatniteľnej legisla‑
tíve. Formulár E101 potvrdzuje, že vyslaný zamestnanec v oblasti sociálneho zabezpečenia 
podlieha právnym predpisom Slovenskej republiky a teda nepodlieha právnym predpisom 
štátu, na území ktorého vykonáva zárobkovú činnosť.
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Ak je nevyhnutné predĺžiť dobu vyslania, najviac však na dobu ďalších 12 mesiacov, 
 zamestnávateľ sa musí obrátiť na príslušný úrad alebo určenú inštitúciu členského štátu, 
na  územie ktorého je zamestnanec vyslaný, so žiadosťou o súhlas s predĺžením vyslania 
(formulár E102).

Aby vyslaný zamestnanec mohol poberať na seba a členov svojej rodiny vecné dávky 
 zdravotného poistenia a poistenia pre prípad materstva, musí požiadať príslušnú inštitúciu 
vysielajúceho štátu nielen o vydanie formulára E101, ale aj o vydanie formulára E111, ktorý 
vydáva príslušná inštitúcia zodpovedná za vecné dávky.

Cezhraniční pracovníci
Cezhraničný pracovník žije v jednom štáte EÚ, ale pracuje v inom, a najmenej raz do  týždňa 
sa vracia domov. Musí sa s ním zaobchádzať rovnako ako so zamestnancom, ktorý je 
 štátnym príslušníkom krajiny, kde má zamestnanie, a to najmä ak ide o právo uchádzať sa 
o prácu, pracovné podmienky a sociálne dávky.

V zmysle daňových dohovorov uzatvorených medzi dotknutými členskými štátmi sa plat 
môže zdaňovať buď v jednom alebo v oboch daných štátoch. Ak sa zdaňuje v oboch  štátoch, 
pri určovaní splatnej čiastky dane v jednom štáte sa zohľadňuje daň uhradená v druhom 
štáte.

Súbeh dvoch a viacerých pracovných úväzkov v rôznych členských štátoch
Ak občan SR pracuje súbežne vo viacerých krajinách EÚ, má povinnosť požiadať o  určenie 
príslušnej legislatívy pre účely sociálneho zabezpečenia. Keďže odvody na zdravotné 
a  sociálne zabezpečenie je viazané na krajinu zamestnania, v prípade viacerých zamestnaní 
je potrebné určiť prevažujúcu krajinu a odvádzať odvody tam. Nie je možné, aby mal pracov‑
ník súčasne dve verejné zdravotné či sociálne poistenia.

Prevažujúcu legislatívu určuje príslušný úrad sociálneho zabezpečenia v domovskej krajine 
na základe žiadosti občana. V Slovenskej republike je takýmto úradom Sociálna poisťovňa. 
Na jej stránke www.socpoist.sk v sekcii Formuláre je možné nájsť príslušnú „Žiadosť na po‑
súdenie a určenie príslušnosti k právnym predpisom u osoby zvyčajne vykonávajúcej čin‑
nosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ v zmysle článku  13 (1) 
nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č.  883/2004 okrem zamestnancov medziná‑
rodnej prepravy“ aj s pokynmi.

Právo ostať
Ak občan SR prestal pracovať v inej krajine EÚ, má nárok v nej zostať a požívať výhody 
 sociálneho zabezpečenia danej krajiny, ak spĺňa jednu z týchto podmienok:
 dosiahol dôchodkový alebo preddôchodkový vek a v hostiteľskom členskom štáte žil 

 nepretržite po viac ako tri roky a po dobu posledných 12 mesiacov tam pracoval (alebo 
počas tejto doby prišiel o prácu). Niektoré kategórie samostatne zárobkovo činných pra‑
covníkov nemajú nárok na starobný dôchodok. Za dôchodkový vek sa vtedy v niektorých 
členských štátoch považuje vek 65 rokov, alebo

 je trvalo práceneschopný z dôvodu úrazu, ktorý utrpel počas svojho produktívneho veku. 
V tomto prípade môže ostať, ak v tejto krajine žil a bol zamestnaný po dobu najmenej 
dvoch rokov pred stratou pracovnej schopnosti. Postihnutie oprávňuje na vyplácanie 

www.socpoist.sk
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 inštitucionálnych náhrad v tejto krajine EÚ a má právo v nej ostať, hoci tam žil alebo 
 pracoval čo i len týždeň. Právo ostať si musí uplatniť do dvoch rokov. Potom získa nárok 
na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny (čo sa týka bývania, 
sociálneho zabezpečenia, vzdelania detí atď.) práve tak, ako keď pracoval.

Rodinní príslušníci, ktorí žijú v krajine, majú taktiež právo zostať, a to dokonca aj po smrti 
občana SR. Ak zomrie pred uplatnením práva ostať v hostiteľskej krajine, členovia jeho 
 rodiny v nej môžu i naďalej ostať, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
 v danej krajine občan pracoval a žil viac ako 2 roky,
 smrť bola spôsobená pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
 manžel/manželka je pôvodom z hostiteľskej krajiny a svoju štátnu príslušnosť stratil/a 

sobášom s občanom SR.

Bližšie informácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk
Európska komisia, oblasť sociálneho zabezpečenia http://ec.europa.eu/social/ 
Európske služby zamestnanosti www.eures.sk

Pre záujemcov o prácu v krajinách Európskej únie môže byť užitočnou pomôckou  publikácia 
Ustanovenia Spoločenstva o sociálnom zabezpečení – Vaše práva pri pohybe v rámci 
 Európskej únie, ktorá je v aktualizovanej verzii dostupná na stránke EK aj v slovenčine 
(http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4783&langId=sk).

Z publikácie vyberáme
Cudzie krajiny, cudzie jazyky: nemusí to byť problém!
Vždy, keď pracujete, máte bydlisko alebo pobyt v cudzej krajine, môžu byť pre vás problémom 
cudzie jazyky, najmä pokiaľ ide o zložité pojmyv oblasti sociálneho zabezpečenia.  Neznalosť 
 cudzích jazykov môže ľahko viesť k nedorozumeniam, a preto by mohla byť prekážkou pri 
 predkladaní žiadosti o dávky, dodržiavaní termínov a podávaní odvolaní.

Žiadosti a dokumenty, ktoré predkladáte orgánom alebo súdom iného členského štátu,  nesmú 
byť zamietnuté z dôvodu, že nie sú vypracované v úradnom jazyku tohto štátu. Inými slovami, 
môžete predkladať svoje žiadosti, listy a osvedčenia vo vašom materinskom jazyku (ak patrí 
k úradným jazykom EÚ), ak to považujete za potrebné alebo vhodné. Samozrejme, že by to 
mohlo spôsobiť oneskorenie rozhodnutia o vašej konkrétnej žiadosti, ale mnohokrát vám to 
 pomôže vyjadriť sa jasne a zabrániť nedorozumeniam.

www.employment.gov.sk
www.socpoist.sk
www.upsvar.sk
http://ec.europa.eu/social/
www.eures.sk
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4783&langId=sk
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Zdravotné poistenie
Zdravotné poistenie v SR
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku upravujú viaceré zákony, najdôležitej‑
šie z nich sú:
 zákon č.  576/2004 Z.  z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 zákon č.  577/2004 Z z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verej‑

ného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti,

 zákon č.  580/2004 Z.  z. o zdravotnom poistení,
 zákon č.  581/2004 Z.  z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
 zákon č.  140/1998 Z.  z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
 zákon č.  578/2004 Z.  z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Zdravotné poistenie je verejné (povinné alebo dobrovoľné) a individuálne (komerčné).

Každá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku musí byť povinne poistená v niek‑
torej zo zdravotných poisťovní. Na Slovensku v súčasnosti pôsobia 3 zdravotné poisťovne 
(Všeobecná zdravotná poisťovňa, Poisťovňa Dôvera, Union zdravotná poisťovňa).

Povinne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá má síce trvalý pobyt na Sloven‑
sku, ale je zdravotne poistená v cudzine, na území štátu, v ktorom je zamestnaná, vyko‑
náva samostatnú zárobkovú činnosť, je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas 
dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo sa v cudzine dlhodobo 
zdržiava. Povinne poistená tiež nie je fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, ktorá žiada 
o dôchodok z iného členského štátu EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a je 
zdravotne poistená na území tohto štátu, ako aj tá, ktorá je poberateľom dôchodku z iného 
členského štátu a je zdravotne poistená na území tohto členského štátu.

Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte, ale
 je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území 

 Slovenskej republiky (to neplatí, ak je zamestnaná v SR u zamestnávateľa, ktorý požíva 
diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva);

 je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Sloven‑
skej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná;

 vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť;
 je žiadateľom o dôchodok alebo je poberateľom dôchodku v Slovenskej republike;
 je azylant;
 je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného 

 zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostli‑
vosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu;

 je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky alebo je vo väzbe alebo vo výkone 
trestu odňatia slobody.

Účasť na zdravotnom poistení poistenec preukazuje preukazom poistenca, ktorý slúži na 
identifikáciu poistencov v styku s príslušnými pobočkami poisťovne a zdravotníckym zaria‑
dením na Slovensku.
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Súkromné zdravotné poistenie na Slovensku poskytuje viacero inštitúcií – poisťovne po‑
skytujúce verejné zdravotné poistenie, ale aj komerčné poisťovne. Bližšie informácie sú na 
portáli Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou https://portal.udzs‑sk.sk

Zdravotné poistenie slovenských občanov v zahraničí
Pri pobyte v zahraničí je rozdiel, či sa pobyt realizuje v členskom štáte Európskej únie alebo 
v tzv. tretích krajinách.

Zdravotné poistenie pri pobyte v tretích krajinách
V prípade, že v cieľovej tretej krajine budete zamestnaný, zdravotné poistenie bude sú‑
časťou odvodov. To znamená, že odo dňa nástupu do zamestnania budete aj zdravotne 
 poistený. Ak pricestujete skôr, je potrebné si na túto dobu zabezpečiť komerčné zdravotné 
 poistenie.

V prípade dlhodobého pobytu v tzv. tretích štátoch si overte, či budete v tejto krajine 
zdravotne poistený (v prípade študijného pobytu môže byť zdravotné poistenie súčasťou 
 štipendia). V takom prípade sa musíte vo svojej slovenskej zdravotnej poisťovni odhlásiť 
(poisťovni musíte predložiť potvrdenie o zdravotnom poistení v zahraničí). Za dlhodobý 
 pobyt sa považuje pobyt dlhší ako 6 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Aj keď v zmysle platnej slovenskej legislatívy (§  10 zákona o zdravotnom poistení) môže 
zdravotná poisťovňa poistencovi uhradiť výdavky za poskytnutie neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti v krajinách mimo EÚ, EHP a Švajčiarska, odporúča sa komerčné poistenie. 
Preplatenie výdavkov za poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti je len do výšky 
úhrady na území SR, čo môže byť niekoľkokrát nižšia suma, ako zaplatíte v zahraničí.

Zdravotné poistenie pri pobyte v štátoch EÚ
Slovenská republika vstupom do Európskej únie plní ustanovenia Zmluvy o Európskej únii, 
ktorá je založená na štyroch základných slobodách: voľnom pohybe tovaru, voľnom pohybe 
kapitálu, voľnom pohybe služieb a voľnom pohybe osôb.

Európska legislatíva v oblasti sociálneho zabezpečenia vychádza zo štyroch základných 
princípov:
 rovnosť zaobchádzania (ak sa nachádzate v inom členskom štáte, máte rovnaké práva 

a povinnosti, ako majú občania tohto štátu),
 podliehanie legislatíve iba jedného štátu (ak sa pohybujete medzi štátmi Európskej 

únie, mali by ste byť poistení len v jednom štáte; obvykle je to štát, v ktorom pracu‑
jete; ak však pracujete naraz vo viacerých členských štátoch a v jednom z nich bývate, 
ste  poistení v štáte bydliska; ak vás slovenský zamestnávateľ vysiela pracovať do iného 
členského štátu, ostávate slovenským poistencom),

 zrátanie dôb poistenia (ak ste pracovali vo viacerých členských štátoch a boli ste tam 
poistený, doby poistenia sa zratúvajú),

 zachovanie už nadobudnutých práv (ak máte nárok na poskytnutie zdravotnej starost‑
livosti v jednom členskom štáte, prenáša sa nárok aj do iného členského štátu).

V zásade treba pri migrácii v rámci únie rozlišovať dva prípady – pobyt alebo bydlisko v inom 
členskom štáte Európskej únie.

https://portal.udzs-sk.sk
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Pobytom znamená dočasné bydlisko, teda v našom ponímaní dočasný pobyt, napr. z dô‑
vodu turistiky, štúdia, návštevy a i. Poistenec si vo svojej zdravotnej poisťovni vyzdvihne 
príslušný nárokový doklad na vecné dávky (zdravotnú starostlivosť) – Európsky preukaz 
zdravotného poistenia. Preukaz v prípade potreby čerpania vecných dávok v druhom člen‑
skom štáte predloží priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Ak sa ním nepreu‑
káže alebo ho nemá, musí rátať s uhradením poskytnutej vecnej dávky v hotovosti.

Za bydlisko treba v zmysle európskych predpisov o koordinácii systémov sociálneho zabez‑
pečenia (a s ohľadom na jurisdikciu Európskeho súdneho dvora) považovať miesto, kde má 
osoba ťažisko svojich záujmov, tzn. v našom ponímaní nielen trvalý pobyt. V tomto kontexte 
má pri posudzovaní bydliska na území Slovenskej republiky slovenská zdravotná  poisťovňa 
ako inštitúcia miesta bydliska oprávnenie požadovať od poistenca predloženie potvrdenia 
o tom, že je registrovaný – má ohlásený pobyt – na území SR, vlastní alebo má v nájme 
nehnuteľnosť určenú na bývanie, t.  j. vyhlasuje za ťažisko záujmov Slovenskú republiku.

Podrobnejšie informácie získate vo svojej zdravotnej poisťovni alebo na Úrade pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou https://portal.udzs‑sk.sk.

Ak občan SR pracuje a býva v inom štáte EÚ
Pracovníci vykonávajúci zárobkovú činnosť v inej krajine EÚ sú vo väčšine prípadov zdra‑
votne poistení len v štáte, kde pracujú. Toto pravidlo sa nevzťahuje na vyslaných pracovní‑
kov, pendlerov alebo osoby zamestnané v jednom štáte EÚ a zároveň podnikajúce v inom 
štáte. Po dobu zamestnania v zahraničí neplatia pracovníci ani ich nezaopatrení rodinní prí‑
slušníci poistné do slovenského systému zdravotného poistenia, a to ani v prípade, že i na‑
ďalej žijú v SR. Pokiaľ manžel/manželka migrujúceho pracovníka v SR pracuje, tak prispieva 
aj naďalej do slovenského systému poistenia. V prípade, že občan SR pracuje a býva v inom 
štáte EÚ, má v tejto krajine nárok na plnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmie‑
nok ako tamojší občania. V ostatných štátoch EÚ, vrátane SR, má nárok len na nevyhnutnú 
 lekársku starostlivosť.

Ak občan pracuje v inom štáte EÚ, ale naďalej býva v SR
Pracovníci, ktorí sú zamestnaní v inom štáte EÚ a naďalej bývajú v SR, majú nárok na plnú 
zdravotnú starostlivosť ako v SR, tak aj v krajine, kde pracujú. To platí aj pre ich nezaopatre‑
ných rodinných príslušníkov. Posudzovanie, či má slovenský pracovník pracujúci v zahraničí 
i naďalej bydlisko v SR, prislúcha zahraničnej inštitúcii v štáte, kde pracuje a odvádza zdra‑
votné poistenie. Ak občan SR pracuje v inom členskom štáte EÚ a býva i naďalej v SR, mal 
by sa obrátiť na svoju zahraničnú poisťovňu a požiadať o vystavenie formulára E106 (viac 
o európskych formulároch pozri ďalej), ktorý čo najskôr doručí slovenskej zdravotnej pois‑
ťovni, u ktorej bol doposiaľ poistený. Poisťovňa v SR na základe formulára vystaví Potvrde‑
nie o registrácii pre pracovníka i jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, na ktorého 
základe budú mať v SR nárok na takú istú zdravotnú starostlivosť ako slovenský poiste‑
nec. Pokiaľ zahraničná poisťovňa posúdi, že nemáte bydlisko na území SR, ale vaši nezao‑
patrení rodinní príslušníci stále v SR bývajú, požiadajte pre nich túto inštitúciu o vystavenie 
formulára E109. Po predložení formulára slovenskej zdravotnej poisťovni a vydaní Európ‑
skeho preukazu zdravotného poistenia budú mať vaši nezaopatrení rodinní príslušníci za‑
istenú plnú zdravotnú starostlivosť v SR. Ak viete, že v najbližšej dobe začnete pracovať 
v inom členskom štáte EÚ, EHP alebo vo Švajčiarsku, informujte o tejto skutočnosti svoju 
zdravotnú poisťovňu.

https://portal.udzs-sk.sk
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Odhláste sa zo systému slovenského poistenia od dátumu zahájenia zárobkovej činnosti 
v zahraničí. Ak ste už začali v zahraničí pracovať, oznámte to neodkladne (do 8 dní)  svojej 
doterajšej poisťovni v SR, ktorej by ste mali odovzdať poisťovňou vystavený Európsky 
preukaz zdravotného poistenia. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti môže byť 
slovenskou poisťovňou vymeraná sankcia.

Niektoré ďalšie všeobecné pravidlá pre zdravotné poistenie
 Pred vycestovaním požiadajte svoju zdravotnú poisťovňu o vystavenie Európskeho pre‑

ukazu zdravotného poistenia (European Health Insurance Card – EHIC). Na základe 
tohto preukazu máte počas pobytu v inom členskom štáte nárok na poskytnutie zdra‑
votnej starostlivosti v rozsahu potrebnej zdravotnej starostlivosti (v terminológii EÚ ide 
o vecné dávky). Potrebné vecné dávky sa posudzujú s ohľadom na ich charakter a pred‑
pokladanú dobu pobytu v danom členskom štáte. Mali by byť poskytnuté v takom roz‑
sahu, aby poistenec nemusel predčasne ukončiť svoj pobyt a vrátiť sa z dôvodu nutnosti 
ošetrenia do vlasti. To, či ide o potrebné vecné dávky alebo nie, posudzuje výlučne štát 
miesta pobytu, t.  j. ošetrujúci lekár alebo zdravotná poisťovňa v členskom štáte pobytu 
(teda nie inštitúcie v SR).

 V členských štátoch Európskej únie (a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiar‑
sku) máte nárok na zdravotnú starostlivosť na účet slovenskej zdravotnej poisťovne, a to 
za rovnakých podmienok ako domáci poistenci (ak existuje za zdravotnú starostlivosť 
spoluúčasť, tak ju musíte zaplatiť).

 V prípade potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti navštívte len také zdravot‑
nícke zariadenia, ktoré sú napojené na tzv. verejný systém (informáciu o nich vám po‑
dajú miestne zdravotné poisťovne alebo príslušné úrady); ak tak nevykonáte, rátajte 
s platbou v hotovosti. (Za istých podmienok môžete požiadať o refundáciu vynaložených 
 nákladov svoju slovenskú zdravotnú poisťovňu. Ak ste museli uhradiť spoluúčasť, táto 
refundovaná nebude).

 S predchádzajúcim súhlasom slovenskej zdravotnej poisťovne môžete absolvovať liečbu 
v inom členskom štáte na jej účet (súhlas však dostanete len vtedy, ak nie je v Slovenskej 
republike možné takúto zdravotnú starostlivosť poskytnúť).

 Keďže spoluúčasť je v členských štátoch pomerne vysoká, odporúča sa pripoistenie 
na úhradu spoluúčasti (obvykle v komerčnej poisťovni).

Prenos sociálneho zabezpečenia (vrátane zdravotného poistenia)  
pri migrácii v rámci EÚ/EHP/Švajčiarska
Od 1. mája 2010 je účinné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.  883/2004 a jeho vy‑
konávacie nariadenia č.  987/2009 a 988/2009, týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho 
zabezpečenia osôb migrujúcich v rámci EÚ. Nahradili tak nariadenia Rady (EHS) č.  1408/71 
a č.  574/72.

Nariadenie č.  883/2004:
http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004R0883:SK:PDF

Nariadenie č.  987/2009: 
http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:SK:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:05:32004R0883:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:SK:PDF
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Ustanovenia nových nariadení sa zatiaľ nevzťahujú na Nórsko, Island, Lichtenštajnsko 
a Švajčiarsko, občanov týchto štátov a štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín. V takých 
 prípadoch sa naďalej postupuje podľa nariadení č.  1408/71 a č.  574/72.

Prenosné dokumenty
Medzi dôležité doklady spojené s pohybom pracovníkov v rámci EÚ/EHP a Švajčiarska pat‑
ria tzv. prenosné dokumenty. Ich prostredníctvom navzájom komunikujú inštitúcie v jed‑
notlivých štátoch. Prenosné dokumenty sa nevystavujú automaticky. Podľa situácie, štátu 
a typu dokumentu žiada o jeho vystavenie buď pracovník alebo zodpovedná inštitúcia.

Prenosné dokumenty majú jednotný formát, sú k dispozícii vo všetkých oficiálnych  jazykoch 
EÚ a sú vytvorené tak, aby v ktoromkoľvek členskom štáte pracovníci príslušnej inštitúcie 
získali potrebné informácie aj napriek tomu, že je prenosný dokument vystavený v  cudzom 
jazyku. Občania, ktorí cestujú z rôznych dôvodov do iného členského štátu (pracovať, 
 študovať a pod.), by sa mali pred odchodom informovať o tom, či a aké prenosné dokumenty 
potrebujú. Prenosné dokumenty vydávajú kompetentné inštitúcie (v SR napr. sociálna pois‑
ťovňa, úrad práce, zdravotná poisťovňa) buď priamo alebo na základe predloženej žiadosti.

Prehľad typov prenosných dokumentov:
 Prenosný dokument A1 – Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, 

ktoré sa vzťahujú na držiteľa
 Prenosný dokument S1 – Registrácia na poskytnutie vecných dávok
 Prenosný dokument S2 – Nárok na plánovanú liečbu
 Prenosný dokument S3 – Lekárske ošetrenie pre bývalých cezhraničných pracovníkov 

v štáte bývalého výkonu práce
 Prenosný dokument DA1 – Nárok na poskytnutie vecných dávok z poistenia proti pracov‑

ným úrazom a chorobám z povolania
 Prenosný dokument U1 – Obdobia, ktoré treba zohľadniť na priznanie dávok v nezamest‑

nanosti
 Prenosný dokument U2 – Zachovanie nároku na dávky v nezamestnanosti
 Prenosný dokument U3 – Okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nárok na dávky v nezamest‑

nanosti
 Prenosný dokument P1 – Súhrn rozhodnutí o dôchodku

Bližšie informácie
o jednotlivých prenosných dokumentoch vám poskytnú príslušné inštitúcie:
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
 Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk
 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk
 zdravotné poisťovne www.vszp.sk, www.union.sk, www.dovera.sk

Legálny pobyt Slovákov v zahraničí
Pre pracovný alebo študijný pobyt v zahraničí je rozhodujúce, či krajina, v ktorej  plánuje 
 občan SR pracovať alebo študovať, je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, 
alebo nie.

www.employment.gov.sk
www.socpoist.sk
www.upsvar.sk
www.vszp.sk
www.union.sk
www.dovera.sk
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Pobyt v štátoch EÚ/EHP
V prípade, že cieľovou krajinou je krajina EÚ/EHP, rozlišuje sa, či občan plánuje v krajine 
zostať dlhšie ako 3 mesiace a či tam bude pracovať. Konkrétne postupy registrácie sa  líšia 
v závislosti od úpravy v danom členskom štáte. Prehľad podľa krajín v slovenčine nájdete 
na stránke siete Európskych služieb zamestnanosti (EURES) www.eures.sk. Proces nahla‑
sovania sa v takýchto prípadoch býva pomerne jednoduchý. Je však potrebné rátať s neja‑
kou  formou registrácie, preto si vždy zistite vopred či, kde a v akej lehote je nutné svoj 
 pobyt  nahlásiť. Takisto si zistite, aké dokumenty budete na tento úkon potrebovať – okrem 
 dokladu totožnosti to môže byť napríklad potvrdenie o návšteve školy či pracovná zmluva.

Bližšie informácie
Sieť Servisných centier EURAXESS: http://ec.europa.eu/euraxess
Sieť európskych služieb zamestnanosti: www.eures.sk
Euro Info Centrum Úradu vlády SR: www.euroinfo.gov.sk

Pobyt v tretích krajinách
Ak ide o tretie krajiny, bližšie informácie o podmienkach vstupu slovenských občanov do jed‑
notlivých krajín a pobytu v nich nájdu záujemcovia na webovej stránke Ministerstva zahranič‑
ných vecí SR www.mzv.sk, ako aj na webových stránkach zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

Vo všeobecnosti je potrebné sa pripraviť na formality spojené:
 so vstupom do krajiny – napr. víza;
 s legalizáciou pobytu – napr. nahlásenie pobytu, získanie povolenia na pobyt;
 so zaevidovaním na príslušných úradoch – napr. ohľadom sociálneho a zdravotného 

 zabezpečenia, daní;
 s udelením pracovného povolenia – napr. písomný prísľub budúceho zamestnávateľa.

Príprava v zásade spočíva v zistení si všetkých podmienok dostatočne dopredu (vzhľadom 
na to, že niektoré administratívne záležitosti môžu trvať pomerne dlho) a následnom získa‑
vaní potrebných dokumentov.

Príklady dokumentov, ktoré môžu byť požadované úradmi v závislosti od krajiny a od typu 
a dĺžky pobytu:
 doklad totožnosti,
 výpisy z registra trestov krajiny odkiaľ pochádzate, krajiny, do ktorej sa chystáte, a kra‑

jiny, v ktorej ste mali prihlásený pobyt – všetky úradne overené a preložené do požado‑
vaného jazyka,

 úradne overený a preložený rodný list,
 úradne overený a preložený sobášny list,
 úradne overený a preložený doklad o vzdelaní (diplom),
 doklad preukazujúci dostatočné finančné zabezpečenie (výpis z účtu, pracovná zmluva),
 doklad preukazujúci ubytovanie v danej krajine,
 doklad preukazujúci účel pobytu v danej krajine – napr. pracovná zmluva, doklad preu‑

kazujúci zápis na vzdelávaciu inštitúciu alebo doklad o jej návšteve, dohoda o hosťovaní 
vo výskumnej organizácii, pozvanie na konferenciu,

 doklad preukazujúci zdravotné poistenie v danej krajine.

www.eures.sk
http://ec.europa.eu/euraxess
www.eures.sk
www.euroinfo.gov.sk
www.mzv.sk
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Uvedený zoznam slúži len na ilustráciu a poskytnutie predstavy o tom, čo všetko môžete 
potrebovať, v žiadnom prípade nie je vyčerpávajúci.

Odporúčame počítať s tým, že získanie niektorých týchto dokladov môže skutočne  trvať 
 pomerne dlho. So zisťovaním, čo všetko potrebujete predložiť v konkrétnej krajine, vám 
ochotne pomôžu miestne Servisné centrá EURAXESS. V prípade, že vo vašej cieľovej  krajine 
takéto servisné centrum nie je, vždy sa môžete obrátiť na príslušné veľvyslanectvo či  konzulát.

Pri doprave do cieľovej krajiny (najmä autom, autobusom alebo vlakom) si overte, či s kraji‑
nami, ktorými budete prechádzať, má Slovensko bezvízový styk. V prípade cesty autom sa 
informujte, či v danej krajine platí slovenský vodičský preukaz.

Niekoľko odporúčaní
 Zistite si na veľvyslanectve príslušného štátu alebo na konzulárnom odbore Ministerstva 

zahraničných vecí SR podmienky pre vstup na územie cudzieho štátu a prejazd  krajinami 
po trase do cieľového štátu a podmienky pobytu v cieľovej krajine, vrátane povinnosti 
 registrácie na imigračnom alebo policajnom úrade.

 Zabezpečte si adresy a telefónne čísla slovenských zastupiteľských úradov v navštevo‑
vaných krajinách, na ktoré sa môže občan SR obrátiť.

Bližšie informácie
Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR www.mzv.sk
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru www.minv.sk/?uhcp

Uznávanie dokladov o vzdelaní
Ak ste absolvovali časť štúdia v zahraničí a chcete pokračovať v štúdiu na Slovensku, alebo 
ste absolvovali celé štúdium v zahraničí a chcete pracovať na Slovensku, mali by ste byť 
 pripravení, že škola či budúci zamestnávateľ od vás môže žiadať rozhodnutie o uznaní 
 dokladu o vzdelaní.

Uznanie dokladu o vzdelaní je uznanie vysokoškolského diplomu, absolventského diplomu, 
vysvedčenia, osvedčenia o odbornej kvalifikácii alebo iných dokladov o vzdelaní vydaných 
zahraničnými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu za rovno‑
cenný s dokladom o vzdelaní vydaným oprávneným orgánom v Slovenskej republike.

Uznávanie dokladov o vzdelaní, úradne overených (obvykle apostilou) príslušným  orgánom 
štátu pôvodu dokladu o vzdelaní, vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, 
ktoré je súčasťou medzinárodnej siete UNESCO, ENIC a medzinárodnej siete Európskej 
únie, NARIC.

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní má vo svojej kompetencii:
 Posudzovanie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, daňový 

bonus,
 ekvivalencia alebo prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice a zrovnocenenie 

s príslušným ročníkom základnej alebo strednej školy v SR,

www.minv.sk
www.mzv.sk
www.minv.sk/?uhcp
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 uznávanie skončeného vzdelania na účely výkonu povolania alebo pokračovania štúdia 
v SR,

 potvrdzovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagógov so vzdelaním získaným v SR 
pre zahraničné úrady a postilovanie/superlegalizovanie slovenských verejných listín vy‑
daných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky pre potreby zahraničných úradov.

Podrobný postup spolu s elektronickou formou príslušných žiadostí, ako aj kontakty 
a  stránkové hodiny je možné nájsť na internetovej stránke MŠVVaŠ SR
www.minedu.sk/uznavanie‑dokladov‑o‑vzdelani‑zo‑zahranicia/

Bližšie informácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
(Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní)  
www.minedu.sk

Každodenné záležitosti – na čo treba tiež myslieť
V prípade, že ste sa už rozhodli pre pobyt v konkrétnej krajine, je potrebné myslieť na orga‑
nizáciu bežných záležitostí, ktoré sú s odchodom do zahraničia spojené.

Ubytovanie
V prvom rade sa treba porozhliadnuť po vhodnom ubytovaní. Mnohé výskumné inštitú‑
cie a univerzity majú k dispozícii ubytovacie zariadenia pre svojich zamestnancov, preto si 
 zistite, či je to tak aj v prípade vašej budúcej hostiteľskej organizácie.

Ak takáto možnosť neexistuje, alebo je pre vás nevyhovujúca, existujú spôsoby ako sa 
 predbežne informovať o situácii v mieste vášho budúceho bydliska. Najjednoduchším spô‑
sobom je použiť internet. Mnohé cenné informácie o tom, kde hľadať, nájdete na stránkach 
národných servisných centier EURAXESS.

Takisto netreba zabudnúť na vašu terajšiu strechu nad hlavou, na váš byt či dom, a zabez‑
pečiť ho na obdobie, keď budete v zahraničí.

Rodina
Pri dlhodobých štipendijných alebo pracovných pobytoch v zahraničí vás môžu sprevádzať 
rodinní príslušníci. Pri niektorých štipendiách môžete získať podporu aj pre rodinných prís‑
lušníkov. Za akých podmienok a v akej výške, to býva zverejnené vo výzvach na predklada‑
nie žiadostí.

Ak s vami do zahraničia pocestuje aj vaša rodina, je dôležité vopred zistiť, ako je to s ich 
 sociálnym a zdravotným poistením.

www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/
www.minedu.sk
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Dôležité je tiež sa informovať o školskom systéme v cieľovej krajine a o možnostiach  zápisu 
do školského či predškolského zariadenia pre vaše deti. Pred vycestovaním si zistite na 
škole, ktorú vaše dieťa navštevuje, za akých podmienok mu bude uznané štúdium v zahra‑
ničí a za akých podmienok bude môcť postúpiť do vyššieho ročníka. Potrebné informácie by 
vám mal poskytnúť riaditeľ školy, ktorú vaše dieťa navštevuje.

Takisto sa môžete informovať o jazykových kurzoch vo vami vybranej krajine, či už pre vás 
alebo vašich rodinných príslušníkov.

Tieto informácie, alebo odkazy na ne, tiež nájdete na internetových stránkach servisného 
centra EURAXESS danej krajiny, prípadne tam vyhľadáte kontaktné údaje a môžete sa na 
toto servisné centrum priamo obrátiť. Cenné informácie môže poskytnúť aj zastupiteľský 
úrad SR v danej krajine.

Odlišná kultúra
Pri plánovaní dlhodobejšieho pobytu mimo domovskej krajiny je dôležité brať do úvahy 
aj rozdielnosť kultúry a celkových spoločenských zvyklostí vo vami zvolenej krajine, ktoré 
budú niekedy viac a niekedy menej odlišné od toho, na čo ste zvyknutí na Slovensku. Zis‑
tite si čo najviac o danej krajine a jej obyvateľoch už pred odchodom na pobyt, zmenšíte tak 
 dopad tzv. „kultúrneho šoku“ a budete sa vo vašej novej krajine cítiť príjemnejšie.
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3. EURAXESS pre výskumné organizácie
Jeden zo základných faktorov úspešného rozvoja najnovších poznatkov sa v prípade 
 výskumných organizácií spája s medzinárodnou spoluprácou. V slovenských podmien‑
kach sa však často spomína nedostatok kapacít či nedostatok otvorenosti a prepojenosti 
vo vzťahu k zahraničnému výskumu, a teda určitá izolácia vývoja slovenského výskumu.

Slovenské výskumné organizácie majú prostredníctvom EURAXESSu jedinečnú možnosť 
aktívnejšie sa zapojiť do medzinárodných aktivít v oblasti výskumu. Prijatím zahraničného 
výskumníka na svojej pôde získava daná výskumná organizácia nielen kvalifikovanú pra‑
covnú silu, ale aj obohatenie vo forme spoznania nových prístupov a metód, či získania cen‑
nej siete nových kontaktov. Budovaním si špecializovaných medzinárodných tímov môže 
zvýšiť efektivitu svojich výskumných projektov a vzdelávanie svojich študentov či zamest‑
nancov.

Čo všetko môže výskumná organizácia využiť?
 Uverejňovať svoje pracovné ponuky po celej Európe či prezerať si výskumníkmi vložené 

životopisy a vyberať si tak do svojich radov spolupracovníkov zo širšieho spektra kvalit‑
ných uchádzačov.

 Stať sa prijímajúcou organizáciou a vystavením dohody o hosťovaní zjednodušiť admi‑
nistratívne procedúry pri prijímaní výskumníkov z tretích krajín – ponúknuť výskumní‑
kom možnosť požiadať o prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja.

 Prijatím európskej Charty a Kódexu výskumných pracovníkov a implementáciou Straté‑
gie v oblasti ľudských zdrojov vo výskume vytvoriť lepšie pracovné podmienky pre svo‑
jich zamestnancov a spolupracovníkov. Ich úspešným implementovaním získať uzná‑
vané označenie „Excelentnosť v oblasti ľudských zdrojov vo výskume“ a tak sa zviditeľniť 
a zatraktívniť pre výskumníkov.

Uverejňovanie pracovných ponúk a získavanie kvalitných 
spolupracovníkov

Na portáli EURAXESS Jobs http://ec.europa.eu/euraxess sa môžete jednoducho zaregis‑
trovať v sekcii „My EURAXESS“ poskytnutím identifikačných údajov o vašej organizácii. 
 Následne sa môžete prihlásiť pod vami vybraným názvom a heslom, a v pripravenej šablóne 
popísať vami obsadzovanú pozíciu, špecifikovať požiadavky na kandidáta v oblasti dosiah‑
nutého vzdelania, absolvovanej praxe, jazykovej vybavenosti, prípadne doplniť iné doda‑
točné požiadavky. Po odoslaní vašej ponuky sa táto zobrazí na portáli výskumníkom z  celej 
Európy.

Takisto si môžete prezrieť databázu vložených životopisov a ak objavíte výskumníka, 
ktorý zapadá do vášho profilu, osloviť ho priamo. Portál EURAXESS ponúka prehľadáva‑
nie  životopisov podľa dátumu zverejnenia životopisu, podľa dosiahnutého vzdelania, podľa 
 výskumného odboru, podľa jazykovej vybavenosti, podľa preferovaného miesta pôsobenia, 
podľa rokov skúsenosti vo výskume, ale aj na základe zadaného kľúčového textu.

http://ec.europa.eu/euraxess
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Charta a Kódex – excelentnosť v oblasti ľudských zdrojov vo výskume
Keďže Európe hrozí potenciálny nedostatok výskumníkov, cieľom Charty a Kódexu je vytvo‑
riť atraktívne podmienky pre pracovníkov vo výskume tak, aby v tejto oblasti zostali alebo 
aby sa pre ňu rozhodli. Takisto je významným nástrojom harmonizácie, aby táto vysoko  
 mobilná skupina ľudí našla vždy rovnaké podmienky kdekoľvek bude potrebná ich činnosť.

Charta a Kódex predstavujú pre slovenské výskumné organizácie jednoduchý, zrozumi‑
teľný a realizovateľný „návod“ ako postupovať pri vytváraní atraktívneho výskumného 
 prostredia. Dokumenty sú prístupné aj na portáli EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess 
v  sekcii  Rights.

5 dôvodov prečo sa stať signatárom Charty a Kódexu:
1. Podporíte zmenu v pracovnej kultúre.
2. Pripojíte sa k skutočne paneurópskej sieti výskumníkov a výskumných organizácií.
3. Zasadíte sa o podnetné a priaznivé pracovné prostredie pre výskumných pracovníkov.
4. Ukážete, že vám záleží na vašich výskumných pracovníkoch/zamestnancoch.
5. Môžete využívať medzinárodné zviditeľnenie pomocou loga „Excelentnosť ľudských 

zdrojov v oblasti výskumu“.

Ako sa stať signatárom európskej Charty a Kódexu
Podpísanie Charty a Kódexu predstavuje záväzok signujúcej organizácie, že sa zapojí 
do snahy o dosiahnutie spoločných cieľov podľa princípov uvedených v Charte a Kódexe. 
Každá organizácia si vyberie formu a obsah svojho záväzku, a preto by tieto mali byť podpí‑
sané na najvyššej úrovni zodpovednosti.

Po tom, čo má organizácia definované všetky postupy v rámci vykonávacieho protokolu, 
môže byť tento zaslaný na adresu rtd‑charter@ec.europa.eu spolu s opisom postupu, akým 
sa napr. organizácia zaväzuje zverejňovať svoje pracovné miesta na európskom portáli 
 EURAXESS Jobs a ďalej ho propagovať.

Prijímanie zahraničných výskumníkov – praktické informácie

Odborník na špecifickú výskumnú tému, ktorý by bol prínosným doplnením vedeckého 
tímu výskumnej organizácie, nemusí byť len občanom SR ani EÚ. Keďže formálne pro‑
cesy  vybavovania vstupu a pobytu občanov z tretích krajín sú vnímané ako vyčerpávajúce, 
 administratívne a časovo náročné, táto skutočnosť je často faktorom demotivujúcim spolu‑
prácu a mobilitu. V tejto časti vám však prinášame praktické informácie, ktoré vám pomôžu 
 zorientovať sa v pomerne komplexnej problematike a umožnia vám efektívne informovať 
ďalej výskumníkov a študentov prichádzajúcich do vašej organizácie. Ide o prehľad o admi‑
nistratívnych povinnostiach, ktoré si musia voči slovenským úradom splniť cudzinci prichá‑
dzajúci na Slovensko v rámci rôznych typov akademických a výskumých mobilít.

Rozsah týchto administratívnych povinností sa líši v závislosti od konkrétnych podmienok 
a účelu pobytu. Nasledujúci návod je z tohto dôvodu skôr informatívny a nemusí obsahovať 
vyčerpávajúce informácie o pobyte cudzincov všeobecne, a teda nezakladá právne  nároky 
žiadneho druhu.

http://ec.europa.eu/euraxess
mailto: rtd-charter@ec.europa.eu
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Povinnosti a administratívne náležitosti opísané na ďalších stranách vyplývajú z nasledujú‑
cich právnych predpisov:
 otázky oprávneného pobytu cudzincov na Slovensku – zákon č.  404/2011 Z.  z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 otázky zamestnávania cudzincov na Slovensku – zákon č.  5/2004 Z.  z. o službách 

 zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
 prijímanie cudzincov na účely výskumu a vývoja na Slovensku (dohoda o hosťovaní) 

–  zákon č.  172/2005 Z.  z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení 
 zákona č.  575/2001 Z.  z., v znení neskorších predpisov.

Platné znenie uvedenie uvedených zákonov možno nájsť na http://jaspi.justice.gov.sk.

Navigácia administratívnymi postupmi

Nasledujúca „navigácia“ vám pomôže nájsť v spleti povinností práve tie, ktoré sa týkajú 
konkrétnej situácie, ktorú riešite. Po zodpovedaní otázok vás navedie k opisu postupov 
a dokumentov, ktoré potrebujete.

Začnite prosím v bode I. a pokračujte, ako je naznačené v každej odpovedi, ktorú zvolíte na 
základe konrétnej situácie:

I. Je dotknutá osoba občanom EÚ/EHP/Švajčiarska?

A. áno – pokračujte priamo k časti „Povinnosti občanov EÚ/EHP/Švajčiarska“, str. 36.

V prípade sprevádzania cudzinca rodinnými príslušníkmi si nezabudnite prečítať 
aj otázku IV.

B. nie – pokračujte otázkou II.

II. Je plánovaný pobyt dotknutej osoby na Slovensku kratší ako 90 dní?

A. áno – osoba, ktorá plánuje na Slovensku študovať, vyučovať alebo  vykonávať 
 výskum (platí iba v prípade, že nemá výlučne pracovnú zmluvu so slovenskou 
 organizáciou podľa Zákonníka práce), nebude musieť žiadať o prechodný pobyt, ale 
možno bude potrebovať víza. Potrebuje dotknutá osoba víza na vstup na Slovensko 
(do schengenského priestoru)?
 áno – v tomto prípade (ak plánuje na Slovensku študovať, vyučovať alebo 

 vykonávať výskum a nemá uzavretú výlučne pracovnú zmluvu so slovenskou 
organizáciou podľa Zákonníka práce), musí požiadať o víza. Pre získanie pod‑
robnejších informácií o vízových postupoch si prečítajte časť „Žiadanie o schen‑
genské víza“ (str. 37). Po príchode na Slovensko bude potrebné splniť  ďalšie 
administratívne povinnosti – informácie o nich nájdete v časti „Povinnosti 
po príchode na Slovensko“ (str. 51).

 nie – v tomto prípade (ak dotknutá osoba plánuje na Slovensku študovať, 
 vyučovať alebo vykonávať výskum, a nemá uzavretú výlučne pracovnú zmluvu 
so slovenskou organizáciou podľa Zákonníka práce), nemusí pred svojím prí‑
chodom na Slovensko vykonať žiadne administratívne kroky. Po príchode na 

http://jaspi.justice.gov.sk
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 Slovensko však bude potrebné splniť ďalšie administratívne povinnosti – infor‑
mácie o nich nájdete v časti „Povinnosti po príchode na Slovensko“ (str. 51).

 neviem – zistite, či je domovská krajina dotknutej osoby na zozname krajín 
s bezvízovým stykom na webovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.
eu/immigration/tab2.do?subSec=12&language=7$en#novisa, a vráťte sa späť 
na začiatok tejto otázky.

B. nie – ak je plánovaný pobyt dotknutej osoby dlhší ako 90 dní, musí požiadať 
o  prechodný pobyt; administratívne postupy pri žiadaní o prechodný pobyt sa 
 rôznia v závislosti od toho, kde sa cudzinec rozhodne o prechodný pobyt žiadať. 
Je  dotknutá osoba občanom krajiny, ktorej občania potrebujú víza na vstup na 
 Slovensko (do schengenského priestoru)? (ak si nie ste istí, pozrite sa najprv na 
http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=12&language=7$en#novisa)
 ak áno, cudzinec môže získať prechodný pobyt dvoma spôsobmi:

a) môže požiadať o prechodný pobyt v zahraničí pred príchodom na Sloven‑
sko (pre podrobnejšie informácie o prechodnom pobyte prejdite na otázku 
III.). Po udelení prechodného pobytu slovenské veľvyslanectvo/konzulát na 
základe žiadosti vydá národné víza na vstup na Slovensko. Upozornenie: Pri 
plá novaní pobytu je potrebné zohľadniť, že tento proces môže, vzhľadom na dip-
lomatickú poštu medzi oddelením cudzineckej polície na Slovensku a slovenským 
veľvyslanectvom/konzulátom, trvať dlhšie

– Po príchode na Slovensko bude potrebné splniť ďalšie administratívne 
 povinnosti – informácie o nich nájdete v časti „Povinnosti po príchode 
na Slovensko“ (str. 51).

V prípade sprevádzania cudzinca rodinnými príslušníkmi si nezabudnite 
prečítať aj otázku IV.

b) v prípade, že ide o prípady, keď z objektívnych dôvodov nemožno získať povo‑
lenie na prechodný pobyt zo zahraničia do doby predpokladaného začiatku po‑
bytu a ide o preferovaných cudzincov (štipendisti na základe medzivládnej do‑
hody alebo programu schváleného vládou SR, alebo ide o výskumný pobyt na 
základe dohody o hosťovaní), môžu cudzinci využiť možnosť pricestovať na 
územie Slovenskej republiky prostredníctvom národného víza (typ „D“), 
o ktoré požiadajú v zahraničí (pre podrobnejšie informácie o vízovom postupe si 
prečítajte časť „Žiadanie o národné víza“, str. 39), a priamo na Slovensku požia‑
dať o prechodný pobyt (pre podrobnejšie informácie o prechodnom pobyte prej‑
dite na otázku III.). Je dôležité, aby si osoba, ktorá bude o prechodný pobyt žiadať na 
Slovensku, so sebou priniesla všetky dokumenty potrebné k žiadosti, inak bude musieť 
po vypršaní víz územie Slovenskej republiky (resp. schengenského priestoru) opustiť.

– Po príchode na Slovensko bude potrebné splniť ďalšie administratívne 
povinnosti – informácie o nich nájdete v časti „Povinnosti po príchode 
na Slovensko“ (str. 51).

V prípade sprevádzania cudzinca rodinnými príslušníkmi si nezabudnite 
prečítať aj otázku IV.

http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=12&language=7$en#novisa
http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=12&language=7$en#novisa
http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=12&language=7$en#novisa
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 ak nie, cudzinec môže získať prechodný pobyt dvoma spôsobmi:
a) môže prísť na Slovensko a požiadať o prechodný pobyt na Slovensku (pre 

podrobnejšie informácie o prechodnom pobyte prejdite prosím na otázku 
III.). Je dôležité, aby si osoba, ktorá bude o prechodný pobyt žiadať na Slovensku, 
priniesla so sebou všetky dokumenty potrebné k žiadosti o prechodný pobyt.

Poznámka: Ak ide o povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia, výskumu a  vývoja, 
resp. na tzv. osobitnú činnosť, na požiadanie o prechodný pobyt a jeho  získanie 
treba rátať s lehotou minimálne 30 dní od prijatia žiadosti príslušným odde lením 
cudzineckej polície. V ostatných prípadoch je to minimálne 90 dní. Bezvízový cu-
dzinec sa môže legálne bez víz a platného povolenia na pobyt zdržiavať na území 
 Slovenska (schengenského priestoru) maximálne 90 dní od vstupu na Slovensko 
(resp. do schengenského priestoru), a to v rámci jedného polroka. Ak v čase legál
neho pobytu nezíska povolenie na pobyt, bude musieť územie Slovenska (schengen-
ského priestoru) opustiť. Podmienky následného opätovného vstupu na územie Slo-
venska (schengenského priestoru) už bude treba riešiť so zastupiteľským úradom 
SR v zahraničí, ak by súčet trvania pobytov na území Slovenska (schengenského 
priestoru) počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov prekročil celkovo 90 dní.

– Po príchode na Slovensko bude potrebné splniť ďalšie administratívne 
 povinnosti – informácie o nich nájdete v časti „Povinnosti po príchode 
na Slovensko“ (str. 51).

V prípade sprevádzania cudzinca rodinnými príslušníkmi si nezabudnite 
prečítať aj otázku IV.

b) môže požiadať o prechodný pobyt v zahraničí pred príchodom na Sloven‑
sko (pre podrobnejšie informácie o prechodnom pobyte prejdite na otázku 
III.). Upozornenie: Pri plánovaní pobytu je potrebné zohľadniť, že tento proces 
môže, vzhľadom na diplomatickú poštu medzi oddelením cudzineckej polície na 
Slovensku a slovenským veľvyslanectvom/konzulátom, trvať dlhšie.

– Po príchode na Slovensko bude potrebné splniť ďalšie administratívne 
 povinnosti – informácie o nich nájdete v časti „Povinnosti po príchode 
na Slovensko“ (str. 51).

V prípade sprevádzania cudzinca rodinnými príslušníkmi si nezabudnite 
prečítať aj otázku IV.

III. Pre získanie podrobných informácií o postupoch a požadovaných dokumentoch 
k získaniu prechodného pobytu, odpovedzte na nasledujúcu otázku: Akú činnosť 
plánuje dotknutá osoba na Slovensku vykonávať?

A. študovať na vysokej škole – bez ohľadu na typ štúdia (celé štúdium v rámci akredi‑
tovaných programov alebo akademická mobilita/výmenné pobyty), môže požiadať 
o prechodný pobyt na účel štúdia – bližšie informácie nájdete v časti „Účel štúdia 
v prípade študentov/doktorandov“ (str. 41).
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B. vykonávať výskum a vývoj
Je dotknutá osoba pozvaná slovenskou vysokou školou na doktorandský pobyt?
 áno – ak má pozývací list (akceptačný list) ako doktorand, postupujte podľa 

 pokynov v predchádzajúcom bode „A. študovať na vysokej škole“
 nie (bez ohľadu na to, či má pozývací list od vysokej školy alebo inej výskumnej 

inštitúcie)
 má dotknutá osoba podpísanú dohodu o hosťovaní s vysokou školou alebo 

 výskumnou inštitúciou na Slovensku? (pozri časť „Čo je dohoda o hosťovaní“, 
str. 46)
 áno – môže požiadať o prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja –  pozri 

časť „Účel výskumu a vývoja v prípade výskumníkov s dohodou o hosťo‑
vaní“ (str. 44).

 nie – aký druh pobytu plánuje?
– pobyt na základe výmenného/mobilitného programu alebo schémy 

spolupráce (na základe pozývacieho listu a/alebo dekrétu o  udelení 
štipendia) – pokračujte na časť „Účel osobitnej činnosti v prípade 
 výskumníkov bez  dohody o hosťovaní“ (str. 43),

– pracovná zmluva podľa Zákonníka práce – pokračujte na časť „Účel 
 zamestnania“ (str. 47),

– výskumná činnosť spojená s vyučovaním na vysokej škole – pokračujte 
na bod C.1 (nižšie).

C. vyučovať na vysokej škole
1. počas svojho pobytu bude cudzinec vyučovať a zároveň vykonávať výskum 

v rámci výmenného/mobilitného programu alebo na základe pozývacieho listu 
od slovenskej vysokej školy, ale bez pracovnej zmluvy (výskum tvorí podstatnú 
časť činnosti popri vyučovaní) – v závislosti od toho, aké dokumenty má k dis‑
pozícii ako potvrdenie účelu pobytu, môže pokračovať ako výskumník (pokra‑
čujte podľa bodu III. B.) alebo ako vysokoškolský učiteľ (pokračujte nasledujú‑
cimi bodmi 2 alebo 3).

2. bude vykonávať činnosť vysokoškolského učiteľa v rámci výmenného/mo‑
bilitného programu alebo na základe pozývacieho listu od slovenskej vysokej 
školy, ale bez pracovnej zmluvy (vyučovanie/lektorská činnosť musí byť účelom 
 pobytu aj v pozývacom liste od vysokej školy alebo v dekréte o udelení štipen‑
dia) – môže požiadať o prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti – pokračujte 
na časť „Účel osobitnej činnosti v prípade vysokoškolských učiteľov“ (str. 42).

3. bude mať pracovný pomer podľa Zákonníka práce – pokračujte na časť „Účel 
 zamestnania“ (str. 47).

IV. Ak dotknutá osoba plánuje prísť na Slovensko aj so svojimi rodinnými 
príslušníkmi, odpovedzte znova na nasledujúcu otázku: Je dotknutá osoba občanom 
EÚ/EHP/Švajčiarska?
 ak áno – Je rodinný príslušník, ktorý ju sprevádza, občanom EÚ/EHP/Švajčiarska?

a) áno – rodinný príslušník môže pokračovať podľa postupov v časti „Povinnosti 
občanov EÚ/EHP/Švajčiarska prichádzajúcich na Slovensko“ (str. 36).

b) nie – pre získanie informácií o postupe pre rodinných príslušníkov pokračujte 
na časť „Postupy pre rodinných príslušníkov občanov EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorí 
pochádzajú z tretích krajín“ (str. 51).
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 ak nie – Je rodinný príslušník, ktorý ju sprevádza, občanom EÚ/EHP/Švajčiarska?
a) áno – rodinný príslušník môže pokračovať podľa postupov v časti „Povinnosti 

občanov EÚ/EHP/Švajčiarska“ (str. 36).
b) nie – pre informácie o postupe pre rodinných príslušníkov pokračujte na časť 

„Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny v prípade rodín z tretích krajín“ 
(str. 53).

Povinnosti občanov EÚ/EHP/Švajčiarska
Pobyt na Slovensku
Ak občan EÚ/EHP/Švajčiarska plánuje na Slovensku pobyt kratší ako 119 dní, jeho/jej 
 povinnosťou je prihlásiť svoj pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície do 10 pra‑
covných dní od jeho/jej vstupu na Slovensko. Hlásenie pobytu vykonáva ubytovacie zaria‑
denie, ak dotknutá osoba býva v hoteli, hosteli alebo na internáte. Ak je ubytovaná v sú‑
kromí (napríklad v prenajatom byte alebo u priateľov), je potrebné, aby podala hlásenie 
pobytu osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície (zoznam oddelení cudzineckej 
polície nájdete na str. 55).

Ak občan EÚ/EHP/Švajčiarska plánuje na Slovensku pobyt dlhší ako 119 dní, jeho/jej 
 povinnosťou je prihlásiť svoj pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície do 10 pra‑
covných dní od jeho/jej vstupu na Slovensko (spôsob prihlásenia sa – pozri odsek vyššie). 
Následne môže zostať na Slovensku bez ďalších povinností 90 dní od vstupu do krajiny. 
Po uplynutí tejto 90‑dňovej doby musí občan EÚ/EHP/Švajčiarska požiadať o registráciu 
pobytu na Slovensku v lehote 30 dní.

Čo je potrebné na hlásenie pobytu?
Ak je dotknutá osoba ubytovaná v súkromí, je potrebné, aby sa dostavila osobne na príslušné 
oddelenie cudzineckej polície počas úradných hodín a predložila nasledujúce dokumenty:
 vyplnený formulár „Hlásenie pobytu“ (formulár je možné stiahnuť na stránke Minis‑

terstva vnútra SR www.minv.sk/?pobyt‑cudzinca v 7 jazykových verziách; musí byť 
 vyplnený v slovenčine)

 preukaz totožnosti/pas

Čo je potrebné na registráciu pobytu občana EÚ/EHP/Švajčiarska?
Je potrebné dostaviť sa osobne na príslušné oddelenie cudzineckej polície počas úradných 
hodín a predložiť nasledujúce dokumenty:
 vyplnený formulár „Žiadosť o registráciu práva občana Únie“ (formulár je možné 

stiahnuť na Ministerstva vnútra SR www.minv.sk/?pobyt‑cudzinca; musí byť vyplnený 
v  slovenčine)

 preukaz totožnosti/pas
 dokument preukazujúci účel pobytu na Slovensku, prípadne dostatočné finančné zdroje

Zamestnanie
Občania EÚ/EHP a Švajčiarska sú zamestnávaní na Slovensku na základe rovnakých princí‑
pov ako občania SR s výnimkou toho, že podľa práva Spoločenstva – nariadenia Rady (EHS) 
č.  311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov je Slovenská republika, ako aj os‑
tatné členské štáty, povinná sledovať pohyb za prácou v rámci Spoločenstva. To znamená, 
že nepotrebujú povolenie na zamestnanie

http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
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Povinnosti zamestnávateľa:
 uzatvoriť pracovnoprávny vzťah v súlade so Zákonníkom práce
 pred nástupom do zamestnania prihlásiť zamestnanca v príslušnej pobočke Sociálnej 

poisťovne
 do 7 pracovných dní po nástupe do zamestnania prihlásiť zamestnanca prostredníctvom 

formulára „Informačná karta o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo o vy‑
slaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ“ na príslušnom úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce www.eures.sk/download2/
Priloha_1_IK.doc, resp. www.upsvar‑ba.sk/files/new2/IK_EU_rev_28‑10‑05.doc)

 do 8 pracovných dní prihlásiť zamestnanca v príslušnej Zdravotnej poisťovni
 po skončení pracovnoprávneho vzťahu odhlásiť zamestnanca vo všetkých inštitúciách.
 do 7 pracovných dní po skončení pracovného pomeru oznámiť túto skutočnosť prostred‑

níctvom formulára „Informačná karta o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu 
alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce občana EÚ“

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach jednotlivých Úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny (napr. www.upsvar‑ba.sk/index.php/sluzby‑zamestnanosti/iss.html), ako aj na 
stránke EURES (www.eures.sk/mnu/56‑1‑zamestnavanie‑obcanov‑eu‑ehp.html).

Povinnosti občanov tretích krajín

Víza

Keďže nižšie uvedené všeobecné informácie nemusia pokrývať všetky požiadavky platné 
pre dané teritórium, odporúčame pred podaním žiadosti o víza kontaktovať teritoriálne 
kompetentné veľvyslanectvo/konzulát (pozri str. 55), ktoré žiadateľom poskytne detailné 
a najaktuálnejšie informácie týkajúce sa vízovej povinnosti. Príslušné veľvyslanectvo/kon‑
zulát odporúčame kontaktovať najprv telefonicky/e‑mailom a dohodnúť si prípadné osobné 
stretnutie vopred.

Poznámka: Ak chcete zistiť, či je daná krajina na zozname krajín s bezvízovým stykom, pozrite si zoznam 
na http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=12&language=7$en#novisa.

Žiadosť o vízum sa podáva najskôr 3 mesiace pred plánovanou cestou. Zákonná lehota na 
udelenie víz je do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti, ale vo výnimočných prípadoch môže  trvať 
až 60 dní. Výnimku predstavujú štátni príslušníci krajín, s ktorými sú podpísané  dohody 
na úrovni Európskeho spoločenstva o zjednodušení postupu pri vydávaní víz. Ide o na‑
sledovné krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Moldav‑
sko, Ruská  federácia, Srbsko, Ukrajina. V týchto prípadoch je lehota na rozhodnutie stano‑
vená na 10 kalendárnych dní od prijatia kompletnej žiadosti o vízum. (Občania Čiernej Hory, 
 Macedónska a Srbska nepotrebujú vízum, ak sú držiteľmi biometrických pasov).

Žiadanie o schengenské víza
Schengenské víza (typ C) sú krátkodobé víza vydávané všetkými krajinami v Schengenskom 
priestore. Ide o vízum, s ktorým môžete vstúpiť na územie 25 schengenských krajín na po‑
byt alebo niekoľko pobytov, ktorých trvanie nepresiahne 90 dní v rámci obdobia 6 mesiacov 
od dátumu prvého vstupu. Vízum môže byť udelené na jeden alebo viacero vstupov.

www.eures.sk/download2/Priloha_1_IK.doc
www.eures.sk/download2/Priloha_1_IK.doc
http://www.upsvar-ba.sk/index.php/sluzby-zamestnanosti/iss.html
www.eures.sk/mnu/56-1-zamestnavanie-obcanov-eu-ehp.html
http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=12&language=7$en#novisa
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Vo všeobecnosti musia cudzinci pri žiadaní o schengenské predložiť nasledujúce:
 vyplnený formulár „Žiadosť o udelenie schengenského víza“ (formulár je k dispozícii na 

www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/cestovne_doklady_a_viza‑vizove_formulare);
 žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom, v prípade zastupovania maloletej alebo právne 

nespôsobilej osoby musí byť žiadosť podpísaná zákonným zástupcom, ktorý priloží 
 kópiu dokladu osvedčujúceho, že ide o zákonného zástupcu žiadateľa,

 farebnú fotografiu tváre 3 × 3,5 cm,
 platný cestovný doklad, ktorého platnosť musí byť minimálne o tri mesiace dlhšia ako 

predpokladaná platnosť požadovaného víza a ktorý bol vydaný počas predchádzajúcich 
desiatich rokov; cestovný doklad musí obsahovať aspoň dve prázdne strany,

 dokumenty preukazujúce účel a podmienky plánovaného pobytu (pozývací list, dekrét 
o udelení štipendia, dohoda o hosťovaní atď.),

 dokumenty týkajúce sa zabezpečenia ubytovania, napr.:
– dekrét o udelení štipendia alebo dohoda o hosťovaní v prípade, že je v nich uvedená 

informácia o zabezpečení ubytovania,
– voucher potvrdzujúci hotelové ubytovanie a služby,
– súkromné pozvanie, v ktorom pozývajúci potvrdí poskytnutie ubytovania žiadateľovi,
– iné doklady.

 dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia, napr.:
– hotovosť vo voľne zameniteľnej mene,
– cestovné šeky,
– výpis z banky potvrdzujúci pravidelný príjem (plat, rentu) za obdobie posledných 

6 – 12 mesiacov,
– iné doklady, ktoré zaručujú finančné prostriedky vo voľne zameniteľnej mene,
 (Výška prostriedkov na živobytie nie je paušálne stanovená, avšak musí byť pomerná dĺžke 

a účelu pobytu a nákladom na živobytie v cieľovom štáte alebo štátoch schengenského 
priestoru. Na hraniciach Slovenskej republiky môže byť cudzinec vyzvaný preukázať dosta-
tok finančných prostriedkov na živobytie počas doby pobytu uvedenej vo víze, a to vo výške 
56  EUR na osobu a deň pobytu.)

 dokumenty umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa opustiť schengenský priestor 
 najneskôr v posledný deň platnosti víza, napr. predloženie spiatočného cestovného 
lístka (letenka, lístok na autobus/vlak)

 medzinárodné cestovné poistenie – musí pokryť všetky výdavky, ktoré by mohli vznik‑
núť v súvislosti s repatriáciou, návratom do vlasti zo zdravotných dôvodov, urgentného 
lekárskeho ošetrenia alebo úmrtia; poistenie musí platiť na celom území členských štá‑
tov schengenkého priestoru, a to po celú dobu žiadateľovho pobytu, a minimálne krytie 
musí byť vo výške 30  000  EUR (rodinní príslušníci štátnych príslušníkov EÚ/EHP/Švaj‑
čiarska sú oslobodení od požiadavky predložiť cestovné zdravotné poistenie),

 iné doklady – zastupiteľský úrad môže pre potreby rozhodnutia o udelení víza vyžiadať 
od cudzinca akékoľvek ďalšie doklady s cieľom preveriť deklarovaný účel cesty a úmysel 
žiadateľa vrátiť sa späť do domovskej krajiny alebo krajiny pobytu.

Poplatky za žiadosť o víza: 60  EUR

www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/cestovne_doklady_a_viza-vizove_formulare
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Pre občanov tretích krajín, s ktorými sú uzatvorené dohody s Európskym spoločenstvom 
o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, je poplatok 35  EUR. Ide o tieto krajiny a prípady:
 Albánsko (držitelia nebiometrických pasov),
 Bosna and Hercegovina (držitelia nebiometrických pasov),
 Čierna Hora (držitelia nebiometrických pasov),
 Macedónsko (držitelia nebiometrických pasov),
 Moldavsko,
 Ruská federácia,
 Srbsko (držitelia nebiometrických pasov),
 Ukrajina,
 Gruzínsko.

Poplatky sa uhrádzajú vo voľne zameniteľnej mene alebo v národnej mene tretej krajiny, 
v ktorej bola žiadosť podaná na základe oficiálneho platného výmenného kurzu.

Žiadne poplatky sa neúčtujú za administratívne náklady za podanie žiadosti o víza predlo‑
žené štátnymi príslušníkmi z tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana EÚ/EHP/
Švajčiarska, a ktorí si uplatňujú svoje právo na voľný pohyb.

Žiadanie o národné víza
Národné vízum (resp. dlhodobé vízum, typ D) môže byť udelené, ak je to potrebné v súvis‑
losti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slo‑
venskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo ak je to v záujme Slovenskej 
republiky. Dlhodobé vízum umožňuje držiteľom cestovať do ďalších schengenských štátov 
(teda aj mimo štát, ktorý vízum vydal), avšak počet dní strávených v týchto štátoch nesmie 
spolu presiahnuť 90 dní počas ktoréhokoľvek 6‑mesačného obdobia.

Možnosť požiadať o národné víza (víza typu D) závisí od posúdenia konkrétnej situácie 
 žiadateľa príslušným zastupiteľstvom SR v zahraničí. Preto je potrebné kontaktovať toto 
zastupiteľstvo a informovať sa na postup v danom prípade (informácia o zastupiteľstvách 
SR v zahraničí, pozri časť „Slovenské veľvyslanectvá a konzuláty v zahraničí“, str. 55).

Vo všeobecnosti platí, že cudzinci musia pri žiadaní o národné víza predložiť nasledujúce 
dokumenty:
 vyplnený formulár „Žiadosť o udelenie národného víza“ (formulár je k dispozícii na 

www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/cestovne_doklady_a_viza‑vizove_formulare);
 žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom, v prípade zastupovania maloletej alebo právne 

nespôsobilej osoby musí byť žiadosť podpísaná zákonným zástupcom, ktorý priloží 
 kópiu dokladu osvedčujúceho, že ide o zákonného zástupcu žiadateľa,

 farebnú fotografiu tváre 3 × 3,5 cm,
 platný cestovný doklad, ktorého platnosť musí byť minimálne o tri mesiace dlhšia ako 

predpokladaná platnosť požadovaného víza a ktorý bol vydaný počas predchádzajúcich 
desiatich rokov; cestovný doklad musí obsahovať aspoň dve prázdne strany,

 dokumenty preukazujúce účel a podmienky plánovaného pobytu (pozývací list, dekrét 
o udelení štipendia, dohoda o hosťovaní atď.),

www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/cestovne_doklady_a_viza-vizove_formulare
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 dokumenty týkajúce sa zabezpečenia ubytovania, napr.:
– dekrét o udelení štipendia alebo dohoda o hosťovaní v prípade, že je v nich uvedená 

informácia o zabezpečení ubytovania,
– voucher potvrdzujúci hotelové ubytovanie a služby,
– súkromné pozvanie, v ktorom pozývajúci potvrdí poskytnutie ubytovania žiadateľovi,
– iné doklady,

 dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia, napr.:
– hotovosť vo voľne zameniteľnej mene,
– cestovné šeky,
– výpis z banky potvrdzujúci pravidelný príjem (plat, rentu) za obdobie posledných 

6 – 12 mesiacov,
– iné doklady, ktoré zaručujú finančné prostriedky vo voľne zameniteľnej mene,

 (Výška prostriedkov na živobytie nie je paušálne stanovená, avšak musí byť pomerná dĺžke a účelu 
pobytu a nákladom na živobytie v cieľovom štáte alebo štátoch schengenského priestoru. Na hrani-
ciach Slovenskej republiky môže byť cudzinec vyzvaný preukázať dostatok finančných prostriedkov 
na živobytie počas doby pobytu uvedenej vo víze, a to vo výške 56  EUR na osobu a deň pobytu.)

 dokumenty umožňujúce posúdiť úmysel žiadateľa opustiť schengenský priestor naj‑
neskôr v posledný deň platnosti víza napr. predloženie spiatočného cestovného lístka 
(letenka, lístok na autobus/vlak)

 medzinárodné cestovné poistenie – musí pokryť všetky výdavky, ktoré by mohli vznik‑
núť v súvislosti s repatriáciou, návratom do vlasti zo zdravotných dôvodov, urgentného 
lekárskeho ošetrenia alebo úmrtia. Poistenie musí platiť na celom území členských štá‑
tov Schengenu a po celú dobu žiadateľovho pobytu. Minimálne krytie musí byť vo výške 
30  000  EUR. Rodinní príslušníci štátnych príslušníkov EÚ/EHP/Švajčiarska sú oslobo‑
dení od požiadavky predložiť cestovné zdravotné poistenie.

 iné doklady – zastupiteľský úrad môže pre potreby rozhodnutia o udelení víza vyžiadať 
od cudzinca akékoľvek ďalšie doklady s cieľom preveriť deklarovaný účel cesty a úmysel 
žiadateľa vrátiť sa späť do domovskej krajiny alebo krajiny pobytu

Poplatok za žiadosť o národné víza: 33  EUR.

V prípade žiadosti o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím 
 udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike, je poplatok 9,50  EUR. Poplatok sa 
uhrádza vo voľne zameniteľnej mene alebo v národnej mene tretej krajiny, v ktorej bola žia‑
dosť podaná na základe oficiálneho platného výmenného kurzu. Žiadne poplatky sa neúč‑
tujú za administratívne náklady za podanie žiadosti o víza predložené štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občana EÚ/EHP/Švajčiarska, a ktorí si uplat‑
ňujú svoje právo na voľný pohyb.

Upozornenie: Národné víza sa udeľujú len na čas nevyhnutný na získanie povolenia na 
pobyt. Je preto dôležité, aby si osoba, ktorá bude o prechodný pobyt žiadať na Sloven‑
sku, so sebou priniesla všetky dokumenty potrebné k žiadosti (pozri časť „3.2 Prechodný 
pobyt“), inak bude musieť po vypršaní víz územie Slovenskej republiky (schengenského 
priestoru) opustiť.

Prechodný pobyt
Existuje niekoľko relevantných typov prechodného pobytu, o ktoré môže cudzinec zúčast‑
ňujúci sa rôznych foriem akademických a výskumných mobilít požiadať. V závislosti od typu 
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aktivity, ktorú na Slovensku plánuje vykonávať, a spôsobu jej realizácie možno požiadať 
o niektorý z nasledujúcich druhov prechodného pobytu:
 prechodný pobyt na účel štúdia,
 prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti,
 prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja,
 prechodný pobyt na účel zamestnania.

Aby ste zistili, ktorý z nich je najvhodnejší pre konkrétnu situáciu, postupujte podľa poky‑
nov v časti „Navigácia“, str. 32.

Účel štúdia v prípade študentov/doktorandov

Študenti z tretích krajín, ktorí plánujú zostať na Slovensku dlhšie ako 90 dní, žiadajú o pre‑
chodný pobyt na účel štúdia. Žiadosť sa predkladá osobne v zahraničí na slovenskom 
 veľvyslanectve/konzuláte teritoriálne kompetentnom pre domovskú krajinu cudzinca alebo 
na Slovensku na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Je nevyhnutné podať kompletnú 
žiadosť so všetkými náležitosťami, inak nebude prijatá.

Kompletná žiadosť pozostáva z týchto dokumentov:
 vyplnený formulár „Žiadosť o prechodný pobyt“ (www.minv.sk/swift_data/source/poli‑

cia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf; musí byť vypl‑
nený v slovenčine),

 2 farebné fotografie tváre 3 × 3,5 cm,
 platný cestovný doklad (iba k nahliadnutiu),
 potvrdenie o štúdiu od prijímajúcej vysokej školy v slovenčine ako doklad preukazujúci 

účel pobytu,
 dokument v slovenčine preukazujúci dostatočné finančné zabezpečenie (napr. dekrét 

o udelení štipendia, kde je uvedená výška štipendia),
 výpis/y z registra trestov, apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é, z domovskej kra‑

jiny cudzinca a z každej krajiny, kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt dlhší ako 
90 dní; každý výpis musí byť následne úradne preložený do slovenčiny (nevzťahuje sa 
na dokumenty vydané v češtine) slovenským súdnym prekladateľom (zoznam súdnych 
prekladateľov nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk, sekcia Prekladatelia, zoznam je len 
v slovenčine)

Žiadny z vyššie uvedených dokumentov preukazujúcich účel pobytu, finančné zabezpeče‑
nie a bezúhonnosť nesmie byť starší ako 90 dní ku dňu podania žiadosti o prechodný pobyt.

Poplatky: 4,50  EUR za vystavenie pobytového preukazu

Pri podávaní žiadosti priamo na oddelení cudzineckej polície pracovníci cudzineckej polí‑
cie cudzinca požiadajú o kontaktné číslo mobilného telefónu, na ktoré zašlú do 30 dní SMS 
o vybavení žiadosti (v slovenčine). Pracovníci cudzineckej polície vydajú o prijatí žiadosti 
potvrdenie, ktoré je potrebné si uschovať. Povolenie na prechodný pobyt vo forme poby‑
tového preukazu si možno vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom inej osoby  oficiálne 
splnomocnenej na jeho prevzatie. Pri podávaní žiadosti v zahraničí prostredníctvom 
 zastupiteľského úradu SR treba spôsob poskytnutia informácie o rozhodnutí, ako aj spôsob 
 prevzatia konzultovať s príslušným zastupiteľstvom.

www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
http://jaspi.justice.gov.sk
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Ak je povolenie na prechodný pobyt udelené, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je 
 potrebné na oddelenie cudzineckej polície priniesť dokument preukazujúci zdravotné 
 poistenie na celú dobu pobytu na Slovensku (poistenie musí byť uzavreté najneskôr do 
3 dní od udelenia pobytu; ak je poistenie zakúpené inde ako na Slovensku, je potrebné pri‑
niesť oficiálny preklad poistnej zmluvy do slovenčiny, pričom povinnosť prekladu sa nevzťa‑
huje na prípadné dokumenty vydané v češtine) a doklad o zdravotnej prehliadke potvrdzu‑
júci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Doklad o zdravotnej 
prehliadke nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať len vo vybraných slovenských 
zdravotníckych zariadeniach (pozri str. 56).

Niektoré podmienky zamestnania sa študentov a doktorandov sú uvedené v časti „ Pracovné 
povolenie – áno, či nie?“, na str. 48.

Účel osobitnej činnosti v prípade vysokoškolských učiteľov

Vysokoškolskí učitelia z tretích krajín, ktorí prichádzajú na Slovensko v rámci oficiálneho 
 výmenného programu alebo národnej mobilitnej schémy alebo na základe pozývacieho listu 
od slovenskej vysokej školy, a to s cieľom prednášať/vyučovať, žiadajú o prechodný pobyt 
na účel osobitnej činnosti. Žiadosť sa predkladá osobne v zahraničí na slovenskom veľ‑
vyslanectve/konzuláte teritoriálne kompetentnom pre domovskú krajinu dotknutej osoby 
alebo na Slovensku na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Je nevyhnutné podať kom‑
pletnú žiadosť so všetkými náležitosťami, inak nebude prijatá.

Kompletná žiadosť pozostáva z týchto dokumentov:
 vyplnený formulár „Žiadosť o prechodný pobyt“ (www.minv.sk/swift_data/source/poli‑

cia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf; musí byť vypl‑
nený v slovenčine),

 2 farebné fotografie tváre 3 × 3,5 cm,
 platný cestovný doklad (iba k nahliadnutiu),
 dokument preukazujúci účel pobytu, napr.:

– potvrdenie o výkone činnosti vysokoškolského učiteľa od prijímajúcej vysokej 
školy, vydané v slovenčine, ako doklad preukazujúci účel pobytu – v prípade predlo‑
ženia tohto dokumentu bude žiadateľovi odpustený poplatok 99,50  EUR za podanie 
žiadosti,

– iný dokument preukazujúci účel pobytu (napr. dekrét o udelení štipendia, pozývací 
list vysokej školy/výskumnej inštitúcie na prednáškový pobyt, no bez explicitného 
 potvrdenia o výkone činnosti vysokoškolského učiteľa) – v tomto prípade bude žiada‑
teľ musieť uhradiť poplatok za podanie žiadosti vo výške 99,50  EUR,

 dokument v slovenčine preukazujúci dostatočné finančné zabezpečenie (napr. dekrét 
o udelení štipendia, kde je uvedená výška štipendia; výpis z osobného účtu),

 výpis/y z registra trestov, apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é, z domovskej kra‑
jiny cudzinca a z každej krajiny, kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt dlhší ako 
90 dní; každý výpis musí byť následne úradne preložený do slovenčiny (nevzťahuje sa 
na dokumenty vydané v češtine) slovenským súdnym prekladateľom (zoznam súdnych 
prekladateľov nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk, sekcia Prekladatelia, zoznam je len 
v slovenčine),

 dokument v slovenčine preukazujúci ubytovanie (napr. potvrdenie z ubytovacieho 
 zariadenia, nájomná zmluva s listom vlastníctva).

www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
http://jaspi.justice.gov.sk
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Žiadny z vyššie uvedených dokumentov preukazujúcich účel pobytu, finančné zabezpe‑
čenie, ubytovanie a bezúhonnosť nesmie byť starší ako 90 dní ku dňu podania žiadosti 
o  prechodný pobyt.

Poplatky: 4,50  EUR za vystavenie pobytového preukazu
 99,50  EUR za podanie žiadosti, ak jej súčasťou nie je potvrdenie o výkone  

činnosti vysokoškolského učiteľa od prijímajúcej vysokej školy

Pri podávaní žiadosti priamo na oddelení cudzineckej polície pracovníci cudzineckej polí‑
cie cudzinca požiadajú o kontaktné číslo mobilného telefónu, na ktoré zašlú do 30 dní SMS 
o vybavení žiadosti (v slovenčine). Pracovníci cudzineckej polície vydajú o prijatí žiadosti 
potvrdenie, ktoré je potrebné si uschovať. Povolenie na prechodný pobyt vo forme poby‑
tového preukazu si možno vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom inej osoby oficiálne 
splnomocnenej na jeho prevzatie. Pri podávaní žiadosti v zahraničí prostredníctvom zastu‑
piteľského úradu SR treba spôsob poskytnutia informácie o rozhodnutí, ako aj spôsob pre‑
vzatia konzultovať s príslušným zastupiteľstvom.

Ak je povolenie na prechodný pobyt udelené, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je 
 potrebné na oddelenie cudzineckej polície priniesť dokument preukazujúci zdravotné 
 poistenie na celú dobu pobytu na Slovensku (poistenie musí byť uzavreté najneskôr do 
3 dní od udelenia pobytu; ak je poistenie zakúpené inde ako na Slovensku, je potrebné pri‑
niesť oficiálny preklad poistnej zmluvy do slovenčiny, pričom povinnosť prekladu sa nevzťa‑
huje na prípadné dokumenty vydané v češtine) a doklad o zdravotnej prehliadke potvrdzu‑
júci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Doklad o zdravotnej 
prehliadke nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať len vo vybraných slovenských 
zdravotníckych zariadeniach (pozri str. 56).
Cudzinec, ktorý dostane povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti, môže 
uzavrieť pracovno‑právny vzťah bez toho, aby musel mať prechodný pobyt na účel zamest‑
nania (§  126 z. 404/2011 Z.  z.). V prípade, že sa chystáte uzavrieť pracovnú zmluvu, je po‑
trebné splniť ďalšie povinnosti. Niektoré postupy nájdete v časti „Pracovné povolenie – 
áno, či nie?“, na str. 48.

Účel osobitnej činnosti v prípade výskumníkov bez dohody o hosťovaní

Výskumníci prichádzajúci na Slovensko v rámci medzinárodného programu alebo na zák‑
lade medzinárodnej zmluvy, ktorí nemajú dohodu o hosťovaní, žiadajú o prechodný pobyt 
na účel osobitnej činnosti. Žiadosť sa predkladá osobne v zahraničí na slovenskom veľ‑
vyslanectve/konzuláte teritoriálne kompetentnom pre domovskú krajinu cudzinca alebo 
na Slovensku na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Je nevyhnutné podať kompletnú 
 žiadosť so všetkými náležitosťami, inak nebude prijatá.

Kompletná žiadosť pozostáva z týchto dokumentov:
 vyplnený formulár „Žiadosť o prechodný pobyt“ (www.minv.sk/swift_data/source/poli‑

cia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf; musí byť vypl‑
nený v slovenčine),

 2 farebné fotografie tváre 3 × 3,5 cm,
 platný cestovný doklad (iba k nahliadnutiu),

www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
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 dokument preukazujúci účel pobytu – napr. dekrét o udelení štipendia alebo potvrde‑
nie o výkone výskumnej činnosti na prijímajúcej vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii 
alebo výskumnej inštitúcii, a to vydané v slovenčine,

 dokument v slovenčine preukazujúci dostatočné finančné zabezpečenie (napr. dekrét 
o udelení štipendia, kde je uvedená výška štipendia; výpis z osobného účtu),

 výpis/y z registra trestov, apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é, z domovskej kra‑
jiny cudzinca a z každej krajiny, kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt dlhší ako 
90 dní; každý výpis musí byť následne úradne preložený do slovenčiny (nevzťahuje sa 
na dokumenty vydané v češtine) slovenským súdnym prekladateľom (zoznam súdnych 
prekladateľov nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk, sekcia Prekladatelia, zoznam je len 
v slovenčine),

 dokument v slovenčine preukazujúci ubytovanie (napr. potvrdenie z ubytovacieho 
 zariadenia, nájomná zmluva s listom vlastníctva).

Žiadny z vyššie uvedených dokumentov preukazujúcich účel pobytu, finančné zabezpe‑
čenie, ubytovanie a bezúhonnosť nesmie byť starší ako 90 dní ku dňu podania žiadosti 
o  prechodný pobyt.

Poplatky: 99,50  EUR za podanie žiadosti
 4,50  EUR za vystavenie pobytového preukazu

Pri podávaní žiadosti priamo na oddelení cudzineckej polície pracovníci cudzineckej polí‑
cie cudzinca požiadajú o kontaktné číslo mobilného telefónu, na ktoré zašlú do 30 dní SMS 
o vybavení žiadosti (v slovenčine). Pracovníci cudzineckej polície vydajú o prijatí žiadosti 
potvrdenie, ktoré je potrebné si uschovať. Povolenie na prechodný pobyt vo forme poby‑
tového preukazu si možno vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom inej osoby oficiálne 
splnomocnenej na jeho prevzatie. Pri podávaní žiadosti v zahraničí prostredníctvom za‑
stupiteľského úradu SR treba spôsob poskytnutia informácie o rozhodnutí, ako aj spôsob 
 prevzatia konzultovať s príslušným zastupiteľstvom.

Ak je povolenie na prechodný pobyt udelené, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je 
 potrebné na oddelenie cudzineckej polície priniesť dokument preukazujúci zdravotné 
 poistenie na celú dobu pobytu na Slovensku (poistenie musí byť uzavreté najneskôr 
do 3 dní od udelenia pobytu; ak je poistenie zakúpené inde ako na Slovensku, je potrebné 
priniesť oficiálny preklad poistnej zmluvy do slovenčiny, pričom povinnosť prekladu sa 
 nevzťahuje na prípadné dokumenty vydané v češtine) a doklad o zdravotnej prehliadke 
 potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Doklad 
o zdravotnej prehliadke nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať len vo vybraných 
slovenských  zdravotníckych zariadeniach (pozri str. 56).

Účel výskumu a vývoja v prípade výskumníkov s dohodou o hosťovaní

Výskumníci, ktorí so slovenskou výskumnou inštitúciou, resp. s vysokou školou, uzavreli 
dohodu o hosťovaní, žiadajú o prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja. Žiadosť sa pred‑
kladá osobne v zahraničí na slovenskom veľvyslanectve/konzuláte teritoriálne kompetent‑
nom pre vašu domovskú krajinu alebo na Slovensku na príslušnom oddelení cudzineckej 
polície. Je nevyhnutné podať kompletnú žiadosť so všetkými náležitosťami, inak nebude 
prijatá.

http://jaspi.justice.gov.sk
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Kompletná žiadosť pozostáva z týchto dokumentov:
 vyplnený formulár „Žiadosť o prechodný pobyt“ (www.minv.sk/swift_data/source/poli‑

cia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf; musí byť vypl‑
nený v slovenčine),

 2 farebné fotografie tváre 3 × 3,5 cm,
 platný cestovný doklad (iba k nahliadnutiu),
 dohoda o hosťovaní v slovenčine ako dokument preukazujúci účel pobytu a dostatočné 

finančné zabezpečenie,
 výpis/y z registra trestov, apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é, z domovskej 

 krajiny cudzinca a z každej krajiny, kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt dlhší 
ako 90 dní; každý výpis musí byť následne úradne preložený do slovenčiny (nevzťahuje 
sa na dokumenty vydané v češtine) slovenským súdnym prekladateľom (zoznam súd‑
nych prekladateľov nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk, sekcia Prekladatelia, zoznam 
je len v slovenčine).

Žiadny z vyššie uvedených dokumentov preukazujúcich účel pobytu, finančné zabezpeče‑
nie a bezúhonnosť nesmie byť starší ako 90 dní ku dňu podania žiadosti o prechodný pobyt.

Poplatky: 4,50  EUR za vystavenie pobytového preukazu

Pri podávaní žiadosti priamo na oddelení cudzineckej polície pracovníci cudzineckej polí‑
cie cudzinca požiadajú o kontaktné číslo mobilného telefónu, na ktoré zašlú do 30 dní SMS 
o vybavení žiadosti (v slovenčine). Pracovníci cudzineckej polície vydajú o prijatí žiadosti 
potvrdenie, ktoré je potrebné si uschovať. Povolenie na prechodný pobyt vo forme poby‑
tového preukazu si možno vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom inej osoby  oficiálne 
splnomocnenej na jeho prevzatie. Pri podávaní žiadosti v zahraničí prostredníctvom 
 zastupiteľského úradu SR treba spôsob poskytnutia informácie o rozhodnutí, ako aj spôsob 
 prevzatia konzultovať s príslušným zastupiteľstvom.

Ak je povolenie na prechodný pobyt udelené, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je 
 potrebné na oddelenie cudzineckej polície priniesť dokument preukazujúci zdravotné 
 poistenie na celú dobu pobytu na Slovensku (poistenie musí byť uzavreté najneskôr 
do 3 dní od udelenia pobytu; ak je poistenie zakúpené inde ako na Slovensku, je potrebné 
priniesť oficiálny preklad poistnej zmluvy do slovenčiny, pričom povinnosť prekladu sa 
 nevzťahuje na prípadné dokumenty vydané v češtine) a doklad o zdravotnej prehliadke 
 potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Doklad 
o zdravotnej prehliadke nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať len vo vybraných 
slovenských  zdravotníckych zariadeniach (pozri str. 56).

www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
http://jaspi.justice.gov.sk
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Čo je dohoda o hosťovaní?

Dohoda o hosťovaní je nástroj umožňujúci hladší a kratší priebeh vybavovania  formalít 
súvisiacich s legálnym pobytom výskumníkov z tretích krajín, ktorí chcú vykonávať 
 výskumné aktivity v EÚ.
Na Slovensku bol v januári 2012 vytvorený nový typ prechodného pobytu – prechodný 
pobyt na účel výskumu a vývoja. Dohoda o hosťovaní je hlavným dokumentom, na kto‑
rom je tento typ prechodného pobytu založený. Dohoda o hosťovaní je špecifický typ 
dohody podpísaný medzi prijímajúcou slovenskou výskumnou organizáciou (verejnou 
či súkromnou) a výskumníkom z tretej krajiny. Dohodu môžu vydávať len organizácie, 
ktoré získali oprávnenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
 republiky v zmysle platnej legislatívy.
Zoznam oprávnených organizácií je zverejnený na stránke www.vedatechnika.sk (linka 
priamo na zoznam: www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/Povolenie‑
‑pravnickym‑osobam‑vykonavajucim‑vyskum‑a‑vyvoj‑prijimat‑cudzincov.aspx,  potom 
kliknite na „Zoznam právnických osôb vykonávajúcich výskum, vývoj, ktorým bolo povo‑
lené prijímať cudzincov“; zoznam je len v slovenčine).
Organizácia, ktorá chce takéto oprávnenie získať, musí predložiť žiadosť o povole‑
nie prijímať cudzincov na Sekciu vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu.
V žiadosti organizácia uvedie svoj presný názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie 
a preukáže splnenie náležitostí určených osobitným predpisom. Organizácia pri podá‑
vaní žiadosti preukazuje, že:
 má určené ciele a zámery vo výskume a vývoji, napr. schváleným dlhodobým alebo 

strednodobým zámerom výskumu a vývoja alebo obdobným dokumentom doloženým 
kópiou rozhodnutia schvaľujúceho orgánu alebo schváleným projektom  výskumu a vý‑
voja doloženým rozhodnutím poskytovateľa finančných prostriedkov o schválení a fi‑
nancovaní projektu, na ktorého riešenie chce prijať cudzinca, alebo zriaďovacou listinou

 je ochotná podpísať dohodu o hosťovaní s cudzincom, predložením čestného vyhlá‑
senia štatutára organizácie (nemusí byť notársky overené)

 má prostriedky na uzatvorenie dohody o hosťovaní, napr. rozhodnutím poskytova‑
teľa finančných prostriedkov o schválení a financovaní projektu výskumu a vývoja, 
na ktorého riešenie chce prijať cudzinca, prípadne predložením čestného vyhlásenia 
štatutára organizácie žiadateľa, že disponuje finančnými prostriedkami na plnenie 
 následne uzavretej dohody o hosťovaní (nemusí byť notársky overené)

 má osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja, kópiou takéhoto 
osvedčenia alebo odvolaním sa na zoznam organizácií, ktoré majú osvedčenie o spô‑
sobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja zverejnenom na centrálnom informač‑
nom portáli pre vedu, techniku a inovácie www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechni‑
kaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx

Zdroj: Metodické usmernenie č.  48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie čin‑
ností vo výskume a vývoji – www.minedu.sk/metodicke‑usmernenie‑c‑482011‑pre‑
‑prijimanie‑cudzincov‑na‑vykonavanie‑cinnosti‑vo‑vyskume‑a‑vyvoji/ a manuál pre 
žiadateľa www.euraxess.sk/sk/main/euraxess‑pre‑vyskumne‑organizacie/prijimanie‑
‑cudzincov/dohoda‑o‑hostovani/
Bližšie informácie vrátane predlôh požadovaných dokumentov je zverejnený na:  
www.euraxess.sk/sk/main/euraxess‑pre‑vyskumne‑organizacie/prijimanie‑cudzincov/
dohoda‑o‑hostovani/

www.vedatechnika.sk
www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/Povolenie-pravnickym-osobam-vykonavajucim-vyskum-a-vyvoj-prijimat-cudzincov.aspx
www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/Povolenie-pravnickym-osobam-vykonavajucim-vyskum-a-vyvoj-prijimat-cudzincov.aspx
www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx
www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certifikacia/Stranky/default.aspx
www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-482011-pre-prijimanie-cudzincov-na-vykonavanie-cinnosti-vo-vyskume-a-vyvoji/
www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-482011-pre-prijimanie-cudzincov-na-vykonavanie-cinnosti-vo-vyskume-a-vyvoji/
www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie/prijimanie-cudzincov/dohoda-o-hostovani/
www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie/prijimanie-cudzincov/dohoda-o-hostovani/
www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie/prijimanie-cudzincov/dohoda-o-hostovani/
www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie/prijimanie-cudzincov/dohoda-o-hostovani/
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Dohoda o hosťovaní musí obsahovať:
 meno a kontaktné údaje cudzinca,
 označenie a kontaktné údaje výskumnej organizácie,
 určenie výskumného zaradenia cudzinca a jeho pracovných podmienok,
 účel, dĺžku pobytu, zameranie a financovanie projektu výskumu a vývoja, na ktorom 

bude občan tretej krajiny pracovať,
 osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii občana tretej krajiny,
 vyhlásenie organizácie o zodpovednosti za náklady v prípade vyhostenia občana 

 tretej krajiny,
 vyhlásenie o dostatočnom finančnom zabezpečení pobytu občana tretej krajiny,
 vyhlásenie o zdravotnom poistení občana tretej krajiny počas pobytu.

Viac informácií, ako aj vzory dohôd o hosťovaní (pre účely poskytovania štipendia, ako aj 
pre účely uzavretia pracovno‑právneho vzťahu) nájdete na www.euraxess.sk/sk/main/
euraxess‑pre‑vyskumne‑organizacie/prijimanie‑cudzincov/dohoda‑o‑hostovani/co‑
‑ma‑obsahovat‑dohoda‑o‑hostovani.

V prípade, že sa chystáte uzavrieť pracovnú zmluvu, je potrebné splniť ďalšie povinnosti. 
Niektoré postupy nájdete v časti „Pracovné povolenie – áno, či nie?“, na str. 48.

Účel zamestnania v prípade výskumníkov a vysokoškolských pracovníkov  
s pracovnou zmluvou

Ak situácia dotknutej osoby nespadá ani do jedného z doteraz uvedených prípadov a svoju 
činnosť bude na Slovensku vykonávať len v rámci klasickej pracovnej zmluvy s prijímajúcou 
organizáciou, musí sa žiadať o prechodný pomer na účel zamestnania. Žiadosť sa  predkladá 
osobne v zahraničí na slovenskom veľvyslanectve/konzuláte teritoriálne kompetentnom 
pre jej domovskú krajinu alebo na Slovensku na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Je 
 nevyhnutné podať kompletnú žiadosť so všetkými náležitosťami, inak nebude prijatá.

Kompletná žiadosť pozostáva z týchto dokumentov:
 vyplnený formulár „Žiadosť o prechodný pobyt“ (www.minv.sk/swift_data/source/poli‑

cia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf; musí byť vypl‑
nený v slovenčine),

 2 farebné fotografie tváre 3 × 3,5 cm,
 platný cestovný doklad (iba k nahliadnutiu),
 pracovné povolenie ako dokument preukazujúci účel pobytu,
 pracovná zmluva v slovenčine ako dokument preukazujúci dostatočné finančné zabez‑

pečenie,
 výpis/y z registra trestov, apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é, z domovskej kra‑

jiny cudzinca a z každej krajiny, kde mal cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt dlhší ako 
90 dní; každý výpis musí byť následne úradne preložený do slovenčiny (nevzťahuje sa 
na dokumenty vydané v češtine) slovenským súdnym prekladateľom (zoznam súdnych 
prekladateľov nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk, sekcia Prekladatelia, zoznam je len 
v slovenčine),

 dokument v slovenčine preukazujúci ubytovanie (napr. potvrdenie z ubytovacieho 
 zariadenia, nájomná zmluva s listom vlastníctva).

www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie/prijimanie-cudzincov/dohoda-o-hostovani/co-ma-obsahovat-dohoda-o-hostovani
www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie/prijimanie-cudzincov/dohoda-o-hostovani/co-ma-obsahovat-dohoda-o-hostovani
www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie/prijimanie-cudzincov/dohoda-o-hostovani/co-ma-obsahovat-dohoda-o-hostovani
www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
http://jaspi.justice.gov.sk
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Žiadny z vyššie uvedených dokumentov preukazujúcich účel pobytu (pracovné povolenie), 
finančné zabezpečenie (pracovná zmluva), ubytovanie a bezúhonnosť nesmie byť starší ako 
90 dní ku dňu podania žiadosti o prechodný pobyt.

Poplatky: 165,50  EUR za podanie žiadosti
 4,50  EUR za vystavenie pobytového preukazu

Pri podávaní žiadosti priamo na oddelení cudzineckej polície pracovníci cudzineckej polí‑
cie cudzinca požiadajú o kontaktné číslo mobilného telefónu, na ktoré zašlú do 30 dní SMS 
o vybavení žiadosti (v slovenčine). Pracovníci cudzineckej polície vydajú o prijatí žiadosti 
potvrdenie, ktoré je potrebné si uschovať. Povolenie na prechodný pobyt vo forme poby‑
tového preukazu si možno vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom inej osoby  oficiálne 
splnomocnenej na jeho prevzatie. Pri podávaní žiadosti v zahraničí prostredníctvom 
 zastupiteľského úradu SR treba spôsob poskytnutia informácie o rozhodnutí, ako aj spôsob 
 prevzatia konzultovať s príslušným zastupiteľstvom.

Ak je povolenie na prechodný pobyt udelené, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je 
 potrebné na oddelenie cudzineckej polície priniesť dokument preukazujúci zdravotné 
 poistenie na celú dobu pobytu na Slovensku (poistenie musí byť uzavreté najneskôr 
do 3 dní od udelenia pobytu; ak je poistenie zakúpené inde ako na Slovensku, je potrebné 
priniesť oficiálny preklad poistnej zmluvy do slovenčiny, pričom povinnosť prekladu sa 
 nevzťahuje na prípadné dokumenty vydané v češtine) a doklad o zdravotnej prehliadke 
 potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Doklad 
o zdravotnej prehliadke nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať len vo vybraných 
slovenských  zdravotníckych zariadeniach (pozri str. 56).

Postupy v súvislosti s udelením pracovného povolenia sú v nasledujúcej časti „Pracovné 
 povolenie – áno, či nie?“, na str. 48.

Pracovné povolenie – áno, či nie?
Zamestnanie cudzincov z tretích krajín je komplexnou záležitosťou. Podmienky zamestná‑
vania cudzincov upravuje zákon o službách zamestnanosti (č.  5/2004 Z.  z. www.employ‑
ment.gov.sk/zakon‑5_2004zz.pdf).

Kto nepotrebuje pracovné povolenie resp. povolenie na zamestnanie?
V súvislosti so zameraním tejto brožúry vyberáme z celkového zoznamu len tie najdôleži‑
tejšie:
 osoba, ktorá získala povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia môže pracovať bez 

pracovného povolenia v rozsahu do 10 hodín za týždeň alebo tomu zodpovedajúci počet 
dní alebo mesiacov za rok,

 osoba, ktorá má povolenie na prechodný pobyt na účel výskumu alebo vývoja nepotre‑
buje pracovné povolenie na výkon pedagogickej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu do 
50 kalendárnych dní v kalendárnom roku,

 pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec vysokej školy, vedecký, 
 výskum ný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podu‑
jatia, výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí, ak jeho zamestnanie 
na území Slovenskej republiky nepresiahlo sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych 
dní alebo celkovo 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku

www.employment.gov.sk/zakon-5_2004zz.pdf
www.employment.gov.sk/zakon-5_2004zz.pdf
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 osoba, ktorá vykonáva prácu v rámci sústavnej prípravy na povolanie v školách a škol‑
ských zariadeniach zaradených do siete škôl, školských zariadení alebo predškolských 
zariadení

 osoba, ktorá má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 osoba, ktorej bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, ale 

vstupovať do pracovno‑právneho pomeru je možné len za špecifických podmienok
 ak ide o zahraničného Slováka
 osoba, ktorá je prijatá do zamestnania na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

 Slovenská republika viazaná, je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania nie 
je potrebné povolenie na zamestnanie

Povinnosti zamestnávateľa:
 uzatvoriť pracovnoprávny vzťah v súlade so Zákonníkom práce
 pred nástupom do zamestnania prihlásiť zamestnanca v príslušnej pobočke Sociálnej 

poisťovne
 do 7 pracovných dní prihlásiť zamestnanca prostredníctvom formulára „Informačná 

karta vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu cudzinca, na zamestnanie ktorého sa na 
území SR nevyžaduje povolenie na zamestnanie“ na príslušnom úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce (www.eures.sk/download2/Priloha_2_IK.doc, 
resp. www.upsvar‑ba.sk/files/new2/inf_karta2.doc)

 do 8 pracovných dní prihlásiť zamestnanca v príslušnej Zdravotnej poisťovni
 po skončení pracovnoprávneho vzťahu odhlásiť zamestnanca vo všetkých inštitúciách
 do 7 pracovných dní po skončení pracovného pomeru oznámiť túto skutočnosť pro‑

stredníctvom formulára „Informačná karta vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu 
 cudzinca, na zamestnanie ktorého sa na území SR nevyžaduje povolenie na zamestna‑
nie“ na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce.

Zoznam úradov práce nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.up‑
svar.sk/urady‑psvr/zoznam‑uradov‑prace‑socialnych‑veci‑a‑rodiny.html?page_id=1570.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach jednotlivých Úradov práce, sociálnych 
vecí a rodiny (napr. www.upsvar‑ba.sk/index.php/sluzby‑zamestnanosti/iss.html), ako 
aj na stránke EURES (www.eures.sk/zamestnavanie‑cudzincov‑na‑zamestnanie‑kto‑
rych‑sa‑na‑uzemi‑sr‑nevyzaduje‑povolenie‑na‑zamestnanie‑850‑1.html).

Pracovné povolenie, resp. povolenie na zamestnanie

Kto môže získať pracovné povolenie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce
Bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce môže získať povolenie na zamestnanie napr. 
 cudzinec z tretích krajín:
 ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá je 

uverejnená v Zbierke zákonov SR,
 ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia kvalifikácie vo vykonáva‑

nom zamestnaní (stáž) najviac na obdobie jedného roka,
 do 26 rokov veku, ktorý je zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prá‑

cami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež, ktorých sa 
Slovenská republika zúčastňuje,

www.eures.sk/download2/Priloha_2_IK.doc
http://www.upsvar-ba.sk/files/new2/inf_karta2.doc
http://www.upsvar.sk/urady-psvr/zoznam-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=1570
http://www.upsvar.sk/urady-psvr/zoznam-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=1570
http://www.upsvar-ba.sk/index.php/sluzby-zamestnanosti/iss.html
http://www.eures.sk/zamestnavanie-cudzincov-na-zamestnanie-ktorych-sa-na-uzemi-sr-nevyzaduje-povolenie-na-zamestnanie-850-1.html
http://www.eures.sk/zamestnavanie-cudzincov-na-zamestnanie-ktorych-sa-na-uzemi-sr-nevyzaduje-povolenie-na-zamestnanie-850-1.html
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 ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú 
 činnosť ako pedagogický zamestnanec alebo ako akademický zamestnanec vysokej 
školy, alebo výskumný pracovník,

 ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovaných cirkví alebo nábožen‑
ských spoločností.

Ako získať pracovné povolenie
Ak sa chce občan tretej krajiny zamestnať na území Slovenska, spravidla musí požiadať 
o povolenie na zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je územne príslušný 
podľa miesta výkonu práce.

Povinnosti zamestnávateľa:
V súvislosti s vytvorením pracovného miesta organizáciou plánujúcou zamestnať cudzinca, 
je potrebné na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny predložiť Nahlášku voľného pracovného 
miesta (www.upsvar.sk/buxus/docs//dokumenty/tlacivo_nahlasky_VPM_18.08.2011.xls)

Úrad práce môže požadovať od zamestnávateľa aj písomnú žiadosť o povolenie zamestnať 
zahraničného pracovníka (neexistuje je formulár). Voľné pracovné miesto má byť nahlásené 
aspoň 14 dní pred dňom podania žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie.

Žiadosť o povolenie na zamestnanie:
O povolenie na zamestnanie možno požiadať osobne, poštou, alebo možno na tento úkon 
splnomocniť budúceho zamestnávateľa (splnomocnenie musí byť notársky overené).

K žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie je potrebné doložiť:
 2 × vyplnený formulár „Žiadosť o pracovné povolenie“, ktorý obsahuje aj „Prísľub 

 zamestnávateľa na prijatie cudzinca do zamestnania“, v ktorom je zdôvodnenie orga‑
nizácie, prečo chce zamestnať cudzinca, a v ktorom je vyjadrený aj záväzok organizácie 
zamestnať daného cudzinca po udelení povolenia,

 kópiu pasu cudzinca,
 doklad o vzdelaní cudzinca – preložený do slovenského jazyka a overený notárom,
 ak cudzinec chce, aby žiadosť predložil budúci zamestnávateľ, musí žiadosť doplniť 

o  písomný súhlas s takýmto postupom na predloženie žiadosti, a to s overením pravosti 
podpisu u notára.

Zákonná lehota na posúdenie žiadosti o povolenie na zamestnanie je 30 dní od doručenia 
žiadosti. Platnosť povolenia na zamestnanie je najviac na 2 roky s možnosťou predĺženia. 
Správne poplatky za podanie žiadosti o povolenie na zamestnanie v SR sa nevyberajú.

Doplňujúce informácie:
Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území SR môže prijať do zamestnania cudzinca, ak mu bol 
udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ale aj štúdia, osobitnej činnosti,  výskumu 
a vývoja, zlúčenia rodiny, a ak je Slovákom žijúcim v zahraničí. (V súlade so zákonom 
č.  5/2004 Z.  z. a podľa zákona č.  404/2011 Z.  z. §  126 ods.  1 cudzinec môže vstupovať do pra‑
covnoprávneho vzťahu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, pri‑
čom splnenie podmienky prechodného pobytu na účel zamestnania sa nevyžaduje u štát‑
neho príslušníka tretej krajiny, ktorý má podľa písmena  a) udelený prechodný pobyt podľa 
§  24, §  25, §  26, §  27, §  29 alebo §  30.)

www.upsvar.sk/buxus/docs//dokumenty/tlacivo_nahlasky_VPM_18.08.2011.xls
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Po nástupe cudzincov má zamestnávateľ nasledovné povinnosti:
 vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania 

platný doklad o pobyte a uchovávať kópiu dokladu o pobyte najmenej počas trvania jeho 
zamestnania.

 informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského 
štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a skon‑
čení zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny najneskôr do siedmich pracovných 
dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia 
zamestnania.

 najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak štátny príslušník 
tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, nenastúpil do zamest‑
nania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení 
na zamestnanie.

Zoznam úradov práce nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.up‑
svar.sk/urady‑psvr/zoznam‑uradov‑prace‑socialnych‑veci‑a‑rodiny.html?page_id=1570.

Viac informácií o zamestnávaní cudzincov a povolení na zamestnanie nájdete na stránke 
Migračného informačného centra: http://mic.iom.sk/sk/praca/zamestnanie/94‑ziadost‑o‑
‑pracovne‑povolenie.html, na portáli EURES: www.eures.sk/zamestnavanie‑cudzincov‑
‑vseobecne‑informacie‑815‑1.html.

Povinnosti cudzincov po príchode na Slovensko
Okrem splnenia povinností týkajúcich sa víz a prechodného pobytu (viac podrobností 
o týchto povinnostiach v časti „Navigácia“, str. 32) je potrebné hlásiť každý pobyt na území 
Slovenska do 3 pracovných dní na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Prihlásenie 
 zvyčajne vykoná ubytovacie zariadenie (napr. hotel, hostel alebo internát), v ktorom sa 
 občan tretej krajiny ubytuje. Ak je dotknutá osoba ubytovaná v súkromí (napr. v prenaja‑
tom byte alebo u priateľov), musí tak vykonať osobne na príslušnom oddelení cudzineckej 
 polície ( zoznam oddelení cudzineckej polície nájdete na str. 55).

Čo je potrebné na hlásenie pobytu?
Ak je dotknutá osoba ubytovaná v súkromí, dostaví sa osobne na príslušné oddelenie 
 cudzineckej polície počas úradných hodín a predloží nasledujúce:
 vyplnený formulár „Hlásenie pobytu“ (formulár je možné stiahnuť na www.minv.sk/?‑

pobyt‑cudzinca v 7 jazykových verziách; musí byť vyplnený v slovenčine),
 preukaz totožnosti/pas.

Príchod na Slovensko s rodinnými príslušníkmi

Postupy pre rodinných príslušníkov občanov EÚ/EHP/Švajčiarska,  
ktorí pochádzajú z tretích krajín
Špecifické pravidlá platia pre občanov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi obča‑
nov EÚ/EHP/Švajčiarska, s rôznymi postupmi v závislosti od toho, či cestujú s/za občanmi 
EÚ/EHP/Švajčiarska, alebo cestujú sami. 

www.upsvar.sk/urady-psvr/zoznam-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=1570
www.upsvar.sk/urady-psvr/zoznam-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=1570
http://mic.iom.sk/sk/praca/zamestnanie/94%E2%80%91ziadost%E2%80%91o-pracovne%E2%80%91povolenie.html
http://mic.iom.sk/sk/praca/zamestnanie/94%E2%80%91ziadost%E2%80%91o-pracovne%E2%80%91povolenie.html
http://www.eures.sk/zamestnavanie-cudzincov-vseobecne-informacie-815-1.html
http://www.eures.sk/zamestnavanie-cudzincov-vseobecne-informacie-815-1.html
www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
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Za rodinných príslušníkov občana EÚ/EHP/  Švajčiarska (garanta) sa považujú:
a) jeho/jej manželka/manžel,
b) jeho/jej dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho/jej 

 manželku/manžela,
c) jeho/jej závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba  jeho/

jej manželky/manžela,
d) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená  a) až c) a je nezao‑

patrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,
e) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená  a) až c) a je členom 

jeho/jej domácnosti,
f) akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená  a) až c) a je z váž‑

nych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho/jej starostlivosť,
g) jeho/jej partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
h) štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu rodinného príslušníka občana Únie 

v členskom štáte, kde občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa 
štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť 
na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách  a) 
až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.

Ak rodinný príslušník vstupuje do schengenského priestoru z tretej krajiny, má povinnosť 
vybaviť si víza na vstup. V tomto prípade môže rodinný príslušník požiadať o víza na prí‑
slušnom veľvyslanectve/konzuláte (vtedy by mali byť víza vydané do 15 dní) alebo priamo 
na hraniciach, kde vstupuje do schengenského priestoru. Základom pre vydanie víza je jed‑
noznačné preukázanie rodinného vzťahu k občanovi EÚ/EHP/Švajčiarska. Pre všeobecné 
informácie o vízach pozri časť „Žiadanie o schengenské víza“ (str. 37).

Ak sa pohybuje v rámci schengenského priestoru a prichádza z jednej krajiny do druhej, 
 rodinný príslušník sprevádzajúci/pripájajúci sa k občanovi EÚ/EHP/Švajčiarska nepotre‑
buje víza. Skutočnosť rodinného vzťahu a sprevádzania/pripájania sa musí byť jednoznačne 
zrejmá. V prípade, že rodinný príslušník cestuje sám, môžu byť od neho víza požadované.

Rodinný príslušník občana EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorý má platný cestovný doklad, môže 
 zostať na Slovensku (bez ďalších povinností) po dobu 90 dní od vstupu na územie Sloven‑
ska v prípade, že sprevádza/pripája sa k občanovi EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorého je rodin‑
ným príslušníkom. Začiatok a dĺžku pobytu musí tento rodinný príslušník nahlásiť na prís‑
lušnom oddelení cudzineckej polície do 10 pracovných dní od vstupu na územie Slovenskej 
republiky.

Ak rodinný príslušník plánuje na Slovensku pobyt dlhší ako 90 dní, musí požiadať o vydanie 
dokumentu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz rodinného príslušníka EÚ“ na prísluš‑
nom oddelení cudzineckej polície do 30 dní od uplynutia 90‑dňovej doby od vstupu na úze‑
mie Slovenskej republiky. Kompletná žiadosť obsahuje:
 vyplnený formulár „Žiadosť o vydanie dokladu rodinného príslušníka s právom na 

 pobyt“ (ten istý ako „Žiadosť o registráciu práva občana Únie“ dostupný na www.minv.
sk/?pobyt‑cudzinca),

 2 farebné fotografie tváre 3 × 3,5 cm,

www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
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 dokument preukazujúci rodinnú príslušnosť k občanovi EÚ/EHP/Švajčiarska (napr. 
sobášny list, rodný list), apostilovaný alebo superlegalizovaný, a preložený do sloven‑
činy slovenským súdnym prekladateľom (zoznam súdnych prekladateľov nájdete na 
http://jaspi.justice.gov.sk, sekcia Prekladatelia, len v slovenčine),

 potvrdenie o registrácii pobytu garanta.

Poplatky: 4,50  EUR za vystavenie pobytového preukazu

Poznámka: Pre rodinných príslušníkov občanov Slovenskej republiky, ktorí sú občanmi tretích 
krajín, platia osobitné pravidlá.

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny v prípade rodín z tretích krajín
Rodinní príslušníci občana tretej krajiny (garanta), ktorí sa k nemu plánujú pripojiť na obdo‑
bie dlhšie ako 90 dní, musia požiadať o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny. V súlade 
s platnými predpismi sú za rodinných príslušníkov považované najmä nasledujúce osoby:
a) manžel/ka, ak manželia majú najmenej 18 rokov,
b) slobodné dieťa, mladšie ako 18 rokov, štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho/jej man‑

žela/manželky,
c) jeho/jej slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov,
d) slobodné dieťa jeho/jej manžela/manželky mladšie ako 18 rokov,
e) jeho/jej nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné 

dieťa staršie ako 18 rokov jeho/jej manžela/manželky, ktoré sa o seba nedokáže postarať 
z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu,

f) jeho/jej rodič alebo rodič jeho/jej manžela/manželky, ktorý je odkázaný na jeho/jej 
 starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.

Žiadosť sa predkladá osobne v zahraničí na slovenskom veľvyslanectve/konzuláte terito‑
riálne kompetentnom pre domovskú krajinu cudzinca alebo na Slovensku na príslušnom 
 oddelení cudzineckej polície. Je nevyhnutné podať kompletnú žiadosť so všetkými náleži‑
tosťami, inak nebude prijatá.

Kompletná žiadosť pozostáva z týchto dokumentov:
 vyplnený formulár „Žiadosť o prechodný pobyt“ (www.minv.sk/swift_data/source/poli‑

cia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf; musí byť vypl‑
nený v slovenčine),

 2 farebné fotografie tváre 3 × 3,5 cm,
 platný cestovný doklad (iba k nahliadnutiu),
 dokument preukazujúci účel pobytu – dokument preukazujúci rodinnú príslušnosť 

k  občanovi tretej krajiny – garantovi (napr. sobášny list, rodný list), apostilovaný alebo 
superlegalizovaný, a preložený do slovenčiny slovenským súdnym prekladateľom 
( zoznam súdnych prekladateľov nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk, sekcia Preklada‑
telia, zoznam je len v slovenčine),

 čestné vyhlásenie garanta, že bude žiadateľa podporovať, a dokument v slovenčine 
preukazujúci dostatočné finančné zabezpečenie (napr. pracovná zmluva alebo výpis 
z osobného účtu),

www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/ocp/ziadosti/pobyt/ziadost_prva.pdf
http://jaspi.justice.gov.sk
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 výpis/y z registra trestov, apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é, z domovskej kra‑
jiny cudzinca a z každej krajiny, kde mal cudzinec‑žiadateľ v posledných 3 rokoch pobyt 
dlhší ako 90 dní; každý výpis musí byť následne úradne preložený do slovenčiny (nevzťa‑
huje sa na dokumenty vydané v češtine) slovenským súdnym prekladateľom ( zoznam 
súdnych prekladateľov nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk, sekcia Prekladatelia, 
 zoznam je len v slovenčine),

 dokument v slovenčine preukazujúci spoločné ubytovanie s garantom (napr. potvrde‑
nie z ubytovacieho zariadenia, nájomná zmluva s listom vlastníctva).

Žiadny z vyššie uvedených dokumentov nesmie byť starší ako 90 dní.

Poplatky: 132,50  EUR za podanie žiadosti o prechodný pobyt
 4,50  EUR za vystavenie pobytového preukazu

Pri podávaní žiadosti priamo na oddelení cudzineckej polície pracovníci cudzineckej  polície 
cudzinca požiadajú o kontaktné číslo mobilného telefónu, na ktoré zašlú do 30 dní SMS 
o vybavení žiadosti (v slovenčine). Pracovníci cudzineckej polície vydajú o prijatí  žiadosti 
potvrdenie, ktoré je potrebné si uschovať. Povolenie na prechodný pobyt vo forme 
 pobytového preukazu si možno vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom inej osoby ofi‑
ciálne splnomocnenej na jeho prevzatie. Pri podávaní žiadosti v zahraničí prostredníctvom 
 zastupiteľského úradu SR treba spôsob poskytnutia informácie o rozhodnutí, ako aj spôsob 
 prevzatia konzultovať s príslušným zastupiteľstvom.

Ak je povolenie na prechodný pobyt udelené, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je 
 potrebné na oddelenie cudzineckej polície priniesť dokument preukazujúci zdravotné 
 poistenie na celú dobu pobytu na Slovensku (poistenie musí byť uzavreté najneskôr 
do 3 dní od udelenia pobytu; ak je poistenie zakúpené inde ako na Slovensku, je potrebné 
priniesť oficiálny preklad poistnej zmluvy do slovenčiny, pričom povinnosť prekladu sa 
 nevzťahuje na prípadné dokumenty vydané v češtine) a doklad o zdravotnej prehliadke 
 potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Doklad 
o zdravotnej prehliadke nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať len vo vybraných 
slovenských  zdravotníckych zariadeniach (pozri str. 56).

Ďalšie praktické informácie
Oddelenia cudzineckej polície na Slovensku a ich teritoriálna kompetencia

Úradné hodiny všetkých oddelení cudzineckej polície
Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Utorok 7.30 – 12.00 (platí len pre Bratislavu – vyzdvihnutie dokladov o pobyte alebo zber biometrických dát)
Streda 7.30 – 12.00 12.30 – 17.30
Piatok 7.30 – 12.00

Poznámka: Pracovníci oddelení cudzineckej polície komunikujú prevažne len v slovenčine. 
Preto odporúčame tým, ktorí neovládajú slovenčinu, aby prišli na oddelenie cudzineckej polície 
v sprievode niekoho, kto slovenčinu ovláda. Taktiež odporúčame rátať s časovou rezervou, čakanie 
v poradovníku môže byť časovo náročné. V bežnej praxi si žiadatelia vyzdvihujú časenky v skorých 
ranných hodinách. Môže sa stať, že v neskorších hodinách dňa už nebudú k dispozícii žiadne 
časenky a návštevu oddelenia cudzineckej polície bude potrebné zopakovať inokedy.

http://jaspi.justice.gov.sk


55Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
EU

RAXESS pre výskum
né organizácie

Kontakt na oddelenia 
cudzineckej polície

Teritoriálne pokrytie 
(okresy)

Bratislava
Hrobákova 44, 
Bratislava 851 02
 +421–9610 36855

 +421–9610 36859

Bratislava I. – V., Malacky, 
Pezinok, Senec

Dunajská Streda
Adorská 34, 
Dunajská Streda 929 01
 +421–96111 3200

 +421–96 111 3209

Dunajská Streda, Komárno

Trnava
Športová 10, Trnava 917 01
 +421–96 110 6152(6)

 +421–96 110 6159

Trnava, Galanta, Hlohovec, 
Piešťany, Senica, Skalica

Nitra
Kalvárska 2, Nitra 949 01
 +421–96130 3230

 +421–96130 3209

Nitra, Partizánske, Topolčany, 
Zlaté Moravce

Nové Zámky
Bitúnkova 8, Nové 
Zámky 949 36
 +421–96133 3208

 +421–96133 3209

Nové Zámky, Levice, Šaľa

Trenčín
Jílemnického 2, Trenčín 911 01
 +421–96120 3233

 +421–96120 3209

Trenčín, Myjava, Nové Mesto 
nad Váhom, Bánovce, Ilava, 
Považská Bystrica, Prievidza, 
Púchov

Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 
Banská Bystrica 974 01
 +421–96160 3203

 +421–96160 3209

Banská Bystrica, 
Banská Štiavnica, Brezno, 
Detva, Zvolen, Žarnovica, 
Žiar nad Hronom, Krupina

Kontakt na oddelenia 
cudzineckej polície

Teritoriálne pokrytie 
(okresy)

Rimavská Sobota
Hviezdoslavova 35, 
Rimavská Sobota 979 01
 +421–96168 3205

 +421–96168 3209

Rimavská Sobota, Lučenec, 
Poltár, Revúca, Veľký Krtíš

Žilina
Kysucké Nové Mesto, 
ul. Hviezdoslavova 436/6, 
PSČ 024 01 (Stránkovanie 
a vybavovanie cudzincov je 
na adrese: Bánovská cesta 
8111/1, Žilina 010 01
 +421–96144 3205, 

+421–96140 3217
 +421–96144 3209

Žilina, Bytča, Čadca, Martin, 
Turčianske Teplice, Kysucké 
Nové Mesto, Ružomberok, 
Dolný Kubín, Liptovský 
Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín

Košice
Trieda SNP 35, Košice 040 01
 +421–9619 31208

 +421–9619 31209

Košice I., II., III., IV., 
Košice‑okolie, Gelnica, 
Spišská Nová Ves, Rožňava

Michalovce
Štúrova 1, Michalovce 071 01
 +421–96172 3220

 +421–96172 3209

Michalovce, Sobrance, 
Trebišov, Humenné, Snina, 
Medzilaborce

Prešov
Ľubochnianska 2, 
Prešov 080 01
 +421–96180 3205

 +421–96180 3209

Prešov, Bardejov, Sabinov, 
Stará Ľubovňa, Poprad, 
Poprad, Kežmarok, 
Levoča, Stropkov, Svidník, 
Vranov nad Topľou

Kontaktné údaje sú zverejnené na:  
www.minv.sk/?ocp‑1

Slovenské veľvyslanectvá a konzuláty v zahraničí
Zoznam slovenských veľvyslanectiev a konzulátov je k dispozícii na stránke Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky: www.mzv.sk/sk/ministerstvo/slovenske_zastupi‑
telstva‑vsetky_zastupitelstva

http://www.minv.sk/?ocp-1
www.mzv.sk/sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva
www.mzv.sk/sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva
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Zdravotnícke zariadenia relevantné pre prechodný pobyt
V súvislosti s prechodným pobytom musia občania tretích krajín predložiť lekárske potvr‑
denie, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Nasledujúce lekárske zariadenia 
 vydávajú potvrdenia akceptované cudzineckou políciou:
 Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.  r.  o.,  

Americké námestie 3, Bratislava,  
tel.: +421/2/52 92 56 88, fax: +421/2/52 96 27 32,  
info@cudzokrajne.sk, www.cudzokrajne.sk

 Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.  r.  o.,  
Teslova 33, Bratislava,  
tel.: +421/2/44 63 54 73, mobil: +421/915 88 90 54,  
bakos@inocem.sk, www.inocem.sk

 Univerzitná nemocnica Martin, Klinika infektológie a cestovnej medicíny,  
Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Kollárova 2, Martin,  
tel.: +421/43/420 36 37, tel.: +421/43/42 03 386,  
szilagyiova@jfmed.uniba.sk, www.jfmed.uniba.sk

 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,  
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43, Košice,  
tel.: +421/55/61 52 200, tel.: +421/55/61 52 201,  
occh@fnlp.sk

 Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.  r.  o., ŽILPO, s.  r.  o.,  
Vysokoškolákov 31, Žilina,  
mobil: +421/917 13 14 79,  
bakos@inocem.sk, www.inocem.sk

 Fakultná nemocnica Nitra, Ambulancia pre cudzokrajné choroby,  
Špitálska 6, 950 01 Nitra,  
tel.: +421/37/65 45 955,  
www.fnnitra.sk/fnnitra

 Ambulancia infektológie a tropickej medicíny Spoločnosti INF TROP‑MED s.  r.  o., 
Nábrežná 5, Prievidza,  
Tel: +421/46/51 13 311,  
jpetrickova@uniklinika.sk

Zoznam pracovísk pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu, ktoré vydávajú požado‑
vaný lekársky posudok je dostupný aj na stránke www.minv.sk/?pobyt‑cudzinca.

mailto: info@cudzokrajne.sk
www.cudzokrajne.sk
mailto: bakos@inocem.sk
http://www.inocem.sk/
mailto: szilagyiova@jfmed.uniba.sk
www.jfmed.uniba.sk
mailto: occh@fnlp.sk
mailto: bakos@inocem.sk
www.inocem.sk
www.fnnitra.sk/fnnitra
mailto: jpetrickova@uniklinika.sk
www.minv.sk/?pobyt-cudzinca
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4. Štipendiá a granty financované 
z Európskej únie

7. rámcový program Európskeho spoločenstva  
pre výskum a technický rozvoj

Siedmy rámcový program (7. RP) je hlavným nástrojom Európskej komisie pre financovanie 
výskumu v Európe. Realizuje sa v rokoch 2007 – 2013 s rozpočtom viac ako 50 miliárd  eur. 
Do 7. RP sa môžu zapojiť účastníci z rôznych krajín, pričom rôzne kategórie krajín majú 
rozdielne oprávnenia pre odlišné špecifické a pracovné programy. Okrem členských štá‑
tov EÚ sú oprávnené aj tzv. asociované krajiny – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna 
Hora, Chorvátsko, Island, Izrael, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiar‑
sko a Turecko. Do niektorých aktivít sa môžu zapájať aj účastníci z tzv. tretích krajín, resp. 
partnerských krajín zapojených do medzinárodnej spolupráce (International Cooperation 
Partner Countries – ICPC). Aktuálne informácie o statuse jednotlivých krajín zapojených do 
7. RP sú na http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries.

7. RP pozostáva zo 4 hlavných programov: Spolupráca (Cooperation), Myšlienky (Ideas), 
Ľudia (People), Kapacity (Capacities).

Aj keď sa v nasledujúcich častiach venujeme aktuálnemu 7. RP, treba povedať, že v súčas‑
nosti sa pripravuje už v poradí ôsmy rámcový program na roky 2014 – 2020, ktorý bude niesť 
názov Horizont 2020 – aktuálne informácie k tomuto novému programu možno už teraz 
nájsť na stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/research/horizon2020.

I. Program Spolupráca (Cooperation)

Program Spolupráca (Cooperation) je určený na podporu medzinárodnej spolupráce medzi 
univerzitami, priemyslom, výskumnými organizáciami a orgánmi verejnej správy v rámci 
EÚ, aj mimo jej územia. Na celý program, ktorý je výrazne najväčšou časťou 7. RP, je vyčle‑
nených 32,4 miliárd eur.

Program Spolupráca je rozdelený do 10 tém. Každá téma je nezávislá, avšak program 
 Spolupráca sa snaží udržiavať prepojenie v rámci programu a podporuje aj spoločné aktivity 
 spájajúce rôzne témy, napríklad prostredníctvom spoločných výziev.

Tematické oblasti:
 zdravie,
 potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia,
 informačné a komunikačné technológie,
 nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie,
 energia,
 životné prostredie (vrátane klimatických zmien),
 doprava (vrátane letectva),
 sociálnoekonomické a humanitné vedy,

http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries
http://ec.europa.eu/research/horizon2020
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Medzinárodná spolupráca je v rámci všetkých tém podporovaná prostredníctvom mecha‑
nizmov:
 spoločný výskum (Collaborative research),
 technologické platformy (Technology platforms),
 spoločné technologické iniciatívy (Joint technology initiatives),
 koordinácia národných výskumných programov (Coordination of national research 

programmes).

II. Program Myšlienky (Ideas)
Program Myšlienky (Ideas) s rozpočtom viac ako 7,5 miliárd  eur sa snaží zvýšiť dynamiku, tvo‑
rivosť a excelenciu v európskom výskume na hranici poznania podporovaním  výskumných 
projektov navrhnutých samotnými výskumníkmi vo všetkých vedných odboroch riešených 
samostatnými tímami súťažiacimi na európskej úrovni (prístup „zdola nahor“). Projekty sú 
financované na základe projektových zámerov predkladaných  výskumníkmi na tému podľa 
vlastného výberu a hodnotené na báze vedeckej excelencie metódou „peer review“.

Program Myšlienky predstavuje jedinečný flexibilný prístup k európskemu výskumu, v kto‑
rom sa navrhnuté výskumné projekty posudzujú výlučne podľa kvality vyhodnotenej na zák‑
lade vzájomného profesionálneho preskúmania. Uskutočňuje sa prostredníctvom novozria‑
denej Európskej rady pre výskum (European Research Council – ERC, http://erc.europa.eu). 
ERC pozostáva z Vedeckej rady (Scientific Council) zodpovednej za určenie stratégie a me‑
todológie financovania výskumu a Implementačnej štruktúry (Dedicated Implementation 
Structure), ktorá túto stratégiu a metodológie realizuje v rámci finančných schém ERC.

ERC má k dispozícii štyri finančné schémy. ERC Starting Grants (ERC granty pre začínajú‑
cich výskumných pracovníkov) je finančná schéma, ktorej cieľom je podporiť nezávislosť 
kariéry excelentných výskumníkov vo fáze zakladania ich prvého výskumného tímu a vo fáze 
práce na prvom nezávislom výskume. Druhou finančnou schémou je ERC Advanced Grants 
(ERC granty pre pokročilých výskumníkov) určená pre výskumníkov, ktorí sa už etablovali 
ako nezávislí lídri výskumných tímov. Tretia schéma ERC Synergy Grants (ERC granty pre 
synergiu) bola vytvorená len v roku 2012 a je zameraná na podporu spolupráce tímov dvoch 
alebo viacerých etablovaných výskumníkov. Štvrtá schéma s názvom Proof of Concept 
( Vytvorenie prototypu) je určená úspešným riešiteľom ERC Starting Grants a ERC Advan‑
ced Grants, ktorí majú záujem preniesť výsledky z výskumu do konkrétnej inovácie. Viac 
 informácií o všetkých schémach nájdete na http://erc.europa.eu.

III. Program Ľudia (People)
Program Ľudia (People) s rozpočtom 4,7 miliárd eur poskytuje výraznú podporu pre 
 výskumnú mobilitu a profesionálny rozvoj rovnako pre výskumníkov v Európskej únii, 
ako i mimo nej. Cieľom programu je stimulovať jednotlivcov, aby sa rozhodli pre kariéru 
 výskumníka, presvedčiť európskych výskumníkov, aby ostali pôsobiť v Európe, pritiahnuť 
výskumníkov z celého sveta do Európy a zmeniť Európu na miesto, ktoré je pre výskumní‑
kov atraktívne.

http://erc.europa.eu
http://erc.europa.eu
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Program Ľudia sa realizuje prostredníctvom aktivít Marie Curie („Marie Curie Actions“, 
podrobnejšie v nasledujúcej sekcii) v rámci piatich hlavných oblastí:
1. Initial training of researchers (Základná odborná príprava výskumných pracovníkov) 

– s cieľom zlepšiť najmä perspektívy kariéry mladých výskumníkov ako vo verejnom, tak 
aj súkromnom sektore, rozširovaním ich vedeckých aj všeobecných schopností, vrátane 
tých, ktoré sú spojené s technologickým transferom a podnikaním.

2. Lifelong training and career development (including Co‑funding) (Celoživotná 
 odborná príprava a rozvoj kariéry vrátane Spolufinancovania) – s cieľom podpo‑
riť  skúsených výskumníkov v dopĺňaní alebo získavaní nových zručností alebo vo zvy‑
šovaní inter/multidisciplinárnosti a/alebo medzisektorovej mobility, v pokračovaní vo 
 výskumnej kariére po profesnej prestávke a v (re)integrácii na dlhodobejšej výskumnej 
pozícii v Európe po absolvovaní medzinárodnej (mimoeurópskej) mobility.

3. Industry‑Academia pathways and partnerships (Prepojenia a partnerské vzťahy 
 medzi priemyslom a akademickou sférou) – s cieľom stimulovať medzisektorovú mobi‑
litu a zvýšiť zdieľanie vedomostí prostredníctvom spoločných výskumných partner‑
stiev v rámci dlhodobejších programov spolupráce medzi organizáciami z akademickej 
obce a priemyslu, hlavne z malých a stredných podnikov vrátane tradičných výrobných 
 odvetví.

4. International Dimension – World Fellowships (Medzinárodná dimenzia – Svetové 
 štipendiá) – s cieľom prispieť k celoživotnému vzdelávaniu a kariérnemu rastu európ‑
skych výskumníkov, pritiahnuť výskumné talenty zo štátov mimo Európy, posilniť vzá‑
jomne prospešnú výskumnú spoluprácu s predstaviteľmi výskumu z krajín mimo Európy 
a podporiť partnerstvá založené na výmene pracovníkov vo výskume medzi európskymi 
výskumnými organizáciami a organizáciami vo vybraných tretích krajinách.

5. Specific policy actions (Špecifické aktivity v oblasti politík) – s cieľom podporiť odstrá‑
nenie prekážok stojacich v ceste mobilitám a zlepšiť perspektívy kariéry výskumníkov 
v Európe.

Program Ľudia je zameraný v prvom rade na posilnenie ľudského potenciálu európskeho 
 výskumu a vývoja. Pokrýva všetky fázy profesionálneho života výskumného pracovníka, od 
základnej odbornej prípravy až po celoživotné vzdelávanie a rozvoj kariéry. Predpokladá sa, 
že do aktivít sa taktiež zapojí priemysel a malé a stredné podniky s cieľom vybudovať dlho‑
dobú spoluprácu s akademickou komunitou. Zámerom je posilniť mobility medzi sektormi 
a zintenzívniť zdieľanie znalostí formou spoločných partnerstiev vo výskume.

IV. Program Kapacity (Capacities)
Program Kapacity (Capacities) je zameraný na optimalizovanie využívania a rozvoja 
 výskumných infraštruktúr v rámci celej Európy. Program má k dispozícii rozpočet 4 mi‑
liardy  eur a zahŕňa šesť oblastí:
 výskumné infraštruktúry,
 prínos v prospech malých a stredných podnikov,
 znalostné regióny a podpora pre výskumne zamerané regionálne klastre,
 výskumný potenciál Konvergenčných regiónov,
 veda v spoločnosti,
 podpora pri príprave koherentných stratégií rozvoja,
 špecifické aktivity medzinárodnej spolupráce.
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Zdroje informácii ohľadom 7. RP:

Informácie o finančných prostriedkoch pre všetky programy ako aj o aktuálnych výzvach na 
predkladanie projektov sú dostupné na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal. 
Tam nájdete aj základné dokumenty jednotlivých programov – tzv. pracovné programy 
(Work Programmes) – na aktuálny rok, ktoré popisujú detaily jednotlivých schém.

Využite aj konzultácie podporných štruktúr 7RP na Slovensku, či už prostredníctvom 
 e‑mailu, telefonicky alebo osobne. Prácu podporných štuktúr na Slovensku koordi‑
nuje  Slovenská  organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA (www.sovva.sk). 
 Aktuálny zoznam národných delegátov a národných kontaktných bodov pre rôzne mecha‑
nizmy 7RP, ako aj ďalšie užitočné informácie, nájdete na stránke slovenských podporných 
štruktúr www.7rp.sk.

Aktivity Marie Curie (Marie Curie Actions)

Aktivita 1: Počiatočné odborné vzdelávanie výskumníkov
Aktivita 1.1: Siete pre odbornú prípravu začínajúcich výskumníkov – ITN  

(Initial Training Networks)

Cieľom aktivity je zlepšiť perspektívy rozvoja kariéry mladých výskumníkov z verejného 
aj súkromného sektora. Aktivita sa realizuje prostredníctvom podpory medzinárodných 
sietí pozostávajúcich z organizácií z rôznych krajín zapojených do odbornej prípravy mla‑
dých  výskumníkov v prvých štyroch rokoch ich kariéry, ktorí ešte nezískali titul PhD. (a majú 
ukončené vzdelanie, ktoré ich oprávňuje doktorandské štúdium začať). Siete sú postavené 
na spoločnej odbornej príprave vo výskume, ktorá reaguje na dobre zadefinované školiace 
 potreby v jednotlivých vedeckých alebo technických oblastiach, s primeraným dôrazom na 
interdisciplinárne a novovznikajúce supradisciplinárne oblasti.

Partnerstvo
Sieť ITN pozostáva väčšinou z viacerých partnerov, musí ísť prinajmenšom o troch účast‑
níkov (napríklad univerzity, výskumné pracoviská, firmy, malé a stredné podniky), pričom 
 zapojenie malých a stredných podnikov sa považuje za veľmi dôležité. Žiadatelia musia 
 pochádzať z najmenej troch rôznych členských štátov alebo asociovaných krajín. Do siete 
sa môže zapojiť aj účastník z tretej krajiny, resp. medzinárodná organizácia. Tento typ siete 
sa nazýva Multi‑ITN (ITN).

Okrem tohto najbežnejšieho typu sietí existujú ešte dva špecifické modely implementácie ITN:
 European Industrial Doctorates (EID) – sieť pozostáva z dvoch partnerov, jedného 

z akademickej sféry a jedného zo súkromnej sféry, z dvoch rôznych členských štátov 
alebo asociovaných krajín.

 Innovative Doctoral Programmes (IDP) realizuje len jeden partner z členského štátu 
alebo asociovanej krajiny. Ide zvyčajne o univerzity alebo výskumné inštitúcie ponú‑
kajúce inovatívne doktorandské programy zabezpečujúce medzinárodné, interdiscipli‑
nárne a medzisektorové získavanie zručností. Hodnotené je aj zapojenie širšieho kruhu 
asociovaných partnerov, vrátane partnerov zo súkromného sektora.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
www.sovva.sk
www.7rp.sk
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Program odbornej prípravy
Účastníci zapojení do siete žiadajú o finančnú podporu v rámci spoločného programu 
 zameraného na odbornú prípravu najmä mladých výskumných pracovníkov. Financovaná 
sieť bude prijímať a zamestnávať oprávnených výskumných pracovníkov, resp. im  ponúkne 
hosťovanie. Odborná príprava sa predovšetkým zameria na získavanie vedeckých a tech‑
nických poznatkov prostredníctvom individuálnych, personalizovaných výskumných 
 projektov, doplnených o vzdelávacie moduly zamerané na transfer relevantných zručností 
spoločných pre všetky odbory ako podnikanie, manažment a financovanie výskumných 
 projektov a programov, manažment práv duševného vlastníctva a ďalších prostriedkov na 
využitie výsledkov výskumu, etické aspekty, komunikácia a spoločenský presah. Maximálna 
podpora programu je štyri roky od dátumu podpisu kontraktu.

Oprávnení výskumníci
Schéma ITN je určená najmä pre počiatočné odborné vzdelávanie výskumníkov. Fáza počia‑
točného odborného vzdelávania sa zameriava najmä na mladých výskumných pracovníkov 
a zahŕňa okrem iného vzdelávanie v rámci doktorandských programov. Mladý výskumný 
pracovník môže v rámci siete získať finančnú podporu na 3 až 36 mesiacov. Tento program 
môže do určitej miery podporiť aj skúsených výskumníkov (získaný titul PhD. alebo viac ako 
4 roky výskumnej praxe v čase náboru do hosťujúcej organizácie), pričom ich finančná pod‑
pora v rámci siete môže byť max. 24 mesiacov. Do programu sa môžu zapojiť výskumníci bez 
ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorí sa v čase podávania žiadosti, resp. náboru do hosťujúcej 
organizácie nezdržiavali, resp. nevykonávali svoju hlavnú činnosť (prácu, štúdium) v krajine 
hosťujúcej organizácie viac ako 12 mesiacov v rámci 3 rokov pred dátumom, na ktorý sa táto 
podmienka vzťahuje.

Príspevok Európskej únie
Podpora EÚ sa týka výdavkov spojených s náborom výskumníkov (vrátane paušálu na 
pokrytie životných nákladov výskumníka a nákladov spojených s jeho mobilitou), ktorí 
budú zapojení do odbornej prípravy, ako aj výdavkov na samotnú odbornú prípravu 
a  vytváranie sietí, organizovanie spoločných aktivít a konferencií.

Ako požiadať o financovanie
Výzvy na predkladanie návrhov sú zverejňované a on‑line žiadosti sa predkladajú prostred‑
níctvom špecializovaného portálu – Research Participants Portal: http://ec.europa.eu/rese‑
arch/participants/portal/page/home. Ďalšie informácie o Aktivitách Marie Curie nájdete aj 
na: http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

Aktivita 2: Celoživotné vzdelávanie a rozvoj kariéry
Aktivita 2.1: Vnútr oeurópske štipendiá pre kariérny rozvoj – IEF  

(Intra‑European Fellowships for Career Development)

Aktivita je zameraná na podporu profesionálneho rastu alebo obnovenie kariéry skúsených 
výskumníkov v rôznych etapách ich kariéry. Snaží sa posilniť nadobúdanie rôznorodých 
schopností jednotlivcov a získavanie zručností na multi alebo interdisciplinárnej úrovni 
a/ alebo získavanie skúseností s medzisektorovou mobilitou. Zámerom je podporiť skúse‑
ných výskumníkov v dosiahnutí a/alebo posilnení ich nezávislej vedúcej pozície, ako napr. 
hlavný výskumník, profesor vo vzdelávacej inštitúcii alebo vo firme. Aktivita môže taktiež 
prispieť k návratu k výskumnej kariére po jej prerušení.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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Projekty a žiadatelia
Aktivita poskytuje finančnú podporu pre pokročilú odbornú prípravu a medzinárodnú mo‑
bilitu na obdobie 12 až 24 mesiacov (ekvivalent na plný úväzok) pre skúseného výskumného 
pracovníka (získaný titul PhD. alebo viac ako 4 roky výskumnej praxe) pôsobiaceho v člen‑
skom štáte EÚ alebo asociovanej krajine v spolupráci s hosťujúcou organizáciou z iného 
členského štátu EÚ alebo asociovanej krajiny. Grantové dohody pre podporené žiadosti 
podpisuje na základe poverenia EK Research Executive Agency – REA a hosťujúca organizá‑
cia, ktorá potom zamestná výskumníka na obdobie trvania projektu.

Príspevok Európskej únie
Financie sú poskytované formou paušálu, ktorý je upravovaný koeficientom priradeným 
krajine. Aktuálne koeficienty sú vždy v konkrétnom pracovnom programe k programu  Ľudia 
– pracovný program na rok 2013 je možné nájsť na adrese http://ec.europa.eu/research/par‑
ticipants/portal/page/home.

Financie sa poskytujú na výdavky, ktoré súvisia priamo s výskumníkom:
 mesačné platby na pokrytie životných nákladov výskumníka zapojeného do programu,
 mesačné platby na náklady spojené s presťahovaním a mobilitou výskumníka (paušál je 

700  € pre výskumníka bez rodiny/1000  € pre výskumníka s rodinou),
 mesačne príspevok hosťujúcej organizácii na výdavky, ktoré súvisia so zapojením sa 

 výskumníka do výskumu a aktivít súvisiacich s odbornou prípravou (paušál je 800  €/vý‑
skumník/mesiac),

 príspevok na režijné náklady (paušál je 700  €/výskumník/mesiac).

Ako požiadať o financovanie
Výzvy na predkladanie návrhov sú zverejňované a on‑line žiadosti sa predkladajú prostred‑
níctvom špecializovaného portálu – Research Participants Portal: http://ec.europa.eu/rese‑
arch/participants/portal/page/home. Ďalšie informácie o Aktivitách Marie Curie nájdete aj 
na: http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

Aktivita 2.2: Granty na integráciu kariéry – CIG (Career Integration Grants)

Táto aktivita je pokračovaním predošlých reintegračných grantov (RG). Jej cieľom je povzbu‑
diť skúsených výskumníkov, aby sa natrvalo usadili v Európskom výskumnom priestore, 
napríklad po absolvovaní mobility. Táto aktivita je určená výskumníkom, ktorí dostali po‑
nuku na stále miesto a chcú pôsobiť v Európe. Týmto výskumníkom aktivita poskytne ich 
vlastný rozpočet na výskum, ktorý má prispieť k vedeckému úspechu v ich výskumnej ka‑
riére. Cieľom je výrazne zvýšiť predpoklady stálej integrácie výskumníkov, ktorí nastupujú 
po prvý raz na stále miesto v Európe. Aktivita umožňuje taktiež transfer poznatkov, ktoré 
výskumníci získali pred CIG, ako aj rozvoj dlhodobej spolupráce s vedeckým a/alebo podni‑
kateľským prostredím krajiny, z ktorej výskumník prišiel.

Projekty a žiadatelia
Finančná podpora môže pokryť obdobie 24 – 48 mesiacov pre projekty zamerané na profe‑
sionálnu integráciu kariéry v hostiteľskej organizácii v členskom štáte EÚ alebo asociova‑
nej krajine.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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V prípade schválených projektov sa grantová dohoda podpisuje s hostiteľskou organizáciou, 
ktorá sa zaviaže zabezpečiť efektívnu a dlhodobú profesionálnu integráciu výskumníka na 
minimálne také obdobie ako je dĺžka projektu. Hosťujúca organizácia musí výskumníkovi 
ponúknuť pracovné miesto s kontraktom, ktorý mu zaručí odmeňovanie podobné alebo 
 vyššie ako to, ktoré majú výskumníci s podobnou kvalifikáciou v tejto organizácii.

Oprávnení výskumníci
Projekt predkladá skúsený výskumník (získaný titul PhD. alebo viac ako 4 roky výskumnej 
praxe v čase predkladania žiadosti, resp. náboru do hostiteľskej organizácie) v spolu‑
práci s hostiteľskou organizáciou z členského štátu EÚ alebo asociovanej krajiny. Do 
programu sa môžu zapojiť výskumníci bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorí sa v čase po‑
dávania  žiadosti, resp. náboru do hosťujúcej organizácie nezdržiavali, resp. nevykonávali 
svoju hlavnú činnosť (prácu, štúdium) v krajine hosťujúcej organizácie viac ako 12 mesia‑
cov v rámci 3 rokov pred dátumom, na ktorý sa táto podmienka vzťahuje. Výskumníci, ktorí 
už získali podporu v rámci reintegračných grantov alebo grantov na integráciu kariéry sa 
o podporu v rámci tejto aktivity uchádzať nemôžu.

Príspevok Európskej únie
Grant poskytuje paušálny príspevok na plat výskumníka a na náklady spojené s realizá‑
ciou jeho výskumu v hostiteľskej organizácii zodpovednej za integráciu jeho kariéry vo výške 
25  000  € na rok. Žiadosti sú vyhodnocované 2‑krát ročne, približne v 6 mesačných intervaloch.

Ako požiadať o financovanie
Výzvy na predkladanie návrhov sú zverejňované a on‑line žiadosti sa predkladajú prostred‑
níctvom špecializovaného portálu – Research Participants Portal: http://ec.europa.eu/rese‑
arch/participants/portal/page/home. Ďalšie informácie o Aktivitách Marie Curie nájdete aj 
na: http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

Aktivita 2.3: Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných 
programov – COFUND  
(Cofunding of Regional, National and International Programmes)

Cieľom aktivity je zvýšiť možnosti na ďalšiu odbornú prípravu a rozvoj kariéry skúsených 
 výskumníkov. Spolufinancovanie sa týka programov, ktoré podporujú medzinárodné mo‑
bility skúsených výskumníkov v rôznych štádiách ich kariéry, vrátane výskumníkov krátko 
po získaní titulu PhD. Spolufinancovanie sa usiluje o otvorenie už existujúcich ale aj no‑
vých  regionálnych a národných programov pre medzinárodnú mobilitu, ako aj o posilnenie 
 medzinárodných programov.

Žiadatelia o projekt
Žiadateľmi o finančnú podporu môžu byť organizácie so sídlom v členskom štáte EÚ alebo 
v asociovanej krajine, a to a) organizácie verejnej správy zodpovedné za financovanie a ma‑
nažovanie mobilitných programov; b) iné inštitúcie, vrátane výskumných organizácií, ktoré 
financujú a manažujú mobilitné programy na základe poverenia orgánov verejnej správy 
(ako súkromné agentúry vytvorené vládami, mimovládne organizácie, atď.) a c) medziná‑
rodné organizácie, ktoré manažujú ako súčasť ich poslania podobné programy na európ‑
skej úrovni.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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Spolufinancované programy
Žiadatelia predložia viacročné návrhy na spolufinancovanie nových alebo existujúcich 
 regionálnych, národných alebo medzinárodných programov. V navrhovaných programoch 
musí byť jasne preukázané, že budú manažovať financie na individuálne štipendiá na me‑
dzinárodnú mobilitu pre skúsených výskumníkov zameranú na ich ďalšiu odbornú prí‑
pravu, resp. rozvoj kariéry. Programy musia počítať s pravidelným zverejňovaním otvore‑
ných  výziev pre tento typ výskumníkov, transparentným výberom kandidátov na základe ich 
ohodnotenia s účasťou medzinárodných expertov. V programe môže ísť v princípe o 3 typy 
aktivít: a) vysielanie na mobilitu z členského štátu EÚ alebo asociovanej krajiny do iného 
členského štátu, asociovanej krajiny, alebo do tretej krajiny, podľa možnosti s financovaním 
fázy návratu výskumníka; b) prijímanie na mobilitný program z iných štátov EÚ, asociova‑
ných krajín, alebo tretích krajín, a c) reintegrácia výskumníkov z členských štátov EÚ a aso‑
ciovaných krajín, ktorí boli zapojení do výskumu v tretej krajine najmenej 3 roky.

Oprávnení výskumníci
Do podporených spolufinancovaných programov sa môžu zapojiť len skúsení výskumníci 
(získaný titul PhD. alebo viac ako 4 roky výskumnej praxe v čase predkladania žiadosti, 
reps. náboru do hosťujúcej organizácie) bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorí sa v čase 
podávania žiadosti, resp. náboru do hosťujúcej organizácie nezdržiavali, resp. nevykonávali 
svoju hlavnú činnosť (prácu, štúdium) v krajine hosťujúcej organizácie viac ako 12 mesiacov 
v rámci 3 rokov pred dátumom, na ktorý sa táto podmienka vzťahuje.

Príspevok Európskej únie
Spolufinancovanie EÚ predstavuje 40  % výdavkov na štipendiá pre oprávnenú skupinu 
výskumníkov, pričom maximálna výška príspevku EÚ pre jedného žiadateľa je 10 mil.  eur 
v rámci jednej výzvy. Vybrané programy môžu byť spolufinancované 24 – 60 mesiacov.

Ako požiadať o financovanie
Výzvy na predkladanie návrhov sú zverejňované a on‑line žiadosti sa predkladajú prostred‑
níctvom špecializovaného portálu – Research Participants Portal: http://ec.europa.eu/rese‑
arch/participants/portal/page/home. Ďalšie informácie o Aktivitách Marie Curie nájdete aj 
na: http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

Aktivita 3: Partnerstvá a prepojenia medzi priemyselnou  
a akademickou sférou

Aktivita 3.1: Partnerstvá a prepojenia medzi priemyselnou a akademickou sférou 
– IAPP (Industry‑Academia Partnerships and Pathways)

Cieľom aktivity je rozbehnúť a zdynamizovať spoluprácu medzi verejnými výskumnými 
 organizáciami (univerzitami, výskumnými centrami) a súkromnými komerčnými podnikmi 
(najmä malými a strednými) na základe dlhodobejších programov, ktoré umožnia vo veľkej 
miere zoznámiť sa s existujúcimi poznatkami a skúsenosťami a posilnia vzájomné pocho‑
penie odlišných kultúrnych prostredí a požiadaviek na zručnosti tak v priemyselnom ako aj 
v akademickom sektore.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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Žiadatelia o projekt
Žiadatelia v rámci tejto aktivity sú jedna alebo viac univerzít/výskumných centier z verej‑
ného sektora na jednej strane a jeden alebo viac podnikov (predovšetkým malé a stredné 
podniky) na strane druhej, ktoré navrhujú projekt založený na spoločnom programe. Do 
projektu musí byť zapojený aspoň jeden žiadateľ z každého sektora minimálne z dvoch 
rôznych členských štátov EÚ alebo asociovaných krajín. Partneri z tretích krajín sa takisto 
môžu zúčastniť projektu pod podmienkou, že v spolupráci je zastúpený dostatočný počet 
partnerov z členských štátov EÚ alebo asociovaných krajín.

Program
Podpora sa poskytuje projektom, ktoré presadzujú vytvorenie, rozvoj a realizáciu strategic‑
kých partnerstiev vo forme programu dlhodobejšej spolupráce medzi partnermi. Podporené 
projekty môžu byť koordinované tak komerčnými ako aj nekomerčnými účastníkmi.

Pri dlhodobej spolupráci by sa mali naplno využiť komplementárne zručnosti a znalosti 
 zapojených účastníkov, ktoré partnerstvo ponúka, ako aj ďalšie synergie.

Financovanie je určené na podporu:
 výmeny know‑how a skúseností prostredníctvom medzisektorových obojsmerných 

 dočasných vyslaní výskumného personálu zapojených účastníkov, pričom do programu 
bude zabudovaný mechanizmus návratu a program bude umožňovať aj účasť na poduja‑
tiach s medzinárodným charakterom;

 vytvárania sietí, organizácia seminárov a konferencií, ktoré sprostredkúvajú zdieľanie 
poznatkov a kultúry medzi účastníkmi v širšom rámci a na ktorých sa zúčastňuje vlastný 
výskumný personál partnerov ako aj externí výskumní pracovníci.

 nepovinnou možnosťou je nábor skúsených výskumných pracovníkov, ktorí nie sú 
priamo z partnerských organizácií a ktorí budú zapojení do prenosu poznatkov a/alebo 
do  odbornej prípravy výskumníkov.

Vzhľadom na povinný charakter dočasných vyslaní v rámci partnerstva a nepovinný charak‑
ter externého náboru, dočasné vyslania musia tvoriť najmenej 50  % všetkých podporených 
ľudských zdrojov. Dĺžka podporených programov je 3 – 4 roky.

Oprávnení výskumníci
Do výmien môžu byť zapojení mladí aj skúsení výskumní pracovníci, ako aj technický perso‑
nál a pracovníci zodpovední za manažment výskumu. Opravnení participovať na výmene sú 
tí pracovníci partnerskej organizácie, ktorí v nej pôsobili na plný úväzok bez prerušenia as‑
poň jeden rok. Takíto pracovníci môžu získať finančnú podporu na obdobie 2 – 24 mesiacov. 
Partner, ktorého pracovníci na výmenu prichádzajú, musí poistiť kontraktom záväzok jeho 
výskumníkov vrátiť sa po výmene do domovskej organizácie na minimálne jeden rok, a tak 
ďalej odovzdávať získané poznatky.

Novoprijatí pracovníci z organizácií mimo partnerstva môžu byť len skúsení výskumníci. 
Ich prijatie je možné na obdobie 12 – 24 mesiacov.
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Pravidlá pre mobilitu a národnosť výskumníkov
Noví výskumníci sa môžu prijímať bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. V čase podáva‑
nia žiadosti, resp. náboru do hosťujúcej organizácie sa nemôžu zdržiavať, resp. vykonávať 
svoju hlavnú činnosť (prácu, štúdium) v krajine hosťujúcej organizácie viac ako 12 mesiacov 
v rámci 3 rokov pred dátumom, na ktorý sa táto podmienka vzťahuje.

Dočasne vyslaní pracovníci musia byť aktívni vo vysielajúcej organizácii minimálne 12 me‑
siacov pred vyslaním.

Príspevok Európskej únie
Podpora EÚ môže mať najmä nasledujúcu formu, resp. formy:
 pokrytie výdavkov spojených s dočasným vyslaním pracovníkov v rámci obidvoch sekto‑

rov zapojených do partnerstva,
 pokrytie výdavkov spojených s dočasným hosťovaním skúsených výskumníkov z organi‑

zácií mimo partnerstva v hociktorom sektore,
 pokrytie výdavkov na vytváranie sietí a organizovanie seminárov a konferencií posiľňu‑

júcich medzisektorovú skúsenosť a výmenu poznatkov pracovníkov z partnerských orga‑
nizácií ako aj výskumníkov mimo partnerstva.

Ako požiadať o financovanie
Výzvy na predkladanie návrhov sú zverejňované a on‑line žiadosti sa predkladajú prostred‑
níctvom špecializovaného portálu – Research Participants Portal: http://ec.europa.eu/rese‑
arch/participants/portal/page/home. Ďalšie informácie o Aktivitách Marie Curie nájdete aj 
na: http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

Aktivita 4: Svetové štipendiá (World Fellowships)
Aktivita 4.1: Medzinárodné štipendiá do tretích krajín na rozvoj kariéry – IOF 

(International Outgoing Fellowships for Career Development)

Aktivita je zameraná na posilnenie medzinárodného rozmeru kariéry európskych výskumní‑
kov. Dáva im príležitosť na ďalší profesionálny rast a získanie nových poznatkov v popred‑
ných výskumných organizáciách v tretích krajinách s tým, že títo výskumníci sa vrátia so 
získanými poznatkami a skúsenosťami do výskumných organizácií v členských štátoch 
alebo asociovaných krajinách (povinná fáza).

Žiadatelia o projekt
Táto aktivita poskytuje finančnú podporu pre projekty zamerané na individuálnu mobilitu, 
predkladané odchádzajúcim skúseným výskumníkom (získaný titul PhD. alebo viac ako 
4 roky praxe) v spolupráci s hosťujúcou organizáciou z členského štátu EÚ alebo z asocio‑
vanej krajiny, ktorá prijme výskumníka vo fáze návratu z tretej krajiny. Výskumná organizá‑
cia v tretej krajine je partnerom v projekte. Kontrakt sa uzatvára s hosťujúcou organizáciou 
z členského štátu EÚ alebo z asociovanej krajiny, ktorá sa stará o výskumníka vo fáze ná‑
vratu, max. na 36 mesiacov. Predpokladá sa, že súčasťou projektu bude súvislý výskumný 
program, naplánovaný na celú dĺžku podpory, pričom počiatočná fáza projektu v dĺžke je‑
den až dva roky prebehne v partnerskej organizácii v tretej krajine a povinná reintegračná 
ročná fáza v organizácii z členského štátu EÚ alebo z asociovanej krajiny, ktorá uzatvorila 
kontrakt. Fáza návratu začína zvyčajne priamo po prvej fáze.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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Oprávnení výskumníci
V čase uzávierky pre podávanie projektov musia výskumníci zapojení do projektov mať 
 status skúsených výskumníkov. Vzhľadom na to, že táto aktivita je zameraná na celoži‑
votnú odbornú prípravu a rozvoj kariéry, očakáva sa, že výskumníci budú mať skôr profil 
skúsenejších výskumníkov.

Žiadateľom môže byť výskumník so štátnou príslušnosťou členského štátu EÚ alebo aso‑
ciovanej krajiny. O podporu sa môže uchádzať aj výskumník z tretej krajiny, ktorý vykoná‑
val svoju hlavnú činnosť v členskom štáte alebo asociovanej krajine minimiálne 5 rokov pred 
uzávierkou výzvy v rámci tejto aktivity. Pre počiatočnú fázu musí výskumník preukázať mo‑
bilitu z členského štátu alebo asociovanej krajiny do tretej krajiny a musí spĺňať pravidlom 
mobility (v čase podávania žiadosti sa nemôže zdržiavať, resp. vykonávať svoju hlavnú čin‑
nosť v krajine hosťujúcej organizácie viac ako 12 mesiacov v rámci 3 rokov pred dátumom, 
na ktorý sa táto podmienka vzťahuje).

Príspevok Európskej únie
Financie sú poskytované formou paušálu, ktorý je upravovaný koeficientom priradeným 
krajine. Aktuálne koeficienty sú vždy v konkrétnom pracovnom programe Ľudia – pracovný 
program na rok 2013 je možné nájsť na adrese http://ec.europa.eu/research/participants/
portal.

Financie sa poskytujú na výdavky, ktoré súvisia priamo s výskumníkom:
 mesačné platby na pokrytie životných nákladov výskumníka zapojeného do programu,
 mesačné platby na náklady spojené s presťahovaním a mobilitou výskumníka (paušál je 

700  € pre výskumníka bez rodiny/1000  € pre výskumníka s rodinou),
 mesačne príspevok hosťujúcej organizácii na výdavky, ktoré súvisia so zapojením sa vý‑

skumníka do výskumu a aktivít súvisiacich s odbornou prípravou (paušál je 800  €/vý‑
skumník/mesiac),

 príspevok na režijné náklady (paušál je 700  €/výskumník/mesiac).

Ako požiadať o financovanie
Výzvy na predkladanie návrhov sú zverejňované a on‑line žiadosti sa predkladajú prostred‑
níctvom špecializovaného portálu – Research Participants Portal: http://ec.europa.eu/rese‑
arch/participants/portal/page/home. Ďalšie informácie o Aktivitách Marie Curie nájdete aj 
na: http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

Aktivita 4.2: Medzinárodné štipendiá pre výskum v Európe – IIF  
(International Incoming Fellowships)

Aktivita poskytuje finančnú podporu pre individuálne výskumné projekty pre špičkových 
výskumníkov z tretích krajín s cieľom vytvoriť podmienky na výmenu poznatkov a reali‑
záciu výskumu v Európe, s perspektívou rozvoja obojstranne prínosnej výskumnej spolu‑
práce medzi Európou a tretími krajinami. Ak výskumník pochádza z krajín ICPC (Krajiny 
medzinárodnej partnerskej spolupráce, vymenované v Prílohe VI.1.1 Pracovného programu 
 Ľudia 2013 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/people/m‑wp‑201301_en.pdf), 
program môže slúžiť aj na podporu výskumníka počas jeho fázy návratu do domovskej 
 krajiny.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/people/m-wp-201301_en.pdf


68 EURAXESS SLOVENSKO
Št

ip
en

di
á 

a 
gr

an
ty

 fi
na

nc
ov

an
é 

z E
ur

óp
sk

ej
 ú

ni
e

Žiadatelia o projekt
Táto aktivita poskytuje finančnú podporu pre projekty zamerané na individuálnu mobilitu 
predkladané prichádzajúcimi skúsenými výskumníkmi (viac ako 4 roky praxe alebo získaný 
titul PhD.) v spolupráci s hosťujúcou organizáciou z členského štátu EÚ alebo z asociovanej 
krajiny. V prípade výskumníka z krajín ICPC môže byť do projektu zapojená aj organizácia 
z týchto krajín zodpovedná za fázu návratu.

Kontrakt sa uzatvára s hosťujúcou organizáciou z členského štátu EÚ alebo z asociovanej 
krajiny na 12 až 24 mesiacov. V prípade fázy návratu do krajiny ICPC sa ročný kontrakt pod‑
pisuje s organizáciou v krajine ICPC zodpovednou za túto fázu a vytvorenie podmienok na 
efektívny návrat výskumníka do krajiny ICPC. Fáza návratu sa začína zvyčajne najneskôr 
6 mesiacov po ukončení prvej fázy.

Oprávnení výskumníci
V čase uzávierky pre podávanie projektov musia výskumníci zapojení do projektov mať 
 status skúsených výskumníkov. Vzhľadom na to, že táto aktivita je zameraná na celoži‑
votnú odbornú prípravu a rozvoj kariéry, očakáva sa, že výskumníci budú mať skôr profil 
skúsenejších výskumníkov.

Žiadateľom môže byť každý výskumník bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Musí preukázať 
mobilitu z tretej krajiny do členského štátu alebo asociovanej krajiny a v čase podávania žia‑
dosti sa nemôže zdržiavať, resp. vykonávať svoju hlavnú činnosť (prácu, štúdium) v krajine 
hosťujúcej organizácie viac ako 12 mesiacov v rámci 3 rokov pred dátumom, na ktorý sa táto 
podmienka vzťahuje.

Príspevok Európskej únie
Financie sú poskytované formou paušálu, ktorý je upravovaný koeficientom priradeným 
krajine. Aktuálne koeficienty sú vždy v konkrétnom pracovnom programe Ľudia – pracovný 
program na rok 2013 je možné nájsť na adrese http://ec.europa.eu/research/participants/
portal.

Financie sa poskytujú na výdavky, ktoré súvisia priamo s výskumníkom:
 mesačné platby na pokrytie životných nákladov výskumníka zapojeného do programu,
 mesačné platby na náklady spojené s presťahovaním a mobilitou výskumníka (paušál je 

700  € pre výskumníka bez rodiny/1000  € pre výskumníka s rodinou),
 mesačne príspevok hosťujúcej organizácii na výdavky, ktoré súvisia so zapojením sa vý‑

skumníka do výskumu a aktivít súvisiacich s odbornou prípravou (paušál je 800  €/vý‑
skumník/mesiac),

 príspevok na režijné náklady (paušál je 700  €/výskumník/mesiac),
 paušál vo výške 15  000  €/výskumník/rok pre organizáciu v krajine ICPC vo fáze návratu 

výskumníka.

Ako požiadať o financovanie
Výzvy na predkladanie návrhov sú zverejňované a on‑line žiadosti sa predkladajú prostred‑
níctvom špecializovaného portálu – Research Participants Portal: http://ec.europa.eu/rese‑
arch/participants/portal/page/home. Ďalšie informácie o Aktivitách Marie Curie nájdete aj 
na: http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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Aktivita 4.3: Medzinárodný program výmeny výskumného personálu – IRSES  
(International Research Staff Exchange Scheme)

Program zameraný na posilnenie partnerstiev vo výskume prostredníctvom výmeny pracov‑
níkov (výskumníci, technickí a riadiaci pracovníci) a aktivít podporujúcich sieťovanie  medzi 
európskymi výskumnými organizáciami a organizáciami z krajín, ktoré spadajú pod Európ‑
sku susedskú politiku ako aj z krajín, s ktorými má Spoločenstvo uzatvorenú dohodu o ve‑
deckotechnickej spolupráci, alebo o nej rokuje. Aktivita ponúka možnosť vytvoriť alebo 
posilniť dlhodobú spoluprácu medzi výskumnými organizáciami prostredníctvom koordi‑
novaných spoločných krátkodobých výmenných programov.

Žiadatelia o projekt
Žiadateľom o finančnú podporu je výskumná organizácia, ktorá je zapojená do partnerstva, 
ktoré priamo prispieva k realizácii spoločného výmenného programu vo forme dočasného 
vyslania a/alebo hosťovania oprávnených výskumníkov. Partnermi musia byť min. dvaja 
 nezávislí účastníci so sídlom min. v 2 členských štátoch EÚ alebo asociovaných krajinách a je‑
den alebo viac organizácií z krajín, s ktorými má Spoločenstvo dohodu o vedeckotechnickej 
spolupráci alebo a o nej rokuje, alebo z krajín spadajúcich pod Európsku susedskú politiku.

Oprávnené programy a oprávnení pracovníci výskumu
Aktivita poskytuje finančnú podporu na 24 – 48 mesiacov na spoločné programy zame‑
rané na medzinárodnú mobilitu výskumníkov, technických a riadiacich pracovníkov. Člen‑
ské štáty a asociované krajiny môžu vysielať svojich pracovníkov na mobilitu max. v dĺžke 
12 mesiacov do tretích krajín a naopak.

Pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na programe, sú dočasne vyslaní (t.  j. ich plat im vypláca ich 
domovská organizácia a majú právo do tejto organizácie sa po pobyte vrátiť) tak, aby bola 
garantovaná ich úplna reintegrácia a pozitívny dopad skúseností získaných počas mobility, 
a tým sa zvýšil prínos tohto programu pre dlhodobú spoluprácu.

Príspevok Európskej únie
Financie sú poskytované najmä na výdavky spojené s mobilitou európskych výskumní‑
kov, zatiaľ čo výdavky spojené s mobilitou výskumníkov z tretích krajín sa väčšinou hradia 
z iných zdrojov. Očakáva sa, že výmena výskumníkov medzi európskymi partnermi a part‑
nermi v tretích krajinách bude vyvážená (počty vyslaných a prijatých výskumníkov a mesia‑
cov ich pobytu). Všetci partneri počas vyslania svojich pracovníkov do zahraničia im naďa‑
lej vyplácajú ich mzdu.

EÚ prispeje na každého účastníka z členského štátu EÚ alebo asociovanej krajiny vyslaného 
do oprávnenej tretej krajiny paušálom vo výške 1900  € na mesiac (vrátane cestovného; v prí‑
pade veľmi veľkej vzdialenosti navýšenie o 200  € na mesiac).

Krajiny ICPC, a najmä krajiny spadajúce pod Európsku susedskú politiku, môžu požiadať 
v projekte o príspevok na cestovné a životné náklady pre svojich účastníkov. Za administrá‑
ciu tohto príspevku je zodpovedná organizácia so sídlom v členskom štáte alebo v asocio‑
vanej krajine.
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Ako požiadať o financovanie
Výzvy na predkladanie návrhov sú zverejňované a on‑line žiadosti sa predkladajú prostred‑
níctvom špecializovaného portálu – Research Participants Portal: http://ec.europa.eu/rese‑
arch/participants/portal/page/home. Ďalšie informácie o Aktivitách Marie Curie nájdete aj 
na: http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

Aktivita 5: Špecifické aktivity (Specific Actions)

Špecifické aktivity sú určené na podporu rozvoja spolupráce v rámci vedy a výskumu. Sú 
 financované prostredníctvom schémy „Koordinačné a podporné aktivity“. V prípade špecific‑
kých aktivít v zásade nejde o výskumné projekty, ale iniciatívy informačného, popularizačného, 
koordinačného charakteru, resp. iniciatívy zamerané na vytváranie spolupracujúcich sietí.

Aktivita 5.1: Noc výskumníkov – NIGHT (Researchers’ Night)

Aktivita od roku 2005 podporuje úsilie priblížiť výskumníkov širokej verejnosti, poukazuje 
na ich význam pre spoločnosť a predovšetkým pre denný život občanov. Podujatia organizo‑
vané v rámci aktivity sa zameriavajú na širokú verejnosť, majú často neformálny charakter, 
napr. vo forme festivalov, zapájajú do jednotlivých činností aktívne výskumníkov a umož‑
ňujú ich priamy kontakt s verejnosťou. Všetky podmienky, žiadosť, najčastejšie otázky a iné 
užitočné informácie nájdete na stránke Research Participants Portal: http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/page/home.

Aktivita 5.2: Medzinárodná spolupráca národných kontaktných bodov – NKB 
(Trans‑national Co‑operation among NCPs)

Táto aktivita sa zameriava na posilnenie existujúcej siete národných kontaktných bodov pre 
7. rámcový program časť Ľudia prostredníctvom zlepšovania medzinárodnej spolupráce. 
Ide predovšetkým o zmapovanie a podelenie sa s užitočnými skúsenosťami na spoločných 
workshopoch a školeniach, a pod. Špeciálna pozornosť sa venuje pomoci menej skúseným ná‑
rodným kontaktným bodom tak, aby mohli získať know‑how nahromadený v iných  krajinách.

Aktivita 5.3: Nadnárodné fungovanie „Servisnej siete EURAXESS II“: 2011 – 2013 
(EURAXESS  II) (Trans‑national operation of the „EURAXESS Services 
Network II“: 2011 – 2013)

Aktivita sa sústreďuje na zlepšenie celkovej činnosti siete. Zaoberá sa širokým spektrom 
prekážok, s ktorými sa stretávajú výskumní pracovníci pri mobilitách, okrem iného problé‑
mami pri získavaní víz a povolenia na pobyt, problémov so sociálnym zabezpečením, zdaňo‑
vaním príjmov, atď. Takisto sa venuje zlepšeniu využívania európskeho portálu EURAXESS 
Jobs a národných portálov, ktoré podporujú otvorený a transparentný nábor výskumných 
pracovníkov v Európe.

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci celého programu Ľudia sú zverejňované a on‑line 
žiadosti sa predkladajú prostredníctvom špecializovaného portálu – Research Participants 
Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home. Ďalšie informácie 
o Aktivitách Marie Curie nájdete aj na: http://ec.europa.eu/mariecurieactions.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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Joint Research Centre

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre of the European 
Commission – JRC) so sídlom v Bruseli je referenčné vedeckovýskumné centrum Európ‑
skeho spoločenstva a je integrálnou súčasťou Európskej Komisie. JRC poskytuje služby 
 Európskej komisii a slúži záujmom členských štátov EÚ, pričom si však zachováva nezávis‑
losť od komerčných a národných záujmov. Poslaním JRC je poskytovať odbornú a vedeckú 
podporu pri tvorbe, rozvoji, realizácii a monitoringu politík Európskej únie.

JRC má sedem vedeckých inštitútov, ktoré sa nachádzajú v piatich rôznych krajinách (v Bel‑
gicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Španielsku), so širokou škálou laboratórií a unikát‑
nych výskumných zariadení. Prístup k mnohým z týchto zariadení je poskytovaný vedcom 
z partnerských organizácií cez početné spolupráce.

S cieľom poskytovať tú najlepšiu podporu, JRC zameriava svoje úsilie na sedem tematických 
oblastí, ktoré reagujú na významné európske a globálne výzvy:
 K otvorenej a konkurencieschopnej ekonomike
 Vývoj nízkouhlíkovej spoločnosti
 Trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi
 Bezpečnosť potravín a spotrebného tovaru
 Jadrová bezpečnosť a ochrana
 Bezpečnosť a krízový manažment
 Referenčné materiály a merania

V rámci JRC sú vytvorené rôzne schémy na spoluprácu s výskumníkmi. Okrem trvalého 
 pracovného pomeru, o ktorom nájdete viac informácií na http://ec.europa.eu/dgs/jrc/ 
index.cfm v časti Jobs, je možné získať niektorú z pozícií v rámci dočasných schém.

JRC môže prijímať jedinca na dobu určitú na základe nasledujúcich zmluvných možností:
 Zmluvní zamestnanci (Contract Staff members)

– Prijímanie zmluvných zamestnancov zaoberajúcich sa vedeckými a/alebo adminis‑
tratívnymi úlohami je organizované prostredníctvom otvorených výberových konaní 
 Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO). JRC môže prijímať zmluvných za‑
mestnancov v štyroch skupinách funkcií (IV, III, II a I). Pre skupiny funkcií IV, III a II 
môže byť uzavretý krátkodobý kontrakt do maximálne 3 rokov. V prípade skupiny 
I môže byť ponúknutá zmluva na dobu neurčitú.

– Viac informácií o zmluvných zamestnancoch na http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cf‑
m?id=3730.

 Dočasní zamestnanci (Temporary Agents)
– Pozície dočasných zamestnancov sú špecializované a zaoberajú sa vedecko‑technic‑

kými úlohami. Nábor na tieto pozície je vypisovaný na konkrétne pozície, ktoré JRC 
potrebuje obsadiť. Informácie o voľných pozíciách sú zverejňované priamo na stránke 
JRC, cez ktorú prebieha aj proces uchádzania sa.

– Viac informácií o dočasných zamestnancoch na http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cf‑
m?id=5890.

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3730
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3730
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5890
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5890
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 Dočasne vyslaní národní experti (Seconded National Experts)
– Dočasne vyslaní národní experti sú národní štátni zamestnanci, ktorí dočasne pra‑

cujú pre Komisiu. Národní odborníci majú dvojakú úlohu: priniesť do Komisie svoje 
skúsenosti s problémami, ktoré riešia tam, kde zvyčajne pracujú, a vrátiť sa do svojej 
domovskej krajiny so znalosťami ohľadom otázok Spoločenstva, ktoré získajú počas 
svojho vyslania.

– Viac informácií o vyslaných národných expertoch na http://ec.europa.eu/dgs/jrc/in‑
dex.cfm?id=5870.

 Držitelia grantov (Grantholders)
– JRC ponúka zmluvy podľa pracovného práva krajiny sídla výskumného inštitútu JRC 

vedcom začínajúcim doktorandské štúdium, vedcom na začiatku ich kariéry a aj skú‑
seným vedeckým pracovníkom. Aktuálne voľné miesta sú uverejnené na webovej 
stránke JRC.

– Viac informácií o systéme držiteľa grantu JRC na http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.
cfm?id=4790.

 Stážisti JRC (JRC Trainees)
– Cieľom stáží je umožniť študentom alebo čerstvým absolventom overiť si v praxi to, 

čo získali počas štúdia, a získať skúsenosti z prvej ruky o fungovaní JRC a Európskej 
komisie všeobecne. Existujú tri druhy stáží:

– odborná príprava súvisiaca s prípravou dizertačnej práce na získanie vysokoškol‑
ského diplomu;

– odborná príprava po ukončení vysokoškolského štúdia (alebo jeho ekvivalentu);
– umiestnenie v priemysle.
– Viac informácií o stážach JRC na http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5860.

Programy pre spoluprácu vo vzdelávaní  
a odbornej príprave podporované Európskou úniou
Od roku 2004 je Slovenská republika členským štátom Európskej únie. Na základe toho 
je SR oprávnená zúčastňovať sa na všetkých programoch EÚ určených na upevnenie spo‑
lupráce, a to nielen medzi členskými štátmi EÚ, ale taktiež s tretími krajinami (krajinami 
mimo EÚ). Pomocnú ruku pri orientácii sa v nich nájdete aj na http://ec.europa.eu/educa‑
tion/pub/pdf/general/what_sk.pdf.

Program celoživotného vzdelávania
Hlavným cieľom Programu celoživotného vzdelávania je 
prispieť k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo 
udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a vyššou kvalitou pracovných miest, 
ako aj sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení kvalitnej ochrany životného pro‑
stredia pre budúce generácie. Je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility 
medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali 
svetovým štandardom kvality.

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5870
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5870
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4790
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4790
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5860
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/what_sk.pdf
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/what_sk.pdf
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Program celoživotného vzdelávania (LLP) trvá 7 rokov (2007 – 2013). Celkový rozpočet pre 
toto obdobie je 6  970 miliónov  eur.

Program podporuje:
 mobilitu,
 bilaterálne a multilaterálne partnerstvá,
 multilaterálne projekty,
 multilaterálne siete,
 jednostranné a národné projekty,
 pozorovania a analýzy,
 operačné granty,
 sprievodné opatrenia.

Program je otvorený pre žiadateľov s bydliskom v jednej z týchto krajín:
 27 členských štátov EÚ,
 Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko,
 Chorvátsko, Turecko.

Jeho súčasťou sú štyri sektorové podprogramy, transverzálny program a program Jean 
Monnet.

Aj keď sa v nasledujúcich častiach venujeme aktuálnemu Programu celoživotného vzde‑
lávania, treba povedať, že v súčasnosti Európska komisia predstavila už nový program na 
roky 2014 – 2020, ktorý by mal niesť názov Erasmus for All – aktuálne informácie k tomuto 
novému programu možno už teraz nájsť na stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/
education/erasmus‑for‑all.

1. Sektorové podprogramy

Program Comenius
Program Comenius je zameraný na vzdelávacie potreby v predškolskom a školskom vzde‑
lávaní až do konca vyššieho stredného vzdelania, a na inštitúcie a organizácie poskytujúce 
alebo podporujúce toto vzdelávanie.

Program Erasmus
Program Erasmus je zameraný na vzdelávacie potreby vo formálnom vysokoškolskom vzde‑
lávaní a odbornom vzdelávaní na univerzitnej úrovni/treťom stupni, bez ohľadu na dĺžku 
školenia alebo kvalifikácie, vrátane doktorandského štúdia, a na inštitúcie a organizácie 
 poskytujúce alebo podporujúce toto vzdelávanie.

Program Leonardo da Vinci
Program Leonardo da Vinci je zameraný na vzdelávacie potreby v odbornom vzdelávaní 
a školení, s výnimkou úrovne tretieho stupňa a na inštitúcie a organizácie poskytujúce alebo 
podporujúce toto vzdelávanie.

Program Grundtvig
Program Grundvig je zameraný na vzdelávacie potreby vo všetkých formách vzdelávania 
dospelých, a na inštitúcie a organizácie poskytujúce alebo podporujúce toto vzdelávanie.

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
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2. Prierezový (transverzálny) program

Popri cieľoch Programu celoživotného vzdelávania má transverzálny/prierezový program 
tieto osobitné ciele:
 podporovať európsku spoluprácu v oblastiach, ktoré zahŕňajú dva alebo viac podprogramov,
 podporovať kvalitu a transparentnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy člen‑

ských štátov.

Zahŕňa tieto štyri kľúčové oblasti:
 politiky spolupráce a inovácií v celoživotnom vzdelávaní,
 podpora učenia sa jazykov,
 vývoj inovácií v oblasti obsahu, služieb, pedagogických teórií a praxe pre celoživotné 

vzdelávanie s podporou IKT,
 šírenie a využívanie výsledkov aktivít podporovaných v rámci tohto programu a predchá‑

dzajúcich súvisiacich programov, ako aj výmena osvedčenej praxe.

3. Program Jean Monnet
Podporuje inštitúcie a aktivity v oblasti európskej integrácie. Zahŕňa tieto tri kľúčové aktivity:
 akcia Jean Monnet,
 operačné granty na podporu určených inštitúcií, ktoré sa zaoberajú otázkami súvisiacimi 

s európskou integráciou,
 operačné granty na podporu iných európskych inštitúcií a združení v oblasti vzdelávania 

a odbornej prípravy.

Bližšie informácie
webová stránka Európskej komisie 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) 
http://eacea.ec.europa.eu
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
Svoradova 1, 811 03 Bratislava 
Tel.: 02/20 92 22 01, E‑mail: llp@saaic.sk, www.saaic.sk

Program Erasmus Mundus
Erasmus Mundus je program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškol‑
ského vzdelávania, ktoré má za cieľ zvýšiť kvalitu európskeho vysokoškol‑
ského vzdelávania a podporovať dialóg a porozumenie medzi ľuďmi a kultú‑
rami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami. Okrem toho prispieva 
k rozvoju ľudských zdrojov a kapacít inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích kraji‑
nách v oblasti medzinárodnej spolupráce prostredníctvom zvýšenia mobility medzi Európ‑
skou úniou a týmito krajinami.

Program Erasmus Mundus podporuje:
 spoločné programy na postgraduálnej úrovni alebo zriaďovanie medziinštitucionálnych 

partnerstiev na spoluprácu medzi univerzitami z Európy a z krajín EÚ;

ERASMUS
MUNDUS

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu
mailto: llp@saaic.sk
www.saaic.sk
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 štipendiá na štúdium, výskum alebo učiteľské stáže pre jednotlivých študentov, 
 výskumníkov a pracovníkov univerzít v kontexte spoločných programov na postgraduál‑
nej úrovni alebo medziinštitucionálnej spolupráce;

 projekty určené na zlepšenie príťažlivosti, profilu, viditeľnosti a imidžu európskeho 
 vysokoškolského vzdelávania vo svete.

Zúčastniť sa môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, organizácie pôsobiace v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu, študenti, doktorandi, učitelia, výskumníci a pra‑
covníci univerzít.

Program je prístupný pre všetky krajiny sveta.

Bližšie informácie
webová stránka Európskej komisie
http://ec.europa.eu/education/external‑relation‑programmes/mundus_en.htm
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

Kontaktné miesto Erasmus Mundus pre Slovenskú republiku:
Národná štruktúra programu Erasmus Mundus
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
Svoradova 1, 811 03 Bratislava 
Tel.: 02/20 92 22 62, E‑mail: mundus@saaic.sk, www.saaic.sk

Program Tempus
Transeurópsky mobilitný program univerzitných štúdií (TransEuropean 
 Mobility Scheme for University Studies) je program EÚ, ktorý podporuje mo‑
dernizáciu vysokého školstva v partnerských krajinách na západnom Bal‑
káne, vo východnej Európe, strednej Ázii, Severnej Afrike a v Stredomorskom regióne. 
 Prispieva k vytváraniu priestoru pre spoluprácu v oblasti vysokoškého vzdelávania medzi 
Európskou Úniou a partnerskými krajinami obklopujúcimi EÚ.

Program Tempus podporuje:
 spoločné projekty (Joint Projects), ktoré sú založené na mnohostranných partner‑

stvách medzi vysokými školami v EÚ a partnerských krajinách. V rámci projektov môžu 
vytvárať, modernizovať a rozširovať nové študijné programy, vyučovacie metódy alebo 
materiály, zvyšovať záruky kvality, inovovať manažment a riadenie vysokých škôl,

 štrukturálne opatrenia (Structural Measures) – tieto prispievajú k rozvoju a reforme 
 vysokých škôl a systému vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách,

 sprievodné opatrenia (Accompanying Measures), ktoré pozostávajú z šírenia infor‑
mácií, ako napríklad tematické konferencie, štúdie a aktivity zamerané na identifikáciu 
a využitie najlepších praktík, konzultácie atď. Participujúce konzorciá pozostávajú z vy‑
sokých škôl, súkromných podnikov, ministerstiev, mimovládnych organizácií, asociácií 
a pod., a to zo štátov EÚ a partnerských krajín.

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus
mailto: mundus@saaic.sk
www.saaic.sk
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Bližšie informácie
webová stránka Európskej komisie
http://ec.europa.eu/education/external‑relation‑programmes/tempus_en.htm
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/tempus
Národný kontaktný bod
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
Svoradova 1, 811 03 Bratislava
Tel.: 02/20 92 22 61, E‑mail: tempus@saaic.sk, www.saaic.sk

Spolupráca EÚ s priemyselnými krajinami
Cieľom programu je zlepšovať kvalitu systémov vzdelávania a odbornej prípravy a podpo‑
rovať porozumenie medzi kultúrami prostredníctvom medzinárodného dialógu, porovnáva‑
ním a súťažením s najrozvinutejšími krajinami sveta. Podporuje spoločné študijné programy 
s inými priemyselnými krajinami, predovšetkým so Severnou Amerikou a ázijsko‑tichomor‑
ským regiónom, a to prostredníctvom podpory nasledujúcich aktivít:
 projekty zahŕňajúce udelenie spoločného/dvojitého titulu, ktoré sú pripravované 

a  vedené konzorciami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, aby vytvárali integrované 
študijné programy, v ktorých študenti z obidvoch strán strávia významnú dobu štúdia 
v partnerskej krajine a dostanú buď spoločný, alebo dvojitý titul; bežné trvanie projektu: 
4 roky,

 projekty spoločnej mobility, ktoré sú pripravované a vedené skupinou z inštitúcií 
 vysokoškolského vzdelávania alebo odborného vzdelávania a prípravy z EÚ a jednej 
partnerskej krajiny; činnosť sa sústredí na krátkodobú mobilitu študentov (väčšinou 
 jeden semester), ktorým sa uzná študijný pobyt v zahraničí, ďalej na tvorbu spoločných 
programov, výmeny vyučujúcich, žiakov a administratívnych pracovníkov; bežné trvanie 
projektu: 3 roky,

 dialóg a projekty zamerané na politiky, ktoré sa majú venovať strategickým otázkam 
súvisiacim so systémami vzdelávania a odbornej prípravy a politike EÚ a jej partner‑
ských krajín – táto aktivita zahŕňa štúdie, semináre pracovné skupiny a skúšobné cviče‑
nia, ktoré sa venujú komparatívnym otázkam vysokoškolského vzdelávania a odbornej 
prípravy, vrátane uznávania kvalifikácie, a otázkam akreditácie; bežné trvanie projektu: 
2 roky.

Zúčastniť sa môžu skupiny z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z EÚ a partnerských 
krajín a študenti a učitelia z týchto inštitúcií. Projektov zameraných na politiky (len v prí‑
pade spolupráce s USA) sa môžu zúčastniť aj iné organizácie, súkromné firmy, priemyselné 
a obchodné skupiny, mimovládne organizácie, výskumné inštitúty a odborné orgány.

Zúčastnené krajiny sú:
 Spojené štáty americké
 Kanada
 Austrália
 Japonsko
 Nový Zéland
 Južná Kórea

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/tempus_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/tempus
mailto: tempus@saaic.sk
www.saaic.sk


77Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
Štipendiá a granty financované z Európskej únie

Konzorciá a inštitúcie môžu o podporu požiadať prostredníctvom každoročných vý‑
ziev na predkladanie návrhov. Organizácie a jednotlivci by mali kontaktovať Výkonnú 
agentúru Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA): 
http://eacea.ec.europa.eu

Bližšie informácie
webová stránka Európskej komisie
http://ec.europa.eu/education/external‑relation‑programmes/industrialised_en.htm
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation
webstránka všetkých, ktorí sa do tohto programu zapojili
http://www.oceans‑network.eu

COST – Európska spolupráca vo vede a technike
(European Cooperation in Science and Technology)
COST vytvára medzivládny rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vedeckotechnického 
výskumu, zameraný na koordináciu národne financovaného výskumu na európskej úrovni. 
COST prispieva k redukcii fragmentácie investícií do výskumu v Európe a otvorenie Európ‑
skej výskumnej oblasti svetu.

COST anticipuje a dopĺňa aktivity rámcových programov EÚ, funguje ako „most“ s vonkaj‑
šími vedeckými komunitami, zvyšuje mobilitu výskumníkov a podporuje vedeckú excelent‑
nosť v 9 kľúčových doménach:
 biomedicína a molekulárne biovedy,
 doprava a sídelný rozvoj,
 chémia a molekulárne vedy a technológie,
 informačné a komunikačné technológie,
 jednotlivci, spoločenstvá, kultúry a zdravie,
 lesy, ich produkty a služby,
 materiály, fyzika a nanovedy,
 potraviny a poľnohospodárstvo,
 vedy o Zemi a environmentálny manažment.

36 krajín COSTu (35 členských krajín a jedna spolupracujúca krajina) predstavuje 27 člen‑
ských štátov EÚ, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Island, Macedónsko, Nórsko, Srbsko, 
Švajčiarsko a Turecko. Izrael je spolupracujúcim štátom. COST podpísal recipročné dohody 
o spolupráci aj s Austráliou, Novým Zélandom, Juhoafrickou republikou a Argentínou. Vý‑
skumné siete COST sa volajú akcie. Všetky členské krajiny môžu navrhnúť akcie COST ke‑
dykoľvek a v akejkoľvek oblasti vedeckotechnického výskumu. Iniciatíva môže taktiež prísť 
odinakiaľ, napríklad od medzinárodných organizácií.

Účasť na akciách COST je dobrovoľná. COST finančne podporuje koordináciu výskumných 
sietí (akcií), zatiaľ čo financovanie samotného výskumu členov siete spočíva na národnej 
úrovni. COST pokrýva náklady na Riadiacu komisiu a stretnutia pracovných skupín, odborné 
workshopy a semináre vrátane rozsiahlych záverečných konferencií, publikácie a diseminá‑
ciu, výcvikové školy, výskumné konferencie a krátkodobé vedecké pobyty medzi laborató‑
riami účastníkov akcie v rámci COST.

http://eacea.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/industrialised_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation
http://www.oceans-network.eu
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Bližšie informácie
www.cost.eu

Národný koordinátor COST
prof. Milan Dado
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrického inžinierstva 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
tel.: 041/513 20 50, milan.dado@uniza.sk

EUREKA
EUREKA je európsky rámec pre spoluprácu vo výskume a vývoji, prostred‑
níctvom ktorého priemyselné a výskumné organizácie z 39 európskych krajín 
a Európska únia rozvíjajú a využívajú technológie kľúčové pre globálnu kon‑
kurencieschopnosť a lepšiu kvalitu života. Program EUREKA je zameraný na podniky a vý‑
skumné ústavy ochotné spolupracovať na špecifických projektoch na medzinárodnej úrovni. 
Je to hlavný nástroj pre trhovo orientovaný výskum. Slovenská republika sa stala členom 
EUREKA 28. júna 2001.

Individuálne projekty
Projekty EUREKA musia zahŕňať partnerov minimálne z dvoch rôznych členských štátov 
EUREKA, pričom jeden musí byť z priemyslu. Projekty musia byť v rámci svojho sektora 
inovatívne. Projekty musia byť taktiež zamerané na výrazné technologické vylepšenie vý‑
robku, postupu alebo služby blízkej trhu a cielené pre využitie v civilnom sektore. Na finan‑
covaní projektu sa musia podieľať všetci partneri. Partneri môžu byť podporovaní z národ‑
ných zdrojov financovania; sami si určujú výskumnú tému (prístup „zdola nahor“). O štatút 
EUREKA je možné žiadať priebežne počas celého roka bez definovaných uzávierok. V rámci 
programu EUREKA môžu byť realizované aj bilaterálne projekty.

Okrem individuálnych projektov EUREKA existujú aj 3 strategické iniciatívy:
 Eurostars
 Program Eurostars je spoločná aktivita iniciatívy EUREKA a Európskej komisie. Je to prvý 

európsky program, ktorý fnancuje a podporuje malé a stredné podniky zapojené do vý‑
skumu. Program ich motivuje k tomu, aby realizovali medzinárodné projekty  zamerané 
na výskum a inovácie. Hodnotenie projektových návrhov zabezpečuje Sekretariát 
EUREKA so sídlom v Bruseli. Cieľom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok 
výskumne orientovaným malým a stredným podnikom na riešenie návrhov projektov 
 Eurostars, ktoré Sekretariát EUREKA vyhodnotil ako úspešné.

 EUREKA Clusters
 EUREKA Clusters hrajú kľúčovú úlohu pri budovaní európskej konkurencieschopnosti, 

zavádzaní európskych štandardov a kompatibilite výrobkov v širokej škále odvetví, zlu‑
čujú pomerne veľký počet partnerov s cieľom vytvoriť technológie kľúčovej dôležitosti na 
komerčné účely, predovšetkým v oblasti IKT, v energetickej oblasti a v poslednej dobe aj 
biotechnologickom sektore,

www.cost.eu
mailto: milan.dado@uniza.sk
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 EUREKA Umbrellas
 EUREKA Umbrellas sú tematické siete zamerané na určitú špecifickú oblasť technoló‑

gií alebo podnikové odvetvie. Ich hlavným cieľom je podporiť tvorbu projektov EUREKA 
v cieľových oblastiach.

Bližšie informácie
www.eurekanetwork.org

Národný kontaktný bod pre program EUREKA na Slovensku:
Jaroslava Kováčová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 
tel.: 02/59 37 47 18, jaroslava.kovacova@minedu.sk

www.eurekanetwork.org
mailto: jaroslava.kovacova@minedu.sk
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5. Medzinárodné programy

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS 
(Central European  Exchange Programme for University Studies) pod‑
poruje mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov 
v rámci 15 členských štátov programu. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko, 
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, 
Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, 
Srbsko a osobitný status má Univerzita v Prištine v Kosove.

Program podporuje:
 semestrálne pobyty študentov (3 – 10 mesiacov),
 krátkodobé pobyty študentov a doktorandov spojené s vypracovaním diplomových 

a  dizertačných prác (maximálne 2 mesiace),
 prednáškové pobyty vysokoškolských učiteľov,
 študentské exkurzie a intenzívne kurzy.

Tvorba sietí spolupracujúcich vysokých škôl v rámci programu
Spolupráca v programe sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch verejných 
akreditovaných vysokých škôl z minimálne dvoch rôznych členských štátov programu 
 CEEPUS. V sieti spolupracuje koordinujúca inštitúcia s partnerskými inštitúciami. Koordi‑
nátorom a partnermi sú vysokoškolskí učitelia.

Podmienky pre založenie spolupracujúcej siete:
 vzájomné uznávanie časti štúdia absolvovaného na hostiteľskej vysokej škole,
 existujúci systém ECTS,
 snaha rozvíjať spoločné programy a systém na uľahčenie vzájomného uznania štúdia,
 poskytovanie prednášok, cvičení, seminárov a iných foriem výučby v anglickom, nemec‑

kom alebo francúzskom jazyku, príp. v jazyku niektorého z členských štátov,
 žiadne študijné a registračné poplatky pri mobilite,
 minimálne dve spolupracujúce vysoké školy v sieti poskytujú niektorý typ spoločných 

programov (spoločné vedenie dizertačných a diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný 
diplom).

Registrované siete sú schvaľované na národnej a medzinárodnej úrovni. Schválené 
siete realizujú svoj program nasledujúci akademický rok. Zoznam schválených sietí je 
na www.saia.sk v časti CEEPUS.

Registrácia sietí: Uzávierka elektronických registrácií sietí spolupracujúcich vysokých škôl 
je každoročne 15. januára na www.ceepus.info.

www.saia.sk
www.ceepus.info
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Mobility študentov, doktorandov a učiteľov
Podmienky pre mobility v rámci schválených sietí, do ktorých je domáca vysoká škola 
 zapojená:
 študenti, doktorandi:

– študenti VŠ musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre 
 bakalárskeho štúdia (v prípade študentov 2. a 3. stupňa je táto podmienka splnená 
automaticky),

– minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesač‑
ného štipendia je minimálne 21 dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienka 
pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 dní pobytu v poslednom mesiaci.

 učitelia vysokých škôl:
– pre absolvovanie pobytu je možné priznať minimálne 1 štipendijný mesiac, pričom 

podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní 
a povinnosť odučiť minimálne 6 vyučovacích hodín (konkrétne podmienky pre jednot‑
livé krajiny sú na www.ceepus.info).

Žiadosti na mobility v rámci sietí spolupracujúcich vysokých škôl: uzávierka podávania 
elektronických prihlášok je 15. júna na mobility v zimnom semestri a 30. októbra na mobility 
v letnom semestri. Elektronické žiadosti sa podávajú on‑line na www.ceepus.info.

Individuálne mobility „freemover“
V prípade, ak uchádzač chce ísť na mobilitu mimo schválených sietí spolupracujúcich vyso‑
kých škôl v danom akademickom roku a v prijímajúcej krajine nie sú vyčerpané štipendijné 
mesiace, záujemca o štipendijný pobyt má možnosť žiadať o štipendium ako „freemover“ 
(mimosieťový uchádzač) na niektorej z vysokých škôl v jednej z členských krajín programu, 
pričom ale platí, že daná vysoká škola podľa pravidiel danej krajiny môže prijímať štipendis‑
tov programu CEEPUS a zapájať sa doň.

Žiadosti uchádzačov kategórie „freemover“: uzávierka podávania elektronických prihlá‑
šok je 30. novembra na mobility v letnom semestri. V prípade záujmu o štipendijný pobyt 
v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali v prie‑
behu letných mesiacov (júl, august) národnú kanceláriu krajiny, do ktorej chcú vycestovať, 
a informovali sa o prípadných voľných štipendijných mesiacoch. Česká republika, Poľsko 
a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Elektronické žiadosti sa podávajú 
na www.ceepus.info. Uchádzač vkladá do elektronickej žiadosti zoskenovaný akceptačný 
list a ostatné doplňujúce dokumenty.

Bližšie informácie
www.saia.sk, www.ceepus.info
Národná kancelária programu CEEPUS (NCO)
SAIA, n. o.
Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel: 02/59 30 47 00, 02/59 30 47 11, fax: 02/59 30 47 01

www.ceepus.info
www.ceepus.info
www.ceepus.info
www.saia.sk
www.ceepus.info
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Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)

The Fellowship Programme
 Zameranie: oblasť experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, aplikované a tech‑

nické vedy, programovanie
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, postdoktorand
 Podmienky: pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky 

sa uprednostňuje dokončené doktorandské štúdium (titul PhD.) alebo výskumná prax 
4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania ukon‑
čené univerzitné štúdium; počet rokov praxe v odbore definuje schému štipendia:
– The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 

4‑ročnou praxou po získaní magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
– The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) 

s praxou do 4 rokov
 Poznámky: štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou predĺženia na 

druhý rok
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci a v septembri
 Bližšie informácie: www.cern.ch, http://hr‑dept.web.cern.ch/hr‑dept/, https://ert.cern.

ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=1

The Scientific and Corresponding Associates Programme
 Zameranie: fyzika elementárnych častíc (experimentálna, teoretická), aplikované vedy, 

elektronika, technické vedy, programovanie
 Cieľová skupina: skúsený výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ
 Poznámky:

– The Scientific Associates Programme: pre skúsených a uznávaných vedeckých 
 pracovníkov; zameraný na využitie výskumného vybavenia v definovaných oblas‑
tiach výskumu; trvanie pobytu max. 1 rok, vo výnimočných prípadoch max. 2 roky; 
opätovne môže byť pozícia udelená najskôr 5 rokov po ukončení predchádzajúceho 
pobytu;  pracovníci musia byť počas stáže naďalej zamestnaní a poberať mzdu (resp. 
podstatnú časť zo mzdy) do svojho domáceho zamestnávateľa, CERN poskytuje len 
finančnú výpomoc

– Corresponding Associates Programme: pre výskumných pracovníkov a vysokoškol‑
ských učiteľov; program zameraný na aktualizáciu vedomostí a zručností v častico‑
vej fyzike a súvisiacich disciplínach; trvanie pobytu max. 6 mesiacov; pracovníci musia 
byť počas stáže naďalej zamestnaní a poberať mzdu (resp. podstatnú časť zo mzdy) 
do svojho domáceho zamestnávateľa, CERN poskytuje len financie na pobytové ná‑
klady; určené pre kandidátov z menších členských krajín, ktorí už pôsobili v CERNe

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci a v septembri
 Bližšie informácie: www.cern.ch, http://hr‑dept.web.cern.ch/hr‑dept/, https://ert.cern.

ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=1

The Doctoral Student Programme in Engineering and Applied Science
 Zameranie: prírodovedné, technické vedy, aplikované vedy s výnimkou experimentálnej 

a teoretickej časticovej fyziky
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: uchádzač je zapísaný na doktorandské štúdium, resp. plánuje doktorandské 

štúdium (nemusí byť určená výskumná téma)

www.cern.ch
http://hr-dept.web.cern.ch/hr-dept/
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=
www.cern.ch
http://hr-dept.web.cern.ch/hr-dept/
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=
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 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci a v októbri
 Bližšie informácie: www.cern.ch, https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_pa‑

ge?p_web_site_id=1&p_text_id=7 

Medzinárodný vyšehradský fond (IVF)
Medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad 
Fund – IVF) je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave založená 9. júna 2000 
členmi  Vyšehradskej skupiny (V4): Českou republikou, Maďarskom,  Poľskou republikou 
a  Slovenskou  republikou.

Medzinárodný vyšehradský fond poskytuje podporu nasledujúcimi aktivitami:

Grantové programy
 Malé granty

– Maximálna pridelená čiastka na jeden projekt je 6  000  eur (príspevok IVF je maxi‑
málne 70  % z celkového rozpočtu projektu). Financovanie trvá maximálne 6 mesia‑
cov, aj keď trvanie projektu je dlhšie. Fond podporuje projekty zamerané na:
1. kultúrnu spoluprácu (napr. festivaly, publikácie),
2. vedecké výmeny a výskum (napr. konferencie, publikácie),
3. vzdelávanie (semináre, letné školy),
4. výmeny medzi mladými ľuďmi (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež),
5. cezhraničnú spoluprácu (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc),
6. podporu turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy).

 Prioritu majú projekty, v ktorých sú partneri zo všetkých štyroch členských krajín, 
 avšak minimálne musia byť do projektu zapojení partneri aspoň z 3 „vyšehradských“ 
krajín (okrem cezhraničnej spolupráce). Partner môže byť aj z krajiny mimo V4. Grant 
pokrýva náklady na tlač a vydávanie materiálov, prenájom priestorov a zariadení, 
 odmeny pre umelcov, odmeny pre expertov, ubytovanie a stravné, cestovné, poplatky 
za preklad a tlmočenie, ocenenia, kancelárske a propagačné materiály, reklamu, 
tvorbu webstránok. Z grantu sa nemôžu hradiť kapitálové výdavky, vlastné nepriame 
náklady, prenájom vlastných priestorov, platy, finančné odmeny pre zamestnancov.

– Žiadosti: Uzávierka podávania žiadostí je každoročne 1. marca, 1. júna, 1. septembra, 
1. decembra.

– Bližšie informácie: www.visegradfund.org/grants/small_grants

 Štandardné granty
– Pridelená čiastka na jeden projekt je vyššia ako 6  000  eur (príspevok IVF je maxi‑

málne 70  % z celkového rozpočtu projektu). Financovanie trvá 12 mesiacov, aj keď 
 trvanie projektu je dlhšie. Fond podporuje projekty zamerané na:
1. kultúrnu spoluprácu (napr. festivaly, publikácie),
2. vedecké výmeny a výskum (napr. konferencie, publikácie),
3. vzdelávanie (semináre, letné školy),
4. výmeny medzi mladými ľuďmi (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti 

a mládež),
5. cezhraničnú spoluprácu (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc),
6. podporu turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy).

www.cern.ch
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=7
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_page?p_web_site_id=1&p_text_id=7
www.visegradfund.org/grants/small_grants
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 Partner môže byť aj z krajiny mimo V4. Grant pokrýva náklady na tlač a vydávanie 
materiálov, prenájom priestorov a zariadení, odmeny pre umelcov, odmeny pre ex‑
pertov, ubytovanie a stravné, cestovné, poplatky za preklad a tlmočenie, ocenenia, 
 kancelárske a propagačné materiály, reklamu, tvorbu webstránok. Z grantu sa ne‑
môžu hradiť kapitálové výdavky, vlastné nepriame náklady, prenájom vlastných 
priestorov, platy, finančné odmeny pre zamestnancov.

– Žiadosti: Uzávierka podávania žiadostí je každoročne 15. marca a 15. septembra.
– Bližšie informácie: www.visegradfund.org/grants/standard_grants

 Strategické granty
– Cieľom programu strategických grantov je podporiť strategické projekty dlhodobého 

charakteru spájajúce inštitúcie všetkých 4 krajín V4. Projekty musia byť zamerané na 
vopred určené priority. Pre rok 2012 bola prioritou „Vnútorná kohézia krajín vyšehrad‑
skej skupiny“. Financovanie trvá maximálne 36 mesiacov, aj keď trvanie projektu je 
dlhšie. Finančný príspevok Fondu nemôže presiahnuť 70  % celkových nákladov na 
projekt. Pre tento druh grantov nie je určený finančný strop, najčastejšie sú udeľové 
granty vo výške 30  000  eur.

– Žiadosti: Uzávierka podávania žiadostí býva spravidla 30. marca.
– Bližšie informácie: www.visegradfund.org/grants/strategic_grants

 Vyšehradské granty pre univerzitné štúdiá
– Cieľom programu je podpora vytvorenia a rozvoja vysokoškolských kurzov a študij‑

ných programov bezprostredne sa dotýkajúcich fenoménov súvisiacich s krajinami 
V4. Výška konkrétneho grantu závisí od typu podporovanej aktivity, predpokladá sa 
cca 10  000  eur pre vytvorenie alebo rozvoj individuálneho kurzu, resp. 40  000  eur 
v prípade študijného programu.

– Žiadosti: Uzávierka podávania žiadostí býva spravidla v novembri.
– Bližšie informácie: www.visegradfund.org/grants/vusg

Vyšehradské štipendiá
Vyšehradské štipendiá sú prideľované na magisterské, doktorandské a iné postgraduálne 
štúdium (študijný či výskumný projekt po magisterskom štúdiu), a to v týchto schémach:

 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra‑Visegrad Scholarships)
– pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 (Slovenská republika, Česká republika, Ma‑

ďarsko, Poľsko) na štúdium/výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov) 
v inej krajine V4. Štipendiá sú vo výške 2  300  eur/semester, naviac prijímajúca organi‑
zácia získa 1  500  eur/semester.

– Podmienky: v čase podávania žiadosti musí mať študent absolvované minimálne 
4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ 
s vynikajúcimi študijnými výsledkami a musí pochádzať z jednej z krajín V4.

– Zameranie: Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.
– Poznámky: Prijímajúca inštitúcia sa musí líšiť od vysielajúcej. Prijímajúca krajina sa 

musí líšiť od krajiny, v ktorej má uchádzač občianstvo.
– Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí býva každoročne 31. januára. Prihlasovanie 

prebieha on‑line.
– Žiadosť obsahuje: prihlasovací formulár, overenú kópiu prekladu diplomu z magister‑

ského štúdia (v prípade, že uchádzač ešte neukončil magisterské štúdium, potvrde‑

www.visegradfund.org/grants/standard_grants
www.visegradfund.org/grants/strategic_grants
www.visegradfund.org/grants/vusg
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nie vysielajúcej univerzity o tom, v ktorom ročníku uchádzač študuje), akceptačný list 
z prijímajúcej organizácie, návrh výskumného projektu resp. plán štúdia schválený 
prijímajúcou inštitúciou, odporúčací list.

– Súčasťou výberového konania osobný pohovor v anglickom jazyku.
– Viac na http://visegradfund.org/scholarships/intra

 Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out‑Going Scholarships)
– pre študentov, doktorandov a výskumníkov z krajín V4 na štúdium/výskum v jed‑

nej na akreditovaných univerzitách v nasledovných krajinách: Albánsko, Arménsko, 
Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko, Moldav‑
sko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina (rovnaké podmienky platia aj pre kosovské inšti‑
túcie). Štipendium je 2  300  eur/semester pre študenta a 1  500  eur/semester pre prijí‑
majúcu inštitúciu, študijný/výskumný pobyt trvá 1 – 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov). 
Jednorazový cestovný grant je poskytnutý úspešnému uchádzačovi, ktorého prijíma‑
júca inštitúcia je vzdialená viac ako 1  500 km.

 Podmienky: v čase podávania žiadosti musí mať študent absolvované minimálne 
4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ 
s vynikajúcimi študijnými výsledkami a musí pochádzať z jednej z oprávnených krajín 
pre danú schému.

– Zameranie: Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.
– Poznámky: Prijímajúca inštitúcia sa musí líšiť od vysielajúcej. Prijímajúca krajina sa 

musí líšiť od krajiny, v ktorej má uchádzač občianstvo.
– Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí býva každoročne 31. januára. Prihlasovanie 

prebieha on‑line.
– Žiadosť obsahuje: prihlasovací formulár, overenú kópiu prekladu diplomu z magister‑

ského štúdia (v prípade, že uchádzač ešte neukončil magisterské štúdium, potvrde‑
nie vysielajúcej univerzity o tom, v ktorom ročníku uchádzač študuje), akceptačný list 
z prijímajúcej organizácie, návrh výskumného projektu resp. plán štúdia schválený 
prijímajúcou inštitúciou, odporúčací list.

– Súčasťou výberového konania osobný pohovor v anglickom jazyku.
– Viac na http://visegradfund.org/scholarships/outgoing

 Štipendiá pre prichádzajúcich štipendistov (In‑Coming Scholarships)
– pre študentov z krajín: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Her‑

cegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Ruská 
 federácia, Srbsko, Ukrajina(rovnaké podmienky platia aj pre kosovských uchádza‑
čov). Štipendium je 2  300  eur/semester pre študenta a 1  500  eur/semester pre prijí‑
majúcu inštitúciu  študijný/výskumný pobyt trvá 1 – 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov). 
Jednorazový cestovný grant je poskytnutý úspešnému uchádzačovi, ktorého prijíma‑
júca inštitúcia je vzdialená viac ako 1  500 km.

– Viac na http://visegradfund.org/scholarships/incoming

 Vyšehradské štipendiá do Archívu Otvorenej spoločnosti  
(Visegrad scholarships at Open Society Archives)
– Vyšehradský fond v spolupráci s Archívom Otvorenej spoločnosti v Budapešti ponúka 

výskumné pobyty v Archíve Otvorenej spoločnosti (OSA) v Budapešti. Štipendiá sú 
udeľované akademikom, umelcom a žurnalistom, a to na súťažnej báze. Výška šti‑
pendia je 2000  eur.

http://visegradfund.org/scholarships/intra
http://visegradfund.org/scholarships/outgoing
http://visegradfund.org/scholarships/incoming
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– Štipendiá sú udeľované v 3 kategóriách:
 Kategória 1 – Výskumný tím
 Jedno štipendium ročne vo výške 10  000  eur udeľované výskumnému tímu pozo‑

stávajúcemu z minimálne piatich ľudí, ktorí budú pracovať na spoločnom projekte 
v rámci OSA.

 Kategória 2 – Tematická skupina
 Trikrát ročne vyhlásená výzva na podávanie žiadostí pre skupinu ľudí, ktorí budú 

pracovať na určenej téme a budú koordinovať svoje aktivity s cieľom vytvoriť 
 spoločnú odbornú publikáciu.

 Kategória 3 – Individuálne štipendiá
 Trikrát ročne vyhlásená výzva na podávanie žiadostí pre jednotlivcov na akúkoľvek 

tému, hoci v každom roku budú zvýhodnení žiadatelia, ktorí zvolia vopred určenú 
tému (témy sa menia každoročne).

– Viac na http://visegradfund.org/scholarships/osa

 Vyšehradsko‑taiwanské štipendium (Visegrad‑Taiwan Scholarship)
– Cieľom programu je umožniť akademické výmeny prostredníctvom podpory dokto‑

randov a postdoktorandov z krajín V4, ktorí majú záujem študovať alebo vykonávať 
výskum na Taiwane a naopak.

– Dĺžka pobytu je 10 mesiacov (2 semestre) s možnosťou jedného predĺženia o ďalších 
10 mesiacov (spolu 20 mesiacov).

– Výška štipendia pre doktorandov je 750  eur/mesiac a jednorazový cestovný grant 
800  eur; pre postdoktorandov 1000  eur/mesiac a jednorazový cestovný grant 800  eur.

– Budú podporení vybraní uchádzači v oblastiach:
 nanotechnológie
 elektrotechnický priemysel
 biotechnológie
 informačné technológie (IT)
 turizmus
 spoločenské a humanitné vedy

– Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí býva raz ročne. Prihlasovanie prebieha on‑line.
– Viac na http://visegradfund.org/scholarships/taiwan

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Výmenný program pre umelcov a prijímajúce inštitúcie zo všetkých oblastí umenia 
( Visegrad Artist Residency Program – VARP) bol vytvorený pôvodne ako jeden všeobecný 
rezidenčný program v roku 2006 s cieľom uľahčenia mobility a výmeny umenia pre obča‑
nov  Vyšehradskej skupiny (V4). Vo všeobecnosti sú pre každého žiadateľa nevyhnutné tieto 
podmienky:
 občianstvo ktoréhokoľvek štátu V4,
 dokumentácia o doterajšej prácui (portfólio),
 originál návrhu projektu.

Jednotný VARP sa postupom času pretrasnformoval do viacerých samostatných podprogramov:
 VARP – Visual&Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4)

– Pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného a zvukového umenia. Musia sa 
 zrealizovať v jednej z krajín V4. Dĺžka podpory umelcov z krajín V4 je 3 mesiace 

http://visegradfund.org/scholarships/osa
http://visegradfund.org/scholarships/taiwan
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v  inštitúciách so sídlom v inej krajine V4, než je krajina, v ktorej má umelec pobyt. 
Fond  podporuje umelca i prijímajúcu inštitúciu rovnakou sumou 750  eur/mesiac, cel‑
ková výška podpory na jeden projekt je 4  500  eur.

 VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie)
– Pobyty sú určené pre individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia 

musia byť z tej istej krajiny); ide o 3‑mesačné projekty s minimálne 2‑týždenným po‑
bytom v danej hostiteľskej inštitúcii. Finančná podpora je poskytovaná tak pre umel‑
cov, ako aj pre hostiteľské inštitúcie:
 4  000  eur pri individuálnom pobyte (1 – 2 umelci) : 1  500  eur pre hostiteľskú inštitú‑

ciu/2500  eur pre umelca/umelcov;
 8  000  eur pri skupinovom pobyte (3 umelci a viac) : 2  500  eur pre hostiteľskú inšti‑

túciu/5500  eur pre umeleckú skupinu.

 VARP v New Yorku (individuálne rezidenčné pobyty v Brooklyne, NY)
– Pobyt je určený umelcom z oblasti výtvarného umenia, z každej krajiny V4 bude 

 vybraný 1 umelec. Dĺžka pobytu je 3 mesiace s tým, že:
 českí a maďarskí občania absolvujú pobyty medzi 1. marcom a 31. májom,
 poľskí a slovenskí občania absolvujú pobyty medzi 1. septembrom a 30. novem‑

brom.
– Finančná podpora je vo výške 4  000  eur na projekt a je určená na pokrytie výdavkov 

na ubytovanie, cestovné a ďalšie výdavky spojené s pobytom.

 Vyšehradský literárny rezidenčný program  
(individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4)
– Pobyt je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom ako aj pre‑

kladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom z krajín V4. V roku 2012 bolo vybra‑
ných 12 rezidentov (4 z každej krajiny V4) na pobyt v 4 hostiteľských inštitúciách v kaž‑
dej z krajín V4. Pobyty sú naplaánované na obdobie 1. 9. – 30 11. Výška štipendia je 
750  eur/mesiac.

Viac o VARP a jeho podprogramoch, ako aj o termínoch uzávierok na http://visegradfund.
org/residencies

Bližšie informácie
Medzinárodný vyšehradský fond
Krráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava
www.visegradfund.org

Otto Kinne Foundation
 Zameranie: environmentalistika
 Cieľová skupina: postgraduálny študent, ktorý vykazuje vysokú mieru odbornosti, 

z j ednej z nasledujúcich krajín: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna, 
 Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Litva, 
 Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, 
 Slovenská  republika, Slovinsko, Ukrajina.

http://visegradfund.org/residencies
http://visegradfund.org/residencies
www.visegradfund.org
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 Poznámky: Finančne je podporovaný základný výskum zameraný na ochranu druhov 
a životného prostredia. Nadácia poskytuje granty na:
1. výskumné projekty,
2. študijné cesty (návšteva renomovaných výskumných inštitútov, účasť na dôležitých 

vedeckých podujatiach),
3. zakúpenie prístrojov alebo literatúry.

 Žiadosti: Nominácie spolu s odporúčacím listom a podkladovými materiálmi dokladu‑
júcimi odbornosť sa doručujú na adresu uvedenú ďalej. Uzávierka nominácií – spravidla 
30. septembra.

Bližšie informácie
P. P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences
36 Nakhimovskii prospekt. 117  997 Moskva. Ruská federácia
Dr. Anna Pasternak – prezidentka OKF
e‑mail: pasternakanna@hotmail.com, www.int‑res.com/ecology‑institute/okf

UNESCO
UNESCO udeľuje a administruje rôzne štipendiá, študijné a cestovné 
granty. Žiadosti sú podávané a schvaľované na národnej úrovni 
( Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenská komisia pre  UNESCO).

Bližšie informácie
Aktuálne ponuky sú zverejňované na webstránke:  
www.unesco.org/new/en/unesco/join‑us, www.unesco.sk

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Slovenská komisia pre UNESCO
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, unesco@mzv.sk

Vedecký program NATO  
(Science for Peace and Security – SPS)
Veda na nevojenské účely sa ukázala ako veľmi účinný nástroj pre medzinárodný dialóg, 
pre svoju univerzálnosť a závislosť od medzinárodných sietí. Program „Veda pre mier a bez‑
pečnosť“ (SPS – Science for Peace and Security) podporuje praktickú spoluprácu v oblasti 
vedy a inovácií prostredníctvom projektov zameraných na bezpečnosť, udržateľnosť ži‑
votného prostredia a ďalšie vymedzené priority partnerov NATO. Možnosti financovania 
v rámci programu SPS sa rozdeľujú na aktivity financované NATO a aktivity financované 
krajinami.

Aktivity financované NATO
V rámci aktivít financovaných zo zdrojov NATO existuje program financovania otvorený 
pre individuálnych žiadateľov z radov vedcov. Program ponúka granty pre vedcov v člen‑
ských štátoch NATO, partnerských krajinách a krajinách Stredozemného dialógu. Títo 

mailto: pasternakanna@hotmail.com
http://www.int-res.com/ecology-institute/okf
www.int-res.com/ecology-institute/okf
www.unesco.org/new/en/unesco/join-us
www.unesco.sk
mailto: unesco@mzv.sk
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majú  možnosť získať financovanie svojej spolupráce vo vybraných prioritných oblastiach 
 výskumu (kľúčové priority SPS). Poskytované granty sú taktiež určené na podporu akade‑
mickej obce v partnerských krajinách zriadením základnej počítačovej infraštruktúry a opti‑
malizovaním využívania elektronickej komunikácie.

Aktivity financované v rámci programu musia zodpovedať nasledujúcim kľúčovým prioritám:
 napomáhanie vzájomne prospešnej spolupráci zameranej na otázky spoločných záuj‑

mov, vrátane medzinárodného úsilia, ktoré vedie k nachádzaniu odpovedí na vznikajúce 
výzvy v oblasti bezpečnosti (obrana proti hrozbám teororizmu; energetická bezpečnosť; 
obrana kybernetického priestoru; ochrana pred chemickými, biologickými, rádiologic‑
kými a nukleárnymi (CBRN) látkami; environmentálna bezpečnosť),

 zvýšenie podpory pre operácie vedené NATO a misie NATO,
 zvýšenie povedomia o vývoji v oblasti bezpečnosti, vrátane systému včasného varo‑

vania s cieľom predchádzať krízam (progresívne technológie súvisiace s bezpečnosťou; 
bezpečnosť hraníc a prístavov; detekcia a odstraňovanie mín a nevybuchnutej munície; 
humánne a sociálne aspekty bezpečnosti súvisiace so strategickými cieľmi NATO),

 ďalšie projekty jasne prepojené s témou ohrozenia bezpečnosti nedefinované vo vyššie 
uvedených prioritách.

Podrobný zoznam kľúčových priorít zaradených do konkrétnych kategórií možno nájsť na 
www.nato.int/cps/en/natolive/85291.htm

Grantové mechanizmy financovania spolupráce v prioritných výskumných oblastiach:
 Projekty
 Science for Peace Projects (SfP) – granty na spoluprácu vo viacročných projektoch 

v  oblasti aplikového výskumu a vývoja ponúkajú finančnú podporu na pokrytie nákladov 
na projekt (napr. na výskumné vybavenie, počítačovú techniku, softvér a školenie ľudí 
participujúcich na projekte).

 Školenia
 Advanced Study Institutes (ASI) – granty na usporiadanie výučbových kurzov na vyso‑

kej úrovni s cieľom sprostredkovať najnovšie poznatky a vývojové trendy v danej oblasti 
kvalifikovanej odbornej verejnosti.

 Advanced Training Course (ATC) – granty udeľované s cieľom umožniť odborníkom 
v štátoch NATO sprostredkovať odborné poznatky a skúsenosti poslucháčom z partner‑
ských krajín a krajín Stredomorského dialógu.

 Workshopy
 Advanced Research Workshops (ARW) – granty na usporiadanie odborných workshopov, 

kde sa intenzívna výmena názorov expertov zameriava na hľadanie riešení hrozieb bez‑
pečnosti.

Podávanie žiadostí
Podrobné informácie ku každej schéme a formuláre žiadostí možno nájsť na www.nato.
int/cps/en/natolive/87260.htm. Kompletné žiadosti sa predkladajú na ústredie NATO, kde 
sa podrobia medzinárodnému hodnoteniu. Žiadosti možno podávať priebežne na adresu 
sps.applications@hq.nato.int. Každý rok sú stanovené tri uzávierky, ktoré zodpovedajú 
 termínom zasadnutí vedeckých poradných panelov.

www.nato.int/cps/en/natolive/85291.htm
www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm
www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm
mailto: sps.applications@hq.nato.int
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Vedecká spolupráca NATO‑Rusko

V rámci vedeckej spolupráce bol zriadený aj osobitný program podpory pre spoluprácu medzi 
vedcami a odborníkmi z Ruska a krajín NATO (www.nato.int/cps/en/natolive/88267.htm). 
Akčný plán 2010 – 2012 stanovuje spoluprácu v nasledujúcich troch prioritných oblastiach 
súvisiacich s bezpečnosťou:
 Obrana proti hrozbám terorizmu (detekcia výbušnín; hrozby spojené s informačnými 

technológiami; štúdia ľudských faktorov pri obrane proti terorizmu).
 Boj proti iným hrozbám pre bezpečnosť (environmentálna bezpečnosť súvisiaca s obra‑

nou; ekoterorizmus; prognóza pohrôm a predchádzanie katastrofám).
 Boj proti iným hrozbám pre bezpečnosť – projekty financované len na národnej úrovni 

(modelovanie udržateľnej spotreby; potravinová bezpečnosť v čase prírodných katastrof 
alebo iných udalostí nezavinených chemickými, biologickými, rádiologickými alebo nuk‑
leárnymi látkami; regionálne štúdie súvisiace s bezpečnosťou; biotechnológia/bio‑
vedy nesúvisiace s udalosťami zavinenými chemickými, biologickými, rádiologickými 
alebo nukleárnymi látkami).

Podávanie žiadostí
Žiadosti o grant na podporu spolupráce medzi ruskými vedcami a vedcami z krajín NATO 
v rámci daných tém môžu byť predložené NATO. Podporné mechanizmy sú už spomínané 
Science for Peace projects (SfPs), Advanced Training Courses (ATCs), Advanced Study Insti‑
tutes (ASIs) a Advanced Research Workshops (ARWs). ATCs, ASIs a ARWs sa zvyčajne konajú 
v Rusku. Formuláre žiadosti sú k dispozícii na www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm.

Ruskí vedci sa môžu zúčastniť aj programov hlavnej spolupráce popísaných v časti „Aktivity 
financované NATO“, v rámci Rady euro‑atlantického partnerstva (EAPC).

Spolupráca NATO‑Rusko tiež podporuje, povzbudzuje a koordinuje spoločné národne 
 financované projekty spolupráce s účasťou expertov z krajín NATO a Ruska.

Bližšie informácie
www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
SPS Programme
Emerging Security Challenges Division (ESCD)
NATO HQ, Bd Leopold III
B‑1  110 Brussels, Belgium
Fax: +32 2  707 4  232
E ‑mail: science@hq.nato.int

www.nato.int/cps/en/natolive/88267.htm
www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm
www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
mailto: science@hq.nato.int
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6. Financovanie z národných zdrojov
V tejto časti nájdete prehľad rôznych typov finančnej podpory (štipendiá, granty) pre štu‑
dentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v rôznych kra‑
jinách sveta. Tieto štipendiá a granty sú financované spravidla krajinou, ktorá štipendium 
ponúka, a môžu sa o ne uchádzať aj slovenskí občania.

Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškol‑
ských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov poskytuje možnosť absolvovať časť 
magisterského alebo doktorandského štúdia na zahraničnej vysokej škole alebo výskumnej 
inštitúcii v ľubovoľnej krajine sveta.

Veľká skupina štipendií na študijné, výskumné a prednáškové pobyty jednotlivcov vyplýva 
z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania, resp. ponúk jednotlivých vlád. Vo väčšine  prí‑
padov na ne prijíma žiadosti SAIA, n. o. O výbere štipendistov na tieto pobyty rozhodujú vý‑
berové komisie zložené zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied (SAV), ako aj 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), prípadne zastupiteľského 
úradu príslušnej krajiny.

Doktorandi a výskumní pracovníci môžu získať finančnú podporu na svoje mobility aj 
 prostredníctvom grantov na základe bilaterálnych dohôd o vedeckotechnickej spolu‑
práci, ktoré uzatvára MŠVVaŠ SR. V tomto prípade musia vysoké školy/výskumné praco‑
viská predložiť projekt v spolupráci so svojím zahraničným partnerom. V rámci bilaterál‑
nych  výskumných projektov sa schvaľujú finančné prostriedky len na mobility zahraničných 
doktorandov a výskumných pracovníkov na Slovensku a mobility slovenských doktorandov 
a výskumných pracovníkov do zahraničia. Pobyty by spravidla nemali prekročiť na jednu 
osobu rozsah dvoch týždňov. (Pozri časť: „Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd 
o vedeckotechnickej spolupráci“.)

Taktiež uvádzame aj stručnú informáciu o ďalších možnostiach financovania prostredníc‑
tvom slovenských nadácií a fondov.

Národný štipendijný program SR
Vytvorenie Národného štipendijného programu schválila vláda Slovenskej re‑
publiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný MŠVVaŠ SR 
a je určený tak pre slovenských, ako aj zahraničných záujemcov. Vzhľadom na 
charakter tejto publikácie sa v tejto časti venujeme podpore záujemcov zo Slo‑
venska, ktorí chcú absolvovať pobyt v zahraničí (v prípade záujmu o podmienky pre zahra‑
ničných uchádzačov nájdete viac informácií na stránke www.scholarships.sk).

Prostredníctvom Národného štipendijného programu (NŠP) je v prípade uchádzačov zo 
 Slovenska poskytovaná finančná podpora formou štipendia a cestovného grantu.

NŠP
Národný
štipendijný 
program

www.scholarships.sk
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Štipendium

Štipendium je určené na pokrytie pobytových nákladov v súvislosti so študijným alebo 
 výskumným pobytom (napr. stravné, ubytovanie, lokálna doprava).

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
a) študenti študijných programov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (alebo 

v štvrtom a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa §  53 ods.  3 zákona 
o  vysokých školách), s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí študujú na verej‑
ných, súkromných alebo štátnych vysokých školách v Slovenskej republike, a to v súvis‑
losti s realizáciou študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 
1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický 
rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,

b) doktorandi – študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelá‑
vania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, a to v súvislosti s rea‑
lizáciou študijného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej vysokej škole alebo v inej 
výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 12 mesiacov.

Štipendiá nie sú určené:
 študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa v zahraničí, resp. 

tým, ktorí celé štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdro‑
jov NŠP,

 občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt 
na inej zahraničnej alebo slovenskej škole,

 študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov 
(napr. Erasmus, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne 
 dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt 
s nulovým grantom (t.  j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt 
v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium; zároveň pri pred‑
kladaní žiadosti nemôže byť prijatie na zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/po‑
zývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného programu. Zahraničný po‑
byt v rámci iného štipendijného programu realizovaný v minulosti však nie je prekážkou 
pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP).

 študentom a doktorandom, ktorí v rámci toho istého stupňa štúdia už absolvovali 
 trojmesačný a dlhší štipendijný pobyt v rámci Národného štipendijného programu SR.

Cestovný grant
Cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov alebo ich časti (napr. letenka, vlaková 
alebo autobusová doprava) v súvislosti s realizáciou študijného, výskumného alebo pred‑
náškového pobytu oprávneného uchádzača na zahraničnej vysokej škole alebo v zahranič‑
nej výskumnej inštitúcii.

O cestovný grant sa môžu uchádzať:
a) študenti študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (alebo v štvrtom 

a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa §  53 ods.  3 zákona o vysokých 
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školách), s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorí študujú na verejných, súkrom‑
ných alebo štátnych vysokých školách v Slovenskej republike;

b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na 
Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike;

c) vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na vysokých školách na Slovensku podľa zákona o vyso‑
kých školách, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku;

d) výskumní a umeleckí pracovníci – zamestnanci verejných, súkromných alebo štátnych 
vysokých škôl alebo externých vzdelávacích inštitúcií (napr. SAV), s trvalým pobytom na 
Slovensku.

Žiadatelia podľa písm.  a) (študenti 2. stupňa a pod.) sa môžu uchádzať o cestovný grant len 
v súvislosti so študijným pobytom na vysokej škole v zahraničí, ktorý sa realizuje ako uce‑
lená časť (napr. semester alebo trimester) a je súčasťou ich štúdia na domácej vysokej škole 
na Slovensku. V prípade žiadateľov v zmysle písm.  b) – d) musí študijný/výskumný/pred‑
náškový pobyt trvať minimálne 1 kalendárny mesiac. Doktorandi v externej forme štúdia sa 
môžu uchádzať o cestovný grant iba v prípade, ak sú zamestnancami vysokej školy na Slo‑
vensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách. 
Cestovný grant nemožno žiadať v rámci pobytu financovaného prostredníctvom štipendij‑
ného programu, ktorý poskytuje príspevok na cestovné, resp. ak sú cestovné výdavky sú‑
časťou kalkulácie štipendia (napr. ERASMUS, CEEPUS a pod.).

Podávanie žiadostí o štipendium a cestovný grant
Žiadosti o štipendiá a cestovné granty sa podávajú on‑line na www.stipendia.sk. Elektro‑
nický on‑line systém na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 – 8 týždňov pred termí‑
nom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť. Zoznam podkladových 
materiálov je taktiež zverejnený na tejto webstránke. Uchádzač musí on‑line formulár vy‑
plniť, vložiť prílohy (vo formáte DOC, DOCX, JPEG alebo PDF) a odoslať potvrdením prísluš‑
ného tlačidla. Po elektronickom odoslaní uchádzač žiadosť vytlačí, podpíše, nalepí fotogra‑
fiu a doručí/zašle na adresu SAIA, n. o., Bratislava (formulár sa zasiela bez originálov príloh; 
originál akceptačného listu a potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, 
budú od uchádzača vyžiadané v prípade schválenia žiadosti).

Žiadosti musia byť doručené SAIA, n. o., najneskôr
do 30. apríla do 16.00 hod. – na pobyty v nasledujúcom školskom roku
do 31. októbra do 16.00 hod. – na pobyty v letnom semestri daného školského roka

Bližšie informácie
SAIA, n. o.
Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/59 30 47 00 (11), fax: 02/59 30 47 01 
www.stipendia.sk

Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd  
a ponúk zahraničných vlád
Slovenská republika má s niekoľkými desiatkami krajín podpísané bilaterálne dohody 
o spolupráci v oblasti školstva, vzdelávania a kultúry, z ktorých vyplývajú aj rôzne štipendiá, 

www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
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o ktoré sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdeláva‑
cích a výskumných inštitúciách. Okrem týchto bilaterálnych zmlúv však štipendiá vo viace‑
rých prípadoch poskytujú aj individuálne národné vlády. Z celej tejto palety krajín  vyberáme 
tie, kde existujú štipendiá, o ktoré sa môžu uchádzať doktorandi, vysokoškolskí učitelia, 
umeleckí pracovníci vysokých škôl, resp. výskumníci.

Krajiny

Belgicko
Bielorusko
Bulharsko
Cyprus
Česká republika
Čína
Egypt
Fínsko
Francúzsko

Grécko
Chorvátsko
India
Izrael
Japonsko
Kazachstan
Litva
Luxembursko

Maďarsko
Mexiko
Moldavsko
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko

Ruská federácia
Slovinsko
Srbsko
Švajčiarsko
Taliansko
Turecko
Ukrajina
USA

Podrobnejšie informácie o jednotlivých štipendiách a ich cieľových skupinách v rámci vyššie 
uvedených krajín nájdete v kapitole „7. Prehľad štipendií podľa krajín“.

Finančné podmienky
Vo všeobecnosti platí, že prijímajúca krajina hradí pobytové náklady. Výška štipendia, ako aj 
podmienky pre získanie štipendia závisia od krajiny a od typu štipendia. V prípade získania 
štipendia MŠVVaŠ SR hradí do niektorých krajín cestovné a poskytne príplatok k štipendiu 
tým uchádzačom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva.

Žiadosti
Proces predkladania žiadostí v prípade štipendií na základe bilaterálnych dohôd môže byť 
rôzny, a to s ohľadom na ustanovenia bilaterálnych zmlúv a programov spolupráce. V prípade 
tých štipendií, kde zber žiadostí a výber štipendistov zabezpečuje priamo SAIA,  n.  o., treba 
žiadosť s požadovanými podkladovými materiálmi vložiť on‑line na stránke www.saia.sk 
a vybrané požadované materiály predložiť osobne, alebo zaslať  doporučenou poštou (platí 
dátum poštovej pečiatky), na adresu SAIA, n. o., resp. na adresu uvedenú pri štipendij‑
nej ponuke. V prípade iných štipendií sa predkladajú žiadosti priamo  zahraničnej alebo 
inej  určenej organizácii. Presný postup a zoznam podkladových materiálov je  dostupný na 
stránke www.saia.sk.

Bližšie informácie
SAIA, n. o.
Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/59 30 47 00 (11), fax: 02/59 30 47 01
e‑mail: saia@saia.sk, euraxess@saia.sk
www.saia.sk, www.euraxess.sk

www.saia.sk
www.saia.sk
mailto: saia@saia.sk
mailto: euraxess@saia.sk
www.saia.sk
www.euraxess.sk
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Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd 
o vedeckotechnickej spolupráci
Cieľom spolupráce je podpora účasti vedcov a expertov na spoločných projektoch. Pre 
 spoluprácu nie sú definované žiadne prioritné výskumné oblasti. Predkladať možno návrhy 
projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s dobou trvania dvoch rokov na základe 
spoločných výskumnovývojových aktivít.

Spolupracujúci partneri z výskumno‑vývojových organizácií na oboch stranách vypra‑
cujú spoločne obsahovo totožné projekty. Spoločné projekty sa realizujú prostredníctvom 
 výmeny osôb a informácií.

V rámci bilaterálnych projektov schválených zmluvnými stranami sú možné tieto činnosti:
 výmena vedcov a expertov na realizáciu vedeckotechnickej spolupráce,
 výmena vedcov a expertov na konzultácie, sympóziá a špeciálny výskum,
 realizácia a podpora spoločných podujatí s možnosťou vzájomného poskytovania si 

 vedeckého materiálu, vedeckých prístrojov a vybavenia,
 výmena vedeckotechnických informácií, dokumentácie a publikácií.

Finančná podpora sa poskytuje výhradne na mobilitu vedeckých pracovníkov (pobytové 
a cestovné náklady a náklady na ubytovanie). Vo väčšine prípadov je každoročne možné 
 naplánovať krátkodobé pobyty, spravidla max. 2 × 14 dní/rok.

Cieľová skupina
Návrhy projektov môžu podávať fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti výskumu 
a vývoja v SR v rámci verejného i súkromného sektora, zapojené do riešenia dohodnutého 
výskumného programu formou existujúcich podporených projektov.

Žiadosti
Za koordináciu medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce zodpovedá Sekcia vedy 
a techniky MŠVVaŠ SR. Administratívne zabezpečuje výber a realizáciu projektov Agentúra 
na podporu výskumu a vývoja (APVV), Oddelenie medzinárodných programov.  Aktuálne 
výzvy na podávanie projektov na základe uzavretých zmlúv vypisuje APVV v spolupráci so 
Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR. Znenie výzvy spolu s metodickým pokynom a vzoro‑
vým formulárom sú zverejňované na stránke www.apvv.sk/grantove‑schemy. Každý pro‑
jekt musí mať jedného zodpovedného riešiteľa na každej strane. Návrh projektu musí byť 
predkladaný súčasne v SR slovenským žiadateľom a zahraničným žiadateľom v danej kra‑
jine. Posudzované sú len návrhy projektov podané súčasne oboma zúčastnenými stranami. 
Schvaľovanie projektov vykonávajú vždy príslušné zmiešané komisie na základe výsledkov 
hodnotiaceho procesu v každej krajine.

http://www.apvv.sk/grantove-schemy
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Aktuálne a plánované sú výzvy so 16 krajinami (stav k 1.  9.  2012)

Bulharsko
Česká republika
Čína
Francúzsko
Grécko
Juhoafrická republika

Maďarsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko

Ruská federácia
Slovinsko
Srbsko
Taliansko
Ukrajina

Bližšie informácie
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Odbor programov
Oddelenie medzinárodných programov
Mýtna 23, 811 07 Bratislava, tel.: 02/57 20 45 02 
www.apvv.sk

Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu 
vedeckým a odborným pracovníkom
Príspevok na tvorivú cestu zahŕňa výhradne financovanie cestovných nákladov. Podpora 
sa vzťahuje aj na mladých vedcov, a to ako pomoc pri nadväzovaní a prehlbovaní kontak‑
tov a spolupráce v zahraničí, keď výbor sekcie môže poskytnúť podporu žiadateľovi vo veku 
do 35 rokov až do výšky 850  eur na hradenie cestovných a pobytových nákladov spojených 
s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom alebo pracovnom pobyte v zahraničí.

Cieľová skupina
Vedecký pracovník, odborný pracovník.

Žiadosti
Uzávierka podávania žiadostí je priebežne a žiadosti sú vyhodnocované mesačne (okrem 
júla a augusta).

Bližšie informácie
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu 
www.litfond.sk

Nadácia Tatra banky – Grantový program Študenti do sveta
Granty v max. výške 5  000  eur sú poskytované na pokrytie časti nákladov spojených so 
 zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými 
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

www.apvv.sk
www.litfond.sk
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Zameranie
Všetky vedné odbory (Nadácia Tatra banky si vyhradzuje právo pri hodnotení transparent‑
ným spôsobom zvýhodniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT).

Cieľová skupina
študenti denného štúdia do 30 rokov (vrátane doktorandov).

Žiadosti
Uzávierka žiadostí je spravidla v apríli.

Bližšie informácie
www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy‑program‑Studenti‑do‑sveta

Nadácia SPP – Štipendijný program Hlavička
Podpora študijných alebo výskumných pobytov alebo stáží, resp. účasti na letných školách. 
Pobyty môžu byť realizované v rámci celej Európy a v Turecku. Maximálna výška podpory na 
študijný pobyt, výskumný pobyt alebo stáž je 5  000  €. Maximálna výška podpory na letnú 
školu je 1  500  €.

Zameranie
Právo, ekonómia, informačné technológie, technické odbory, prírodné vedy, medicína.

Cieľová skupina
Doktorand

Žiadosti
Uzávierka podávania žiadostí je spravidla v máji a v novembri.

Bližšie informácie
www.nadaciaspp.sk (časť Granty a štipendiá)

http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy%E2%80%91program%E2%80%91Studenti%E2%80%91do%E2%80%91svetaNad%C3%A1cia
www.nadaciaspp.sk
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7. Prehľad štipendií podľa krajín
 V tejto kapitole sa nachádza prehľad štipendií zoradených podľa krajín v abecednom po‑
radí. Sú sem zaradené štipendiá a granty na rôzne typy pobytov do 67 krajín sveta. V rámci 
každej krajiny je spracovaná nám dostupná informácia o štipendiách a grantoch. Štipen‑
diá a granty v tejto časti rozdeľujeme do niekoľkých kategórií: štipendiá na základe bilate‑
rálnych dohôd v oblasti vzdelávania, štipendiá vlády konkrétnej krajiny, granty na základe 
bilaterálnych dohôd o vedeckotechnickej spolupráci. Ponuky jednotlivých organizácií, na‑
dácií a výskumných pracovísk sú uvedené v kategórii Iné. Ak je ponuka týchto organizácií 
obšírnejšia, venovali sme jej pri danej krajine špeciálnu kategóriu. K jednotlivým národným 
ponukám zväčša zaraďujeme aj odkazy na štipendiá a granty v rámci rôznych európskych 
a medzinárodných programov, ktoré sú k dispozícii pre danú krajinu.

Pri každej štipendijnej ponuke v tejto časti sme sa snažili uviesť informáciu o odbornom 
zameraní študijného/výskumného/prednáškového pobytu, cieľovej skupine, na ktorú sa 
štipendium vzťahuje (absolvent vysokej školy, doktorand, postdoktorand, vysokoškolský 
učiteľ alebo výskumný pracovník), podmienkach a požiadavkách na uchádzača. Detaily 
o pobyte a type ponúkaných programov sme špecifikovali v poznámkach. V časti žiadosti 
uvádzame informáciu o uzávierkach podávania žiadostí, ktoré sa zväčša pravidelne opa‑
kujú. Uvádzame spravidla aj informáciu o mieste, kam má uchádzač zaslať svoju žiadosť 
o štipendium – či žiadosť poslať SAIA, n. o., inej organizácii na Slovensku alebo priamo na 
adresu organizácie v zahraničí. Snažíme sa v skratke informovať aj o podkladových mate‑
riáloch, z ktorých žiadosť pozostáva. V časti bližšie informácie poskytujeme adresy a kon‑
taktné údaje, ale predovšetkým webové stránky, kde sú zverejnené podrobnejšie informá‑
cie o štipendijnej ponuke.

ALBÁNSKO
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)

ARMÉNSKO
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
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AUSTRÁLIA

Štipendiá austrálskej vlády Australian Awards/Endeavour Awards
Austrálska vláda poskytuje štipendiá na krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo 
odborný rast (Endeavour Postgraduate Awards, Endeavour Research Awards,  Endeavour 
Vocational Education and Training Awards, Endeavour Executive Awards).
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: študent 2. stupňa VŠ štúdia, absolvent VŠ, doktorand, postdoktorand, 

výskumník a špecialista
 Podmienky: výborné študijné/výskumné výsledky, výborná znalosť anglického jazyka 

(certifikát TOEFL alebo IELTS)
 Žiadosti: podávanie žiadostí prebieha spravidla do konca júna
 Bližšie informácie: 

www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/Pages/default.aspx

Štipendiá GO8 Australia (Group of 8)
Štipendium pre mladých výskumníkov na 1 až 6 mesiacov na 8 najlepších austrálskych uni‑
verzitách (University of Western Australia, University of New South Wales, Monash Univer‑
sity, University of Queensland, University of Melbourne, University of Adelaide, University 
of Sydney, Australian National University).
 Zameranie: podľa ponuky univerzity
 Cieľová skupina: mladý výskumný pracovník, a to max.do 5 rokov od ukončenia dokto‑

randského štúdia
 Podmienky: vek do 40 rokov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v októbri
 Bližšie informácie: www.go8.edu.au

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Mobilitný portál pre výskumných pracovníkov – Austrália http://mobility.anu.edu.au/

index/about

AZERBAJDŽAN
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)

http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/Pages/default.aspx
www.go8.edu.au
http://mobility.anu.edu.au/index/about
http://mobility.anu.edu.au/index/about
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BELGICKO

Program spolupráce vypracovaný v súlade s dohodou medzi vládou SR  
a vládou Flámskeho spoločenstva

3 až 6mesačný výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand alebo mladý vysokoškolský učiteľ alebo vedecký pracovník
 Podmienky: akceptačný list; anglický, holandský, francúzsky alebo nemecký jazyk; vek 

do 35 rokov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Dohoda o spolupráci medzi vládou SR a vládou Francúzskeho spoločenstva 
a vládou Valónskeho regiónu
 Letný kurz francúzštiny ako cudzieho jazyka
 Zameranie: didaktika francúzskeho jazyka
 Cieľová skupina: učiteľ/budúci učiteľ francúzskeho jazyka
 Podmienky: francúzsky jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Štipendiá excelentnosti WBI
Výskumný pobyt trvajúci najmenej jeden rok alebo 1‑ až 3‑mesačný výskumný pobyt.
 Zameranie: prioritné oblasti sú transport a logistika, strojárstvo, vedy o živote, agro‑

potravinársky priemysel, aeronautika – kozmonautika, prípustné sú aj ostatné študijné 
 odbory z iných vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné)

 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand, mladý vedecký pracovník
 Žiadosti: uzávierka: na dlhodobý pobyt spravidla 1. marca, na krátkodobý pobyt  spravidla 

vo februári, v máji a v októbri,
 Bližšie informácie: e.vandelook@cgri.cfwb.be, 

www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132992_article&userid=&lang=In3

NATO – interné stáže
 Zameranie: politické vedy, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, ekonómia, finan‑

cie, ľudské zdroje, informačné technológie, webový alebo grafický dizajn, knižničné vedy, 
aeronautika, technika, médiá alebo žurnalistika, cudzie jazyky (ruština, arabčina).

 Cieľová skupina: študent (ukončené aspoň 2 roky štúdia) alebo absolvent VŠ (titul 
 získaný max. do 12 mesiacov)

 Podmienky: dobrá znalosť jedného z dvoch oficiálnych jazykov NATO (angličtina, fran‑
cúzština), praktická znalosť druhého jazyka je vítaná; občan členských krajín NATO 
( vrátane Slovenska), vek od 21 rokov (v čase nástupu na stáž); získanie bezpečnostnej 
previerky

 Poznámky: výška odmeny je 800  eur mesačne (nie je vyňatá zo zdaňovania) a cestovné.
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v júni.
 Bližšie informácie: www.nato.int/structur/interns/index.html

www.saia.sk
www.saia.sk
mailto: e.vandelook@cgri.cfwb.be
http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132992_article&userid=&lang=In3
www.nato.int/structur/interns/index.html


101Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
Prehľad štipendií podľa krajín

10mesačné postgraduálne štúdium na College of Europe
 Zameranie: postgraduálne štúdium v oblasti európskych štúdií v Brugách (Belgicko) 

alebo v Natoline (Poľsko)
 Cieľová skupina: absolvent 2. stupňa VŠ do 30 rokov (v čase nástupu)
 Podmienky: dobrá znalosť anglického a francúzskeho jazyka
 Poznámky: Prijatie na štúdium nie je automaticky spojené s pridelením štipendia, ktoré 

majú možnosť získať vynikajúci študenti.
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla 15. januára.
 Bližšie informácie: www.coleurop.be

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Belgicko www.euraxess.be

BIELORUSKO

Dohoda o spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky

1 až 10mesačný výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; bieloruský alebo ruský jazyk, príp. iný 

 dohodnutý jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Kurz bieloruského jazyka
 Zameranie: bieloruský jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy bieloruského jazyka
 Poznámky: začiatok v septembri/októbri
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)

www.coleurop.be
www.euraxess.be
www.saia.sk
www.saia.sk
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BOSNA A HERCEGOVINA

 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Bosna a Hercegovina  

www.euraxess.ba

BULHARSKO

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy  
Bulharskej republiky

1až 10mesačný postgraduálny a výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; bulharský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk 

potvrdený v akceptačnom liste
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letný kurz bulharského jazyka
 Zameranie: bulharský jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy bulharského jazyka
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Bulharsko www.euraxess.bg

www.euraxess.ba
www.saia.sk
www.saia.sk
www.euraxess.bg
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CYPRUS

Program spolupráce v oblasti školstva, mládeže a športu medzi MŠVVaŠ SR 
a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky

Krátkodobé alebo dlhodobé odborné štúdium
 Zameranie: štúdium v oblasti manažment, turizmus alebo v inej oblasti
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: úradný, anglický alebo francúzsky jazyk; dlhodobý pobyt v trvaní 1 – 3 roky, 

krátkodobý pobyt v trvaní do 6 týždňov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Prednáškový a/alebo študijný a/alebo výskumný pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky  
a/alebo tvorby školských programov
 Zameranie: pedagogika, tvorba školských programov
 Cieľová skupina: pedagogický pracovník VŠ
 Podmienky: odborník v oblasti pedagogiky, úradný, anglický alebo francúzsky jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium je priebežná, minimálne 5 mesiacov 

pred začatím pobytu v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

7 až 10dňový pobyt pre odborníkov s cieľom štúdia otázok riadenia, organizácie a obsahu školstva
 Cieľová skupina: pedagogický pracovník VŠ
 Podmienky: odborník v oblasti riadenia, úradný, anglický alebo francúzsky jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium je priebežná, minimálne 5 mesiacov 

pred začatím pobytu v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

7dňový pobyt pre vedeckých pracovníkov s cieľom účasti na kongresoch alebo práce 
na spoločných projektoch
 Cieľová skupina: vedecký pracovník
 Podmienky: úradný, anglický alebo francúzsky jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium je priebežná, minimálne 5 mesiacov 

pred začatím pobytu v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str.  91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str.  96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str.  96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str.  97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Cyprus www.euraxess.org.cy

www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
www.euraxess.org.cy
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ČESKÁ REPUBLIKA

Protokol medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR 
o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu

Študijný alebo výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný list
 Poznámky: nevyžadujú sa preklady dokladov o vzdelaní, česká prihláška sa vypĺňa po 

slovensky
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letná škola slovanských štúdií
 Zameranie: slovanské štúdiá
 Cieľová skupina: doktorand, vysokoškolský učiteľ v oblasti humanitných vied
 Poznámky: trvanie pobytu je 1 mesiac; nevyžadujú sa preklady dokladov o vzdelaní
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Prednáškový a výskumný pobyt
 Zameranie: všetky odbory; ide o štipendium na realizáciu prednáškových a výskumných 

pobytov na verejných vysokých školách alebo vo vedeckých a výskumných inštitúciách 
a organizáciách pôsobiacich v ČR.

 Cieľová skupina: akademický, vedecký a výskumný pracovník (nie doktorand)
 Poznámky: trvanie pobytu je 1 – 14 dní; vyžaduje sa akceptačný (pozývací) list z hostiteľskej 

univerzity. Prijímajúca strana hradí ubytovanie a stravné a vreckové vo výške 500  Kč na deň.
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v máji v SAIA, n. o. 

V prípade nevyčerpania kvóty bude v októbri 2013 vyhlásená nová výzva na prednáškové 
a výskumné pobyty pre letný semester 2013/2014.

 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

CERGE‑EI – doktorandské štúdium v oblasti ekonómie
 Zameranie: teoretická a aplikovaná ekonómia
 Cieľová skupina: absolvent VŠ
 Podmienky: výborná znalosť anglického jazyka (doložená certifikátom); ekonomické 

vzdelanie je výhodou, nie je však povinné; solídne matematické znalosti sú výhodou
 Poznámky: ponúkaný program na „The Center for Economic Research and Graduate Edu‑

cation and the Economic Institute (CERGE‑EI)“ je doktorandské štúdium, akreditované 
v ČR a USA; program je 4‑ročný, počas 2. časti programu sa realizuje pobyt v partner‑
ských inštitúciách v Západnej Európe a USA; vybraní uchádzači sa zúčastnia prípravného 
kurzu v júli a auguste. Uchádzači prijatí na doktorandské štúdium CERGE‑EI môžu získať 
štipendium na celé štúdium v plnej výške a finančný príspevok na životné náklady.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla koncom februára
 Bližšie informácie: www.cerge‑ei.cz/phd‑program/the‑phd‑program

www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
http://www.cerge-ei.cz/phd-program/the-phd-program
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Štipendijný výskumný pobyt CEFRES pre frankofónnych doktorandov a mladých výskumníkov
 Zameranie: humanitné a sociálne vedy; prioritne: antropológia, história, filozofia, poli‑

tické vedy, sociológia, geografia, ekonómia.
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: menej ako 35 rokov, štátna príslušnosť krajiny strednej Európy
 Bližšie informácie: www.cefres.cz, cefres@cefres.cz, tel.: 00420  224  912  494

Akadémia vied Českej republiky

Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov
 Cieľová skupina: vedecký pracovník
 Podmienky: vek do 40 rokov
 Poznámky: cieľom je získať pre jednotlivé pracoviská Akadémie vied ČR vynikajúcich 

 vedcov zo zahraničia a zabezpečiť im vhodné podmienky na rozvoj ich výskumných aktivít
 Žiadosti: žiadosti na podporu uchádzačov predkladajú riaditelia pracovísk Akadémie 

vied ČR priebežne, posudzované sú vždy v 1. a 3. štvrťroku kalendárneho roku
 Bližšie informácie: www.avcr.cz

Mimoriadna podpora Akadémie vied ČR pre zahraničných bohemistov
 Zameranie: české kultúrne dedičstvo (český jazyk, literatúra, dejiny, kultúrna história)
 Cieľová skupina: vedecký pracovník (bohemista)
 Poznámky: cieľom je podporiť výskum českého kultúrneho dedičstva vo svete, uľahčiť 

a zintenzívniť spoluprácu českých a zahraničných výskumníkov
 Žiadosti: žiadosti predkladajú riaditelia hostiteľských vedeckých pracovísk Akadémie 

vied ČR priebežne
 Bližšie informácie: www.avcr.cz

AIPES: letný kurz v oblasti politickej ekonómie
 Zameranie: Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Insti‑

tute on Political and Economic Systems – AIPES), umožňuje každoročne získať čiastočné 
štipendiá na medzinárodný letný kurz v oblasti politickej ekonómie, ktorý sa koná v an‑
glickom jazyku v Prahe.

 Cieľová skupina: doktorand
 Poznámky: cieľom je podporiť výskum českého kultúrneho dedičstva vo svete, uľahčiť 

a zintenzívniť spoluprácu českých a zahraničných výskumníkov
 Žiadosti: žiadosti sapredkladajú riaditelia online k 31. januáru a 15. marcu
 Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/aipes

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz

www.cefres.cz
mailto: cefres@cefres.cz
www.avcr.cz
www.avcr.cz
www.tfasinternational.org/aipes
www.euraxess.cz
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ČIERNA HORA

 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Čierna hora www.euraxess.me

ČÍNA

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti vzdelávania

Ročný študijný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory (prioritne sinológia), študijný pobyt sa realizuje na 

 verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný list; čínsky jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk; súčasťou pobytu 

môže byť aj jazyková príprava
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o., 

súčasťou výberu je aj osobný pohovor
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Ročný pobyt pre vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: pozývací list; znalosť čínskeho jazyka, alebo iného svetového jazyka dohod‑

nutého s prijímajúcou organizáciou
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letný jazykový kurz čínskeho jazyka
 Zameranie: čínsky jazyk
 Cieľová skupina: učiteľ čínskeho jazyka
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkongských univerzitách
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: absolvent VŠ
 Podmienky: vynikajúce študijné výsledky, výborné predpoklady na doktorandské štúdium

www.euraxess.me
www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
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 Poznámky: štipendium je poskytované na 3 roky (výnimočne na 4 roky)
 Žiadosti: žiadosti je možné podávať spravidla od septembra
 Bližšie informácie: www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)

DÁNSKO

Dánska agentúra pre medzinárodné vzdelávanie

Študijné a výskumné pobyty
 Zameranie: dánsky jazyk a kultúra, štúdium oblastí súvisiacich s Dánskom
 Cieľová skupina: postgraduálny študent, mladý výskumník
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári
 Bližšie informácie: http://en.iu.dk/grants‑and‑scholarships

Letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry
 Zameranie: dánsky jazyk a kultúra
 Cieľová skupina: postgraduálny študent, mladý výskumník
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári
 Bližšie informácie: http://en.iu.dk/grants‑and‑scholarships

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)

EGYPT

Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky

3 až 5mesačný výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

alebo výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný list; arabský alebo iný dohodnutý jazyk

www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships
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 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

alebo výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: pozývací list; arabský alebo iný dohodnutý jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva priebežne, minimálne 5 mesia‑

cov pred začatím pobytu v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

2 až 6mesačný dlhodobý vedecký pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

alebo výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: pozývací list; arabský alebo iný dohodnutý jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Kurz arabského jazyka
 Zameranie: arabský jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy arabského jazyka
 Poznámky: kurz sa uskutočňuje počas akademického roka v Arabskom vzdelávacom 

 centre; trvanie kurzu je 1 mesiac
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)

ESTÓNSKO

Estophilus – štipendiá pre doktorandov
 Zameranie: štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne zber materiálu na napísanie 

práce na tému súvisiacu s Estónskom
 Cieľová skupina: doktorand, absolvent doktorandského štúdia
 Podmienky: znalosť estónskeho jazyka je výhodou
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci a v októbri
 Bližšie informácie: http://ekkm.estinst.ee/sisu/estophilus

www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
http://ekkm.estinst.ee/sisu/estophilus
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Celé doktorandské štúdium
 Zameranie: informačné a komunikačné technológie, materiálové technológie, životné 

prostredie, biotechnológie, energetika, zdravie
 Cieľová skupina: doktorand, mladý výskumný pracovník do 4 rokov praxe
 Podmienky: žiadosť predkladá estónska univerzita zapojená do programu
 Žiadosti: priebežne
 Bližšie informácie: www.studyinestonia.ee/study/scholarships/international‑phd‑students

Pobyty 1‑ až 10‑mesačné pre hosťujúcich doktorandov – štipendiá DORA
 Zameranie: všetky študijné/vedné odbory
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: uchádzač musí byť zapísaný na doktorandské štúdium na akreditovanej or‑

ganizácii v domovskej krajine a musí sa zaviazať, že bude pokračovať v doktorandskom 
štúdiu na domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu

 Žiadosti: žiadosť predkladá prijímajúca univerzita zapojená do programu
 Bližšie informácie: www.studyinestonia.ee/study/scholarships/international‑phd‑stu‑

dents/visiting‑phd‑students

Postdoktorandské výskumné granty ERMOS
 Cieľová skupina: postdoktorand, ktorý ukončil doktorandské štúdium pred menej ako 

5 rokmi a má kontakt so školiteľom na prijímajúcej vedecko‑výskumnej organizácii 
v  Estónsku

 Poznámky: grant sa prideľuje na 2 až 3 roky
 Žiadosti: žiadosti sa predkladajú on‑line prostredníctvom stránky www.etis.ee spravidla v apríli
 Bližšie informácie: www.etf.ee/index.php?page=126&

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Estónsko http://euraxess.ee

FÍNSKO

Štipendiá fínskej vlády – Finnish Government Scholarship Pool

3 až 9mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník
 Podmienky: akceptačný list; fínsky, švédsky alebo anglický jazyk; nezdržiavať sa vo Fín‑

sku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný pobyt; úplné vysokoškolské vzdelanie
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

www.studyinestonia.ee/study/scholarships/international-phd-students
www.studyinestonia.ee/study/scholarships/international-phd-students/visiting-phd-students
www.studyinestonia.ee/study/scholarships/international-phd-students/visiting-phd-students
www.etis.ee
www.etf.ee/index.php?page=126&
http://euraxess.ee
www.saia.sk
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Štipendium CIMO – CIMO Fellowship

3 až 12mesačný pobyt pre mladých vedcov
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na univerzite podľa vlast‑

ného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva priebežne; žiadosť podáva 

 fínsky partner na CIMO (Centre for Interantional Mobility) 3 mesiace pred plánovaným 
pobytom

 Bližšie informácie: www.cimo.fi

Letná škola pre študentov, doktorandov a absolventov v Helsinkách
 Zameranie: podľa aktuálnej ponuky kurzov
 Cieľová skupina: doktorand, absolvent VŠ
 Podmienky: plynulá znalosť anglického jazyka (jazykový certifikát)
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v apríli
 Bližšie informácie: www.helsinki.fi/summerschool

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Fínsko www.aka.fi/euraxess

FRANCÚZSKO

Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového 
vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky

1 až 6mesačné výskumné štipendiá
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na univerzite alebo vedec‑

kom pracovisku podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vysokoškolský učiteľ alebo vedecký pracovník
 Podmienky: pozývací list z prijímajúcej organizácie; znalosť francúzskeho jazyka (   v  prípade 

výskumu iný dohodnutý jazyk na základe súhlasu vedúceho výskumu); vek do 35 rokov
 Poznámky: V prípade doktoranda platí, doktorand študuje aj ukončuje doktorandské štú‑

dium na slovenskej univerzite. Štipendium sa nevzťahuje na jazykové študijné  pobyty.
 Žiadosti: uzávierka podávania prihlášok býva spravidla vo februári na Veľvyslanectve 

Francúzskej republiky. S uchádzačmi je aj osobný pohovor v marci až apríli. Výsledky sú 
zverejňované v máji.

 Bližšie informácie: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR www.ifb.sk, 
e‑mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr

www.cimo.fi
www.helsinki.fi/summerschool
www.aka.fi/euraxess
www.ifb.sk
mailto: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
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Thèse en cotutelle – doktorandské štúdium na dvoch univerzitách
 Zameranie: všetky vedné odbory, študijný pobyt sa realizuje na univerzite alebo vedec‑

kom pracovisku podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: znalosť francúzskeho jazyka (prípadne anglického jazyka na základe sú‑

hlasu francúzskeho školiteľa, v tom prípade vzniká povinnosť navštevovať kurz francúz‑
štiny počas pobytu vo Francúzsku)

 Poznámky: doktorandské štúdium sa realizuje na dvoch univerzitách – na Slovensku a vo 
Francúzsku. Počas troch  rokov strávi doktorand v rámci každého roka 6 mesiacov na jed‑
nej a 6 mesiacov na druhej univerzite. V priebehu troch šesťmesačných pobytov vo Fran‑
cúzsku má doktorand udelené štipendium francúzskej vlády. Doktorand získava diplom 
z oboch univerzít.

 Možnosť štúdia na dvoch univerzitách na Slovensku a vo Francúzsku existuje aj v prí‑
pade, že kandidátovi je pridelené len jednorazové štipendium na 1 až 6 mesiacov. 
Zvyšné  mesiace vo Francúzsku je potrebné financovať z iných zdrojov.

 Žiadosti: uzávierka podávania prihlášok býva spravidla vo februári na Veľvyslanectve 
Francúzskej republiky. S uchádzačmi je aj osobný pohovor v marci až apríli. Výsledky sú 
zverejňované v máji.

 Bližšie informácie: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR www.ifb.sk, 
e‑mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr

Jazykové štipendiá pre doktorandov špecializujúcich sa na francúzsky jazyk
 Cieľová skupina: doktorand
 Zameranie: francúzsky jazyk
 Poznámky: štipendiá na lingvistickú stáž (v jazykovej škole, 4 týždne v júli alebo v au‑

guste), alebo štipendiá na stáž na univerzite (4 týždne počas školského roka, medzi mar‑
com a decembrom, okrem letných prázdnin).

 Podmienky: v prípade stáže na univerzite je potrebný akceptačný list z prijímajúcej uni‑
verzity a odborný študijný/výskumný pobyt

 Žiadosti: uzávierka podávania prihlášok býva spravidla vo februári na Veľvyslanectve 
Francúzskej republiky, www.ifb.sk

Odborné vzdelávacie kurzy v oblasti verejnej správy na École National d´Administration v Paríži
 Cieľová skupina: zamestnanci verejnej správy
 Zameranie: medzinárodná spolupráca, diplomacia, globálne a európske otázky, právny 

štát a občianske práva, štátna reforma, financie, samospráva
 Dĺžka pobytu: 2 – 4 týždne
 Podmienky: pracovník verejnej správy, držiteľ diplomu 2. stupňa VŠ/rovnocenného diplomu 

potvrdzujúceho absolvované 4 roky vyššieho vzdelávania, minimálne 3 roky pracovných 
skúseností, nominácia vládou/zamestnávateľom, dobré znalosti francúzskeho jazyka

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári a v júni; 
žiadosti prijíma Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku.

Eiffelove štipendiá excelentnosti
 Zameranie: inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), 

bio‑ a nanotechnológie, vedy o životnom prostredí, informačné a komunikačné vedy, 
ekonómia a manažment, právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy

 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand

www.ifb.sk
mailto: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
www.ifb.sk
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 Podmienky: maximálna doba poberania štipendia pre doktorandov je 10 mesiacov. Pre 
štipendistov v odbore právo a politické vedy môžu byť počas pobytu umožnené kurzy 
francúzštiny.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla od septembra do  januára
 Bližšie informácie: www.campusfrance.org/en/eiffel

Študijné a výskumné pobyty na Ecole Normale Supérieure v Cachan
 Zameranie: matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, aplikovaná fyzika, stro‑

járske inžinierstvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnické inžinierstvo, sociológia, 
 história, ekonómia, právo a riadenie podnikov, učiteľstvo

 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Poznámky: dĺžka pobytu min. 6 mesiacov, max. 12 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári
 Bližšie informácie: www.ens‑cachan.fr

Štipendiá na výskumné pobyty na renomovaných výskumných pracoviskách  
v Paríži/Île‑de‑France
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: vedecký pracovník
 Poznámky: trvanie podpory je 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na 2 roky; zvýhod‑

nené sú uchádzačky – ženy; pobyt sa uskutoční v oblasti Île de France
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je v januári
 Bližšie informácie: http://chaires‑blaise‑pascal.org

Štipendiá mesta Paríž „Research in Paris“ na výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: postdoktorand, vedecký pracovník
 Poznámky: pobyt sa uskutoční v parížskych laboratóriách
 Žiadosti: výzva býva spustená spravidla od januára do marca
 Bližšie informácie: www.paris.fr v časti Professionnels > Chercheurs

Program Fernanda Braudela – IFER
 Zameranie: humanitné a spoločenské vedy
 Cieľová skupina: vedecký pracovník
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium; žiadosť podaná do 6 rokov po obhajobe 

 dizertačnej práce; francúzsky alebo anglický jazyk
 Poznámky: trvanie podpory je 9 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí spravidla v marci a v septembri
 Bližšie informácie: http://www.msh‑paris.fr/recherche/bourses‑de‑recherche‑post‑

‑doctorales/bourses‑fernand‑braudel‑ifer/

CNES (Národné stredisko astronomického výskumu)

Doktorandské štúdium, postdoktorandský výskum
 Zameranie: inžinierstvo (orbitálne a vesmírne systémy pre transport), vedy o vesmíre, 

Zemi, mikrogravitácii
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Podmienky: ukončené magisterské/doktorandské štúdium

www.campusfrance.org/en/eiffel
http://www.ens-cachan.fr/
http://chaires-blaise-pascal.org
www.paris.fr
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/
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 Poznámky: trvanie pobytu je 1 rok, doktorandi majú možnosť ho predĺžiť dvakrát, post‑
doktorandi jedenkrát

 Žiadosti: uzávierka prihlášok je spravidla v marci
 Bližšie informácie: www.cnes.fr v časti CNES Careers > Research grants

IFREMER (Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora)

Štipendiá na doktorandské štúdium
 Zameranie: podľa návrhu tém inštitútu
 Cieľová skupina: postdoktorand
 Podmienky: vek do 35 rokov; ukončené doktorandské štúdium
 Poznámky: trvanie podpory je 12 mesiacov s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v septembri
 Bližšie informácie: wwz.ifremer.fr/institut/Travailler‑a‑l‑Ifremer/Bourses‑de‑recher‑

che/Bourses‑post‑doctorales‑2012‑2013 

Štipendiá na doktorandské štúdium
 Zameranie: podľa návrhu tém inštitútu
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: ukončené vysokoškolské vzdelanie ekvivalentné titulu Master 2, umožňu‑

júce prijatie na 3. stupeň štúdia
 Poznámky: trvanie podpory je 3 roky 
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v máji 
 Bližšie informácie: wwz.ifremer.fr/institut/Travailler‑a‑l‑Ifremer/Bourses‑de‑recher‑

che/Bourses‑de‑these‑2012‑2013

Štipendiá na postdoktorandský výskumný pobyt
 Zameranie: podľa návrhu tém inštitútu
 Cieľová skupina: postdoktorand
 Podmienky: vek do 35 rokov; ukončené doktorandské štúdium
 Poznámky: trvanie podpory je 12 mesiacov s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v septembri
 Bližšie informácie:  wwz.ifremer.fr/institut/Travailler‑a‑l‑Ifremer/Bourses‑de‑recher‑

che/Bourses‑post‑doctorales‑2012‑2013

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Francúzsko http://ec.europa.eu/

euraxess/np/france/index_en.html 
 

www.cnes.fr
wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-post-doctorales-2012-2013
wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-post-doctorales-2012-2013
wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-de-these-2012-2013
wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-de-these-2012-2013
wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-post-doctorales-2012-2013
wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-post-doctorales-2012-2013
http://ec.europa.eu/euraxess/np/france/index_en.html
http://ec.europa.eu/euraxess/np/france/index_en.html
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GRÉCKO

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou 
a Helénskou republikou

5 až 10mesačný výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník
 Podmienky: akceptačný list; grécky, anglický alebo francúzsky jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letný kurz modernej gréčtiny
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, pedagogický pracovník VŠ
 Podmienky: základy gréckeho jazyka
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Štátna štipendijná nadácia I. K. Y.

Štipendiá na postgraduálne a postdoktorandské štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand, postdoktorand, pedagogický pracovník VŠ
 Podmienky: dobré znalosti angličtiny alebo francúzštiny, výhodou je znalosť gréčtiny; 

vek do 35 rokov (okrem lekárov – vek do 40 rokov), postdoktorandi vek do 45 rokov, 
 pedagogickí pracovníci VŠ vek do 55 rokov

 Poznámky: v ponuke je doktorandské štúdium (1 až 4 roky); postdoktorandský výskum 
(6 mesiacov až 1 rok); ďalšie vzdelávanie v oblasti gréckeho jazyka, literatúry, filozo‑
fie, histórie a umenia pre učiteľov gréčtiny (6 mesiacov až 1 rok), návšteva seminárov 
z  oblasti hudobného a výtvarného umenia (1až 2 roky)

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v máji na Veľvysla‑
nectve Helénskej republiky v Bratislave

 Bližšie informácie: www.iky.gr

Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ, 

umelec, postgraduálny študent, prekladateľ gréckej literatúry, učiteľ gréčtiny na základ‑
nej a strednej škole

 Podmienky: v závislosti od typu programu
 Poznámky: Štipendiá sa poskytujú na študijné a výskumné pobyty v nasledujúcich oblas‑

tiach: humanitné vedy (filológia, literatúra, lingvistika, teológia, história, archeológia, 
filozofia, pedagogika, psychológia), sociálne vedy (politické vedy, sociológia, medziná‑
rodné a európske vzťahy, vrátane práva); ekonomické vedy (finančníctvo, verejné finan‑
cie) a umenie (vizuálne umenie, hudba, tanec, divadlo, fotografia, film, nové médiá).

www.saia.sk
www.saia.sk
www.iky.gr
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 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v januári
 Bližšie informácie: www.onassis.gr

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Grécko http://mobility.certh.gr/

pls/rmp/mobility.main

HOLANDSKO

Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
 Zameranie: právo
 Cieľová skupina: študent práva (ukončených 8 semestrov), absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: anglický alebo francúzsky jazyk
 Poznámky: kurz prebieha na Hague Academy of International Law
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci
 Bližšie informácie: www.hagueacademy.nl

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Holandsko www.euraxess.nl

CHORVÁTSKO

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu 
Chorvátskej republiky

Výskumný pobyt (min. 1 mesiac)
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný list; chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

www.onassis.gr
http://mobility.certh.gr/pls/rmp/mobility.main
http://mobility.certh.gr/pls/rmp/mobility.main
www.hagueacademy.nl
www.euraxess.nl
www.saia.sk
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Letný kurz chorvátskeho jazyka
 Zameranie: chorvátsky jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy chorvátskeho jazyka
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Prednáškový pobyt VŠ učiteľov
 Zameranie: chorvátsky jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra
 Cieľová skupina: vysokoškolský učiteľ slovenského jazyka a literatúry a chorvátskeho 

 jazyka a literatúry
 Podmienky: akceptačný (pozývací) list, odborný program
 Poznámky: Prijímajúca strana poskytuje bezplatné ubytovanie hotelového typu a stravné 

a vreckové (170 HRK/deň)
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v apríli v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Chorvátsko www.euraxess.hr

INDIA

Štipendiá indickej vlády

Celé doktorandské štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: študent posledného ročníka VŠ, absolvent VŠ
 Podmienky: anglický jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v januári v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Inštitút hindského jazyka v Agre

Ročný jazykový kurz hindského jazyka
 Zameranie: hindský jazyk
 Cieľová skupina: občan SR

www.saia.sk
www.saia.sk
www.euraxess.hr
www.saia.sk
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 Podmienky: 12 rokov ukončenej školskej dochádzky; vek od 21 do 35 rokov; dobrá znalosť 
angličtiny, základy hindčiny vítané

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v apríli v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Program Indickej technickej a ekonomickej spolupráce (ITEC)

Odborný kurz (min. 2 týždne)
 Zameranie: napr. anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, IT kurzy atď.
 Cieľová skupina: vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ, zamestnanec štátnej alebo 

verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej komory, neziskovej organizácie, doktorand
 Podmienky: VŠ vzdelanie; aktívna znalosť anglického jazyka; vek 25 – 45 rokov; zdra‑

votná spôsobilosť (špecifické podmienky sa líšia v závislosti od konkrétneho kurzu)
 Poznámky: zoznam kurzov je na itec.mea.gov.in, uchádzač si musí vybrať jeden z ponú‑

kaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu ITEC)
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva priebežne, minimálne 4,5 me‑

siaca pred začiatkom kurzu v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)

INDONÉZIA

Program indonézskej vlády Dharmasiswa
 Zameranie: štúdium indonézskeho jazyka Bahasa Indonesia, tradičného tanca, tradičnej 

hudby a indonézskych remesiel
 Cieľová skupina: absolvent VŠ
 Podmienky: vek do 35 rokov; aktívna znalosť anglického jazyka
 Poznámky: uchádzač si môže vybrať miesto štúdia na jednej zo 45 univerzít; v ponuke sú 

2 programy: ročný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka a umenia (Regu‑
lar 1 Year Darmasiswa RI Scholarship Program) alebo 6‑mesačný štipendijný program na 
štúdium indonézskeho jazyka (Regular 6 Months Darmasiswa RI Scholarship Program)

 Žiadosti: uzávierka podávaní žiadostí o štipendium je spravidla vo februári na Indonéz‑
skom veľvyslanectve v Bratislave

 Bližšie informácie: www.indonesia.sk

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

www.saia.sk
www.saia.sk
www.indonesia.sk
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ÍRSKO

Walsh Fellowships Scheme – výskumný program pre doktorandov
 Zameranie: poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ekonomika poľnohospodárstva a po‑

travinárstva, rozvoj vidieka, vidiecke prostredie a lesníctvo
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Poznámky: štipendium sa najskôr udeľuje na rok s možnosťou predĺženia na 3 roky na 

získanie titulu PhD.; študijný pobyt sa realizuje na rôznych inštitútoch írskeho Úradu pre 
rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva Teagasc; projekt musí zodpovedať prioritám 
výskumného programu inštitútu.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v septembri.
 Bližšie informácie: www.teagasc.ie

Iné:
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Írsko www.euraxess.ie

ISLAND
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Island www.euraxess.is

IZRAEL

Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy

8mesačný študijný alebo výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný list; anglický jazyka alebo hebrejčina; vek do 35 rokov; ďalšie 

podmienky stanovené univerzitou
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla novembri 

v SAIA,  n.  o.; výber prebieha formou osobného pohovoru
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

www.teagasc.ie
www.euraxess.ie
www.euraxess.is
www.saia.sk
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Letný kurz modernej hebrejčiny
 Zameranie: moderná hebrejčina
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand, postdoktorand
 Podmienky: základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk; vek do 35 rokov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v novembri v SAIA,  n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Izrael www.euraxess.gov.il

JAPONSKO

Program japonskej vlády Monbukagakusho

Výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand vo veku do 35 rokov
 Podmienky: akceptačný list je potrebné predložiť po osobnom pohovore; japonský alebo an‑

glický jazyk; ochota učiť sa japončinu (výučba prebieha v japončine); dobrý zdravotný stav
 Poznámky: prvých 6 mesiacov prebieha kurz japonského jazyka; súčasťou výberu je 

osobný pohovor a test na japonskom veľvyslanectve
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v júni v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Program intelektuálnej výmeny
 Zameranie: humanitné a spoločenské vedy, médiá, neziskové organizácie
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, vedecký pracovník
 Podmienky: projekt zameraný na tradície a kultúru, tvorenie občianskej spoločnosti, 

vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, rodové role, urbanizáciu a regionálnu revitali‑
záciu, nastoľovanie mieru, súžitie, presadzovanie a nastoľovanie sociálneho poriadku 
a práva, ekonomickú globalizáciu a medzinárodnú spoluprácu, energetické otázky, 
otázky bezpečnosti, trhovej ekonomiky, environmentálne problémy, národnú diskusiu 
a interakciu, bilaterálne otázky.

 Poznámky: program je zameraný na podporu rozvoja novej generácie intelektuálnych 
lídrov, ktorí využijú poznatky o Japonsku vo svojej vedeckej činnosti a nadviažu individuálne 
a inštitucionálne siete, ktoré budú využívať i v budúcnosti; trvanie pobytu je 1 až 2 mesiace

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v decembri na Japonskom veľvysla‑
nectve v Bratislave

 Bližšie informácie: www.jpf.go.jp

www.saia.sk
www.euraxess.gov.il
www.saia.sk
www.jpf.go.jp
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Matsumaeho medzinárodná nadácia – program pre postdoktorandov
 Zameranie: uprednostnení sú uchádzači z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny
 Cieľová skupina: mladý vedecký pracovník
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium; vek do 40 rokov; anglický alebo japonský jazyk
 Poznámky: dĺžka trvania pobytu je 3 až 6 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania prihlášok je spravidla v auguste
 Bližšie informácie: http://www.matsumae‑if.org/

Japonská spoločnosť pre propagáciu vedy

Dlhodobé postdoktorandské štipendium
 Zameranie: humanitné, spoločenské a prírodné vedy
 Cieľová skupina: postdoktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium pred menej než 6 rokmi
 Poznámky: štipendium je udeľované na 12 až 24 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla na prelome augusta a septembra a v máji
 Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english/e‑fellow/postdoctoral.html

Krátkodobé postdoktorandské štipendium
 Zameranie: humanitné, spoločenské a prírodné vedy
 Cieľová skupina: postdoktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium pred menej než 6 rokmi 
 Poznámky: štipendium je udeľované na 1 až 12 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla 6‑krát za rok
 Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english/e‑fellow/postdoctoral.html

Štipendiá na výskumné pobyty v Slovanskom výskumnom centre Hokkaidskej univerzity
 Zameranie: oblasti štúdií zamerané na krajiny východnej Európy a krajiny bývalého 

 Sovietskeho zväzu
 Cieľová skupina: vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: interní pracovníci; ukončené doktorandské štúdium
 Poznámky: trvanie pobytu je 10 mesiacov alebo 5 mesiacov v zimnom alebo letnom  termíne
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v máji
 Bližšie informácie: http://src‑h.slav.hokudai.ac.jp/index‑e.html

Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: výskumný pracovník (alebo príslušník obchodnej, priemyselnej, vládnej 

alebo inej odbornej sféry)
 Podmienky: ukončené doktorandské (minimálne magisterské) štúdium max. pred 10 rokmi
 Poznámky: trvanie pobytu je 3 mesiace až 1 rok
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v septembri
 Bližšie informácie: www.canonfoundation.org

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

http://www.matsumae-if.org/
www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html
www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/index-e.html
www.canonfoundation.org
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JEMEN

 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)

JORDÁNSKO

Štipendijné ponuky Amerického centra pre orientálny výskum (ACOR)
 Zameranie: humanitné a spoločenské vedy
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand, vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník
 Poznámky: dĺžka pobytu je 1 až 12 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári
 Bližšie informácie: www.acorjordan.org

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Vedecký program NATO (str. 88)

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Nadácia Clauda Leona
 Zameranie: prírodné, technické, lekárske a pôdohospodárske vedy
 Cieľová skupina: postdoktorand
 Poznámky: dĺžka pobytu je 2 roky
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v apríli/máji
 Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)

www.acorjordan.org
www.leonfoundation.co.za
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KANADA

Informácie o možnostiach štipendií na doktorandské štúdium, postdoktorandské a iné 
 výskumné pracovné príležitosti sa dajú získať na www.scholarships‑bourses.gc.ca/

Študentské a výskumné mobility podporuje „The Canada‑European Community  Program 
for Cooperation in Higher Education and Training“ určený pre všetky krajiny EÚ – 
www.hrsdc.gc.ca/eng/learning/exchanges/iam_program/canada_european.shtml

Scholarshipscanada.com je rozsiahla databáza štipendií a grantov určených pre kanad‑
ských aj zahraničných študentov a doktorandov pôsobiacich na kanadských univerzitách.

Zoznam zdrojov finančnej pomoci a prostriedkov na akademickú výmenu je  uvedený aj na 
stránke „Canadian Information Centre for International Credentials“ www.cicic.ca.

V ďalšom texte uvádzame niektoré konkrétne štipendijné ponuky.

Program vlády kanadskej provincie Ontário (Ontario Graduate Scholarship Program)
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: doktorand
 Poznámky: štipendium je udeľované na 1 rok (alebo na 2 – 3 trimestre); pobyt sa uskutoč‑

ňuje na inštitúcií v oblasti Ontário
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v novembri
 Bližšie informácie: https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/en/A‑ZListofAid/PRD1346626.html

Štúdium quebeckej literatúry v Montreale

Štipendium JeanaCleo Godina
 Zameranie: quebecká literatúra
 Cieľová skupina: doktorand
 Poznámky: trvanie podpory je 3 mesiace; pobyt sa musí uskutočniť v rámci akademic‑

kého roka
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v máji
 Bližšie informácie: http://www.crilcq.org/bourses/b_jean‑cleo‑godin.asp

Postdoktorandské štipendium CRILCQ
 Zameranie: quebecká literatúra a kultúra
 Cieľová skupina: postdoktorand, výskumný pracovník
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium
 Poznámky: trvanie pobytu je 12 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v máji
 Bližšie informácie: www.crilcq.org/bourses

Výskumné štipendium v oblasti fyziky na Perimeter Institute
 Zameranie: teoretická fyzika
 Cieľová skupina: postdoktorand, výskumný pracovník
 Poznámky: trvanie pobytu je 3 roky

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/
www.hrsdc.gc.ca/eng/learning/exchanges/iam_program/canada_european.shtml
www.cicic.ca
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/en/A-ZListofAid/PRD1346626.html
http://www.crilcq.org/bourses/b_jean-cleo-godin.asp
www.crilcq.org/bourses
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 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v novembri
 Bližšie informácie: www.perimeterinstitute.ca/2013‑perimeter‑institute‑postdoctoral‑

‑fellowship

Štipendium kanadskej vlády na doktorandské štúdium 
(The Vanier Canada Graduate Scholarships)
 Zameranie: spoločenské, humanitné, prírodné vedy, inžinierstvo, zdravotníctvo
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: uchádzača na štipendium nominuje vybraná kanadská univerzita (zoznam je 

na stránke)
 Poznámky: trvanie podpory je 3 roky
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v októbri
 Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca/eng/home‑accueil.aspx

Štipendiá Medzinárodnej rady pre kanadské štúdiá pre absolventov a postdoktorandov 
(The International Council for Canadian Studies)
 Zameranie: oblasť výskumu sa týka Kanady
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, postdoktorand
 Poznámky: trvanie pobytu je 1 až 3 mesiace
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v novembri
 Bližšie informácie: http://www.iccs‑ciec.ca/graduate‑student‑scholarships.php; 

http://www.iccs‑ciec.ca/canadian‑studies‑postdoctoral‑fellowships.php

Štipendiá na výskumné pobyty v kanadských laboratóriách v oblasti prírodných 
a technických vied (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada)
 Zameranie: prírodné a technické vedy
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Poznámky: trvanie podpory je 12 až 24 mesiacov alebo 12 až 36 mesiacov (počas dokto‑

randského štúdia)
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je priebežne (podľa vybranej univerzity)
 Bližšie informácie: http://www.nserc‑crsng.gc.ca/Students‑Etudiants/index_eng.asp

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

KAZACHSTAN

Memorandum medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky 
o spolupráci v oblasti vzdelávania

3 až 10mesačný študijnovýskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

 inštitúcii podľa vlastného výberu

www.perimeterinstitute.ca/2013-perimeter-institute-postdoctoral-fellowship
www.perimeterinstitute.ca/2013-perimeter-institute-postdoctoral-fellowship
www.vanier.gc.ca/eng/home-accueil.aspx
http://www.iccs-ciec.ca/graduate-student-scholarships.php
http://www.iccs-ciec.ca/canadian-studies-postdoctoral-fellowships.php
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_eng.asp
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 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; kazašský alebo anglický jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

Štipendiá kórejskej vlády

Celé doktorandské štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: magisterský diplom; vek do 40 rokov; kórejský alebo anglický jazyk; dobrý 

zdravotný stav
 Poznámky: štúdiu predchádza ročná jazyková príprava
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

LICHTENŠTAJSKO

 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)

www.saia.sk
www.saia.sk
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LITVA

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy  
Litovskej republiky v oblasti vzdelávania

3 až 10mesačný študijný alebo výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: akceptačný list; litovský alebo iný dohodnutý jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letný jazykový kurz
 Zameranie: litovský jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy litovského jazyka vítané
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Litva www.euraxess.lt

LOTYŠSKO

Štipendiá lotyšskej vlády administrované VIAA (Štátna agentúra pre vzdelávanie a rozvoj)

Celé štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory, študijný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a  výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v máji
 Poznámky: štipendium je poskytované na max. 10 mesiacov v rámci riadneho doktoran‑

ského štúdia v Lotyšsku
 Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv

Výskumné pobyty
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ

www.saia.sk
www.saia.sk
www.euraxess.lt
www.viaa.gov.lv
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 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v máji
 Poznámky: štipendium je poskytované na max. 5 mesiacov
 Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv

Letné školy
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v máji
 Poznámky: Uchádzač zasiela žiadosť o štipendium spolu s požadovanými podkladovými 

materiálmi priamo na vysokú školu, ktorá organizuje letnú školu.
 Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Lotyšsko www.euraxess.lv

LUXEMBURSKO

 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Luxembursko www.euraxess.lu

MACEDÓNSKO

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy MR  
v oblasti vzdelávania a vedy

3 až 10mesačný študijný/výskumný pobyt pre doktorandov
 Zameranie: všetky odbory
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný list, odborný program, zoznam publikačnej činnosti
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Poznámky: prijímajúca strana hradí bezplatné štipendium vo výške 70  € na mesiac, uby‑

tovanie na vysokoškolských internátoch a náklady na verejnú dopravu
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)

www.viaa.gov.lv
www.viaa.gov.lv
www.euraxess.lv
www.euraxess.lu
www.saia.sk
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 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Macedónsko www.euraxess.mk

MALTA

 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Malta www.euraxess.org.mt

MAĎARSKO

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva Maďarska  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže

1 až 10mesačný doktorandský pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: interný doktorand
 Podmienky: akceptačný list; vek do 35 rokov; maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk 

potvrdený v akceptačnom liste
 Poznámky: uchádzač sa musí zaregistrovať on‑line na www.scholarship.hu
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla na prelome februára 

a marca v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

1 až 3mesačný výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: pozývací list; maďarský alebo iný dohodnutý jazyk
 Poznámky: uchádzač sa musí zaregistrovať on‑line na www.scholarship.hu
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla na prelome februára 

a marca v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

5 až 20dňový krátkodobý pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu

www.euraxess.mk
www.euraxess.org.mt
www.scholarship.hu
www.saia.sk
www.scholarship.hu
www.saia.sk
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 Cieľová skupina: vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: pozývací list; maďarský alebo iný dohodnutý jazyk
 Poznámky: uchádzač sa musí zaregistrovať on‑line na www.scholarship.hu
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla na prelome februára 

a marca v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letné kurzy maďarského jazyka
 Zameranie: maďarský jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník (pôsobiaci 

v  rezorte školstva)
 Podmienky: základy maďarského jazyka
 Poznámky: jazykové kurzy – Budapešť (www.summeruniversity.hu), Debrecín 

(www.nyariegyetem.hu), Pécs (www.isc.feek.pte.hu), Szeged (http://www2.arts.u‑
‑szeged.hu/hungarianstudies/summer.htm); ponuka odborných kurzov sa každoročne 
 obmieňa (www.scholarship.hu); kurzy sú v trvaní 2 až 4 týždne; uchádzač sa musí zare‑
gistrovať on‑line na www.scholarship.hu

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla na prelome februára 
a marca v SAIA, n. o.

 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Maďarská štipendijná rada (MÖB)

Postgraduálne štúdium a výskum
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: absolvent VŠ
 Podmienky: vek do 40 rokov
 Poznámky: trvanie pobytu je 3 až 21 dní alebo 1 až 10 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v apríli
 Bližšie informácie: www.scholarship.hu

Celé doktorandské štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: plynulá znalosť maďarčiny; vek do 35 rokov; štipendium je podmienené 

 následným prijatím na doktorandské štúdium
 Poznámky: trvanie podpory je 36 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v apríli
 Bližšie informácie: www.scholarship.hu

Postdoktorandské štúdium a výskum
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: postdoktorand, vedecký pracovník
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium; vek do 45 rokov
 Poznámky: trvanie podpory je 1 až 10 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v apríli
 Bližšie informácie: www.scholarship.hu

www.scholarship.hu
www.saia.sk
www.summeruniversity.hu
www.nyariegyetem.hu
www.isc.feek.pte.hu
http://www2.arts.u-szeged.hu/hungarianstudies/summer.htm
http://www2.arts.u-szeged.hu/hungarianstudies/summer.htm
www.scholarship.hu
www.scholarship.hu
www.saia.sk
www.scholarship.hu
www.scholarship.hu
www.scholarship.hu
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Výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: výskumný pracovník
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium
 Poznámky: trvanie pobytu 3 až 21 dní alebo 1 až 10 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v apríli
 Bližšie informácie: www.scholarship.hu

Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti (Central European University in Budapest)

Štipendium na doktorandské štúdium aplikovanej matematiky v anglickom jazyku  
končiace americkým diplomom
 Zameranie: matematika
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: anglický jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v marci
 Bližšie informácie: www.ceu.hu

Štipendijná ponuka CEU na letné odborné školy SUN
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: anglický jazyk
 Poznámky: v ponuke sú rôzne kurzy
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je pre jednotlivé kurzy z ponuky rôzna (január až 

marec)
 Bližšie informácie: www.ceu.hu/academics/exchange

Štipendiá na postgraduálne štúdium – MA, phd, LLM, SJD
 Zameranie: spoločenské a humanitné vedy
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: znalosť anglického jazyka; ukončené vysokoškolské štúdium; splnenie 

 špecifických podmienok pre jednotlivé programy
 Študijné programy a akademické tituly: ekonómia (MA, PhD), environmentálne vedy 

(MS, PhD), rodové štúdiá (MA, PhD), história (MA, PhD), medzinárodné vzťahy a európ‑
ske štúdiá (MA, PhD), právne vedy (LLM, MA, SJD), aplikovaná matematika (MA, PhD), 
stredoveké štúdiá (MA, PhD), štúdiá o nacionalizme (MA, PhD), filozofia (PhD), politické 
vedy (MA, PhD), sociológia a sociálna antropológia (MA, PhD), verejná správa (MA), 
 obchodná akadémia CEU (BBA/Laurea, MBA, MS, IMM), kognitívne vedy (PhD).

 Druhy štipendií: Full CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, stravu, vreckové 
a poistenie; Partial CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, príspevok na stravu 
a poistenie; Tuition Waiver – odpustenie celého školného alebo jeho časti; uvedené šti‑
pendiá neplatia pre Obchodnú akadémiu CEU (CEU Business School). Prijatí doktoradni 
dostávajú plné štipendium.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí: november, január a marec (podľa kompletnosti 
žiadosti)

 Bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk

www.scholarship.hu
www.ceu.hu
www.ceu.hu/academics/exchange
www.ceu.hu
www.saia.sk
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Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Maďarsko http://www.euraxess‑

‑hungary.hu/

MALAJZIA

Vládne štipendium Malajzie
 Zameranie: prírodné, technické, lekárske, pôdohospodárske, humanitné a spoločenské 

vedy
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Podmienky pre uchádzačov: vek do 45 rokov, absolvovaný test znalosti anglického jazyka 

TOEFL alebo IELTS nie starší ako 2 roky, výborné študijné výsledky, povinná zdravotná 
prehliadka

 Žiadosti: spravidla 15. jún
 Bližšie informácie: www.mohe.gov.my

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

MEXIKO

Štipendiá mexickej vlády

Ročný postgraduálny študijný alebo výskumný pobyt
 Zameranie: takmer všetky vedné odbory (mexická strana explicitne vymedzila niektoré 

odbory, v rámci ktorých sa štipendium neudeľuje)
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
 Poznámky: výber prebieha formou osobného pohovoru; zoznam škôl (vrátane nimi 

 ponúkaných odborov), na ktorých je možné realizovať pobyt, je uvedený na http://amex‑
cid.mx/index.php/oferta‑de‑becas‑para‑extranjeros.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

http://www.euraxess-hungary.hu/
http://www.euraxess-hungary.hu/
www.mohe.gov.my
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
www.saia.sk
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Celé doktorandské štúdium
 Zameranie: takmer všetky vedné odbory (mexická strana explicitne vymedzila niektoré 

odbory, v rámci ktorých sa štipendium neudeľuje)
 Cieľová skupina: absolvent VŠ
 Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
 Poznámky: štipendium je ročné s možnosťou predĺženia na 24 mesiacov; výber prebieha 

formou osobného pohovoru; zoznam škôl (vrátane nimi ponúkaných odborov), na kto‑
rých je možné realizovať pobyt, je uvedený na http://amexcid.mx/index.php/oferta‑de‑
‑becas‑para‑extranjeros

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Ročný špecializačný pobyt
 Zameranie: takmer všetky vedné odbory (mexická strana explicitne vymedzila niektoré 

odbory, v rámci ktorých sa štipendium neudeľuje)
 Cieľová skupina: študent VŠ, doktorand
 Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
 Poznámky: výber prebieha formou osobného pohovoru; zoznam škôl (vrátane nimi po‑

núkaných odborov), na ktorých je možné realizovať pobyt, je uvedený na http://amexcid.
mx/index.php/oferta‑de‑becas‑para‑extranjeros

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny
 Zameranie: takmer všetky vedné odbory (mexická strana explicitne vymedzila niektoré 

odbory, v rámci ktorých sa štipendium neudeľuje)
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk;
 Dĺžka pobytu: 1 rok s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov
 Poznámky: výber prebieha formou osobného pohovoru; zoznam škôl (vrátane nimi po‑

núkaných odborov), na ktorých je možné realizovať pobyt, je uvedený na http://amexcid.
mx/index.php/oferta‑de‑becas‑para‑extranjeros

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

3 až 5mesačný pobyt pre doktorandov
 Zameranie: takmer všetky vedné odbory (mexická strana explicitne vymedzila niektoré 

odbory, v rámci ktorých sa štipendium neudeľuje)
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
 Poznámky: výber prebieha formou osobného pohovoru; zoznam škôl (vrátane nimi po‑

núkaných odborov), na ktorých je možné realizovať pobyt, je uvedený na http://amexcid.
mx/index.php/oferta‑de‑becas‑para‑extranjeros

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
www.saia.sk
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
www.saia.sk
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
www.saia.sk
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
www.saia.sk
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1 až 12mesačný prednáškový pobyt pre odborníkov a profesorov (Special Lecturers)
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium; pozývací list z verejnej vysokej školy alebo 

výskumného pracoviska; španielsky jazyk
 Poznámky: pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch december a január; prijímajúca 

 inštitúcia by mala ponúknuť uchádzačovi doplňujúci grant
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva priebežne od januára do 

 októbra v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Mesačný prednáškový pobyt „HighLevel Lectures“ pre odborníkov na akademických, 
výskumných, spoločenských a kultúrnych inštitúciách – cestovný grant
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: odborníci, ktorí budú prednášať v Mexiku
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdum; pozývací list, v ktorom musí byť uvedený 

presný program prednášok (názov, dátum); španielsky jazyk
 Poznámky: pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch december a január; prijímajúca inšti‑

túcia by mala ponúknuť uchádzačovi finančnú podporu na pokrytie životných nákladov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva priebežne od januára do 

 októbra v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

1 až 12mesačný výskumný pobyt Genaro Estrada
 Zameranie: mexická kultúra, história a pod.
 Cieľová skupina: vedecký pracovník
 Podmienky: pozývací list z verejnej vysokej školy, výskumného pracoviska, odbornej 

knižnice alebo kultúrnej inštitúcie; španielsky jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva pribežne spravidla od januára 

do októbra v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva
 Zameranie: kvalita, administrácia a manažment vzdelávania
 Cieľová skupina: odborník z uvedených oblastí
 Podmienky: pozývací list; španielsky jazyk
 Poznámky: maximálna dĺžka pobytu je 1 mesiac; pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch 

december a január; kontakt: ANUIES (National Association of Universities and Higher‑Edu‑
cation Institutions), Mr. Guillermo Morones Diaz, riaditeľ (e‑mail: gmorones@anuies.mx)

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva priebežne spravidla od januára 
do októbra v SAIA, n. o.

 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
mailto: gmorones@anuies.mx
www.saia.sk
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MOLDAVSKO

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže  
Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania

3 až 10mesačný stážový a študijný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: moldavský alebo anglický jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v januári v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letný kurz moldavského jazyka
 Zameranie: moldavský jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy moldavského jazyka
 Poznámky: dĺžka trvania kurzu je 21 dní
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v januári v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)

NEMECKO

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD

Krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
 Poznámky: pobyt je v trvaní 1 – 6 mesiacov; v čase uchádzania sa o štipendium sa  nesmie 

uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 1 rok; mladí vedeckí pracovníci musia mať v čase 
uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium maximálne pred 4 rokmi

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v novembri v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
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Dlhodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
 Poznámky: pobyt je v trvaní 7 – 10 mesiacov; v čase uchádzania sa o štipendium sa nesmie 

uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 1 rok; mladí vedeckí pracovníci  musia mať v čase 
uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium maximálne pred 2 rokmi

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v novembri v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Celé doktorandské štúdium (3 roky)
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: čerstvý absolvent VŠ, doktorand v prvom ročníku
 Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
 Poznámky: štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch; v čase uchádzania sa o šti‑

pendium sa nesmie uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 1 rok; odporúča sa, aby sa 
študenti prihlásili na medzinárodné doktorandské programy IPP (www.daad.de/ipp)

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v novembri v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: pozývací list; nemecký a/alebo anglický jazyk
 Poznámky: pobyt je v trvaní 1 – 3 mesiace; opätovné udelenie štipendia je možné najskôr 

po 3 rokoch
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v novembri v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Výskumný pobyt pre bývalých štipendistov DAAD
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: bývalý štipendista DAAD
 Podmienky: pozývací list; nemecký a/alebo anglický jazyk
 Poznámky: pobyt je v trvaní 1 – 3 mesiace; opätovné udelenie štipendia je možné najskôr 

po 3 rokoch
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v novembri v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Odborné exkurzie
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: skupiny študentov VŠ od 10 do 15 osôb pod vedením učiteľa VŠ
 Poznámky: žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ; trvanie exkurzie 7 – 12 dní
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v decembri, v marci 

a v septembri v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.daad.de

www.saia.sk
www.daad.de/ipp
www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
www.daad.de


135Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
Prehľad štipendií podľa krajín

Umelecké štipendiá
 Zameranie: výtvarné umenie, design, film, hudba, herectvo, tanec, réžia, choreografia, 

architektúra
 Cieľová skupina: absolvent VŠ
 Poznámky: pobyt je v trvaní 1 rok
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v novembri na  adrese 

DAAD
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov, www.daad.de

Študentské praxe
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: skupiny študentov VŠ od 10 do 15 osôb po vedením učiteľa VŠ
 Poznámky: prax sa uskutoční na základe pozvania nemeckej vysokej školy na nemec‑

kej vysokej škole, v podniku, prípadne vo vybraných organizáciách, môžu to byť aj od‑
borné kurzy, semináre, workshopy; žiadosti o finančnú podporu podáva nemecký part‑
ner priamo na adresu DAAD v Bonne; trvanie praxe 7 – 12 dní

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v decembri, v marci 
a v septembri

 Bližšie informácie: www.daad.de

Program podpory výmeny osôb pracujúcich na spoločnom projekte (PPP)  
medzi MŠVVaŠ SR, SAV a DAAD
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: účasť mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov; aktuálna medziná‑

rodne významná téma
 Poznámky: Mobilita sa týka výlučne riešenia slovensko‑nemeckých projektov schvále‑

ných pre nasledujúce dvojročné obdobie. Nemeckí riešitelia podávajú projekty DAAD 
(Bonn), slovenskí podľa svojej domácej inštitúcie: z vysokých škôl Sekcii medzinárodnej 
spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR a z praco‑
vísk SAV Odboru medzinárodnej spolupráce SAV. Predpokladom pre podanie žiadosti je 
konkrétny vedecký projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci z oboch kra‑
jín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné a pobytové náklady súvisiace s výmenou 
zúčastnených výskumných skupín; základné financovanie projektu (osobné a vecné ná‑
klady na oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov, vedľajšie náklady 
súvisiace s riešením projektu (náklady na materiál atď.) nemôžu byť hradené.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v júli na MŠVVŠ SR 
(partneri zo slovenských vysokých škôl) alebo SAV (partneri z ústavov SAV)

 Bližšie informácie:
 MŠVVaŠ SR: www.minedu.sk/data/att/2253.rtf
 SAV: www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=GER&user_id=6924

Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne alebo doktorandské štúdium
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: vek do 30 rokov; ukončené vysokoškolské štúdium s vynikajúcim prospe‑

chom; výborné jazykové znalosti
 Poznámky: absolvovanie štúdia na bavorskej vysokej škole; dĺžka trvania štipendia 1 rok 

s možnosťou predĺženia celkovo na tri roky

www.saia.sk
www.daad.de
www.daad.de
www.minedu.sk/data/att/2253.rtf
www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=GER&user_id=6924
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 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla vo februári na adrese Bayhostu
 Bližšie informácie: www.bayhost.de

KAAD – Katolícka akademická zahraničná služba
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: doktorand, mladý vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: angažovanosť v cirkvi a spoločnosti (vo výnimočných prípadoch sa môže 

uchádzať aj príslušník iného náboženstva); dobrá znalosť nemeckého jazyka; odborná 
kvalifikácia

 Poznámky: doktorandské štipendiá v trvaní max. 3 roky; učitelia VŠ môžu absolvovať 
krátkodobý pobyt v trvaní do 6 mesiacov

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v máji a v septembri
 Bližšie informácie: www.kaad.de, http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm, 

 informovanie na Slovensku: prof. Dr. Peter Volek, e‑mail peter.volek@fphil.ku.sk

Štipendiá Nadácie Alexandra von Humboldta

Výskumné pobyty pre postdoktorandov
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: postdoktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: doktorandské štúdium ukončené max. pred 4 rokmi; kvalitná publikačná 

činnosť v uznávaných odborných časopisoch; v prípade humanitných a spoločenských 
vied je podmienkou veľmi dobrá znalosť nemeckého jazyka, v prípade prírodných a tech‑
nických vied nemeckého alebo anglického jazyka

 Poznámky: trvanie štipendia 6 – 24 mesiacov, vo výnimočných prípadoch s možnosťou 
predĺženia; štipendiá na krátkodobé študijné pobyty a pracovné návštevy sa neudeľujú

 Žiadosti: podávanie žiadostí je priebežne
 Bližšie informácie: http://www.humboldt‑foundation.de/web/home.html

Výskumné pobyty špičkových vedeckých pracovníkov
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: mladý vedecký pracovník
 Podmienky: doktorandské štúdium ukončené max. pred 12 rokmi; kvalitná publikačná 

činnosť v uznávaných odborných časopisoch; v prípade humanitných a spoločenských 
vied je podmienkou veľmi dobrá znalosť nemeckého jazyka, v prípade prírodných a tech‑
nických vied nemeckého alebo anglického jazyka

 Poznámky: trvanie pobytu je 6 – 18 mesiacov
 Žiadosti: podávanie žiadostí je priebežne
 Bližšie informácie: http://www.humboldt‑foundation.de/web/home.html

Štipendiá Nadácie Hertie
Nadácia Hertie neposkytuje individuálne štipendiá, ale v spolupráci s ďalšími organizáciami 
umožňuje získať štipendiá v týchto programoch:

Výskumné štipendiá Romana Herzoga
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: mladí vedci s ukončeným doktorátom, resp. tesne pred ukončením 

 doktorátu

www.bayhost.de
www.kaad.de
http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm
mailto: peter.volek@fphil.ku.sk
http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html
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 Podmienky: pochádzať zo Strednej Európy; vek do 35 rokov
 Poznámky: trvanie štipendia je 6 – 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia
 Žiadosti: podávanie žiadostí je priebežne; výberová komisia sa stretáva 2‑krát do roka 

(zvyčajne vo februári/marci a septembri/októbri); výskum môže začať približne 2 me‑
siace po získaní grantu

 Bližšie informácie: http://www.humboldt‑foundation.de/web/home.html

Štipendiá pre študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
 Zameranie: germanistika, politológia, právo, podnikové hospodárstvo (Betriebswirt‑

schaftslehre) a národné hospodárstvo (Volkswirtschaftlehre)
 Cieľová skupina: doktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: dobrá až výborná znalosť nemčiny; vynikajúce odborné výsledky; zanietenie 

pre daný odbor
 Poznámky: štipendijné programy sú ponúkané v spolupráci s Otto‑Friedrich‑Univer‑

sität Bamberg (http://www.uni‑bamberg.de/) a Technische Universität Chemnitz 
(http://www.tu‑chemnitz.de/); študijné pobyty na 12 mesiacov, výskumné pobyty na 
12 mesiacov s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov

 Bližšie informácie: www.ghst.de

Doktorandské štipendium v oblasti histórie na Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas
 Zameranie: história (najmä štyri nasledovné oblasti by mali byť zohľadnené: verejnosť 

a občianstvo, migrácia a transfer, štát a samospráva, identita v globálnej perspektíve); 
vítané sú hlavne projekty s medzinárodným pohľadom, ktoré spájajú západoeurópsku 
s východoeurópskou perspektívou

 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti histórie; dobrá znalosť nemec‑

kého jazyka a ešte aspoň jedného európskeho jazyka
 Poznámky: dĺžka trvania štipendia max. 30 mesiacov
 Žiadosti: žiadosti sa podávajú priamo na kolégiu
 Bližšie informácie: www.ghst.de, http://web.fu‑berlin.de/bkvge/

Štipendium pre doktorandov v oblasti neurológie
 Zameranie: neurológia
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: vynikajúce výsledky vo svojom odbore;
 Poznámky: štipendiá sú udeľované na dobu 36 mesiacov
 Bližšie informácie: www.ghst.de/index.php?c=28&sid=&cms_det=725

Štipendium pre vedeckých pracovníkov v oblasti neurológie (Hertie Senior Professorship)
 Zameranie: neurológia
 Cieľová skupina: vedecký pracovník s dlhoročnou praxou
 Podmienky: vek 60 a viac rokov
 Poznámky: podpora je určená vedcom, ktorí sa chcú v posledných rokoch svojej kariéry 

venovať výhradne výskumu; trvanie max. 8 rokov, končí odchodom do dôchodku; výber 
miesta pôsobiska po dohode s univerzitou

 Žiadosti: žiadosti sa podávajú spravidla v decembri, každé dva roky
 Bližšie informácie www.ghst.de/english/hertie‑foundation/overview,  

Alexander F. Grychtolik, e‑mail: GrychtolikAF@ghst.de

http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html
http://www.uni-bamberg.de/
http://www.tu-chemnitz.de/
www.ghst.de
www.ghst.de
http://web.fu-berlin.de/bkvge/
www.ghst.de/index.php?c=28&sid=&cms_det=725
http://www.ghst.de/english/hertie%E2%80%91foundation/overview
mailto: GrychtolikAF@ghst.de
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Štipendiá Nadácie Hannsa Seidela
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand, postdoktorand, vedecký pracovník VŠ, vyso‑

koškolský učiteľ
 Podmienky: odborné a osobnostné kvality; vedomie občianskej zodpovednosti a aktívna 

spoločensko‑politická angažovanosť; dobré znalosti nemeckého jazyka; vek do 32 rokov
 Poznámky: štipendium sa udeľuje za účelom výskumnej práce, praxe alebo dokonče‑

nia doktorandského alebo doplnkového štúdia v trvaní 3 – 12 mesiacov; doktorandské 
 štipendium sa prideľuje na 6 – 12 mesiacov

 Žiadosti: výber štipendistov sa uskutočňuje v spolupráci s projektovým partnerom 
a partnerskou organizáciou v domácej krajine uchádzača

 Bližšie informácie: www.hss.de/stipendium.html

Štipendiá Nadácie Friedricha Eberta
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: mladý vedecký pracovník prijatý na postgraduálne alebo doktorandské 

štúdium na nemeckej štátnej alebo štátom akreditovanej univerzite
 Podmienky: znalosť nemčiny; mimoriadne nadanie a odborná kvalifikácia (vynikajúce 

študijné výsledky na strednej a vysokej škole); ukončené vysokoškolské štúdium; anga‑
žovanosť v spoločensko‑politickom dianí; osobnostné predpoklady

 Žiadosti: uzávierka prihlášok je priebežne počas celého roka; výberová komisia zasadá 
každoročne v marci, júni a októbri; schvaľovací proces trvá 4 – 6 mesiacov; záujemcovia 
si žiadosti vyžiadajú vyplnením dotazníka na internetovej stránke nadácie

 Bližšie informácie: www.fes.de

Štipendiá Nadácie Friedricha Naumanna
 Zameranie: všetky vedné odbory okrem medicíny a stomatológie
 Cieľová skupina: absolvent a doktorand na vysokých školách v Nemecku
 Podmienky: mimoriadne nadanie a odborná kvalifikácia (vynikajúce študijné výsledky 

na strednej a vysokej škole); angažovanosť v spoločensko‑politickom dianí; osobnostné 
predpoklady

 Poznámky: štipendium je v trvaní 1 rok a je možné ho predĺžiť maximálne na tri roky pri 
doktorandskom štúdiu a na dva roky pri doplnkovom štúdiu

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je každoročne 31. mája na nasledujúci zimný se‑
mester a 30. novembra na nasledujúci letný semester; úspešní kandidáti sa zúčastňujú 
výberového pohovoru; záujemcovia si žiadosti vyžiadajú na internetovej stránke nadácie

 Bližšie informácie: www.fnst.org

Štipendiá Nadácie Fritza Thyssena
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: postdoktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium
 Poznámky: krátkodobý výskumný pobyt
 Žiadosti: uzávierka prihlášok je priebežne; schvaľovací proces trvá 6 – 8 týždňov
 Bližšie informácie: http://www.fritz‑thyssen‑stiftung.de/

www.hss.de/stipendium.html
www.fes.de
www.fnst.org
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/
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Goetheho štipendium durínskeho premiéra na postgraduálne pobyty
 Zameranie: nemecká literatúra, dejiny hudby, umenia, kultúry a filozofie, ktoré sa týkajú 

Durínska a jeho vzťahu k Európe
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: ukončené VŠ vzdelanie s vynikajúcimi výsledkami; dobrá znalosť nemec‑

kého jazyka; vek do 35 rokov
 Poznámky: štipendium je na 3‑mesačný pobyt na vysokej škole alebo príslušnom inšti‑

túte v Durínsku
 Žiadosti: uzávierka podávania prihlášok je spravidla v máji
 Bližšie informácie: www.thueringen.de

Medzinárodné stáže v parlamente
 Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Ber‑

líne, Slobodnou univerzitou v Berlíne a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5‑mesčný 
program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí.

 Cieľová skupina: absolvent VŠ
 Podmienky: ukončené vysokoškolské vzdelanie; vek do 30 rokov v čase nástupu na po‑

byt; výborná znalosť nemeckého jazyka; politická angažovanosť, prípadne mimoriadny 
záujem o dianie vo verejnom živote a aktívna participácia v ňom; úmysel pracovať v štát‑
nej správe alebo v inej oblasti verejného života na Slovensku (v politických stranách, 
spolkoch, zväzoch a pod.)

 Poznámky: trvanie pobytu je 5 mesiacov; program pozostáva z úvodného seminára, v kto‑
rom budú účastníci oboznámení s prácou v parlamente a s politickým, hospodárskym 
a kultúrnym životom v Nemecku, potom nasleduje prax v úradoch Spolkového snemu

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v júni; výber prebieha v dvoch eta‑
pách (prvé kolo výberu usporiada Nemecké veľvyslanectvom v Bratislave, úspešní kan‑
didáti budú pozvaní na osobný pohovor s nemeckou komisiou na jeseň, pohovor sa koná 
v Bratislave)

 Bližšie informácie: www.bundestag.de/ips

Štipendiá Nadácie Hermanna Niermanna na Univerzite vo Würzburgu  
na doktorandské a postgraduálne štúdium
 Zameranie: germanistika
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ germanistiky
 Poznámky: trvanie pobytu 1 alebo 2 roky; ročné pobyty s cieľom získania vysokej úrovne 

jazykových schopností, napr. pre budúcich učiteľov nemeckého jazyka na školách pre 
 nemecké menšiny a pod.; ročné alebo dvojročné postgraduálne pobyty (Aufbaustudium) 
pre vynikajúcich absolventov germanistiky; doktorandské štúdium: pre doktorandov 
germanistiky na slovenskej univerzite alebo pre záujemcov o získanie doktorandského 
titulu na Univerzite vo Würzburgu; habilitácia pre mladých vysokoškolských učiteľov 
germanistky; štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho predĺžiť

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je každoročne v júni a v decembri
 Bližšie informácie: http://www.g‑h‑n‑s.de/ (v časti Studienbörse), http://www.uni‑wuerzburg.de/

Postdoktorandský program Roche Diagnostics
 Zameranie: farmakológia, diagnostika; vedné odbory: chémia, biochémia, molekulárna 

biológia, celulárna biológia, bioinformatika a biotechnológia
 Cieľová skupina: vysoko kvalifikovaný vedecký pracovník

www.thueringen.de
www.bundestag.de/ips
http://www.g-h-n-s.de/
http://www.uni-wuerzburg.de/
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 Podmienky: nevyžadujú sa znalosti nemčiny
 Poznámky: výskumné pobyty v renomovaných biotechnologických centrách Penzberg pri 

Mníchove a v Mannheime; 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia na 24 mesiacov)
 Žiadosti: uzávierka žiadostí je priebežne v SAIA, n. o., alebo zaslaním priamo poštou na 

adresu DAAD
 Bližšie informácie: www.saia.sk, pharma@daad.de, www.daad.de/deutschland/sti‑

pendium/datenbank/en/12359‑finding‑scholarships/?detailid=484&fachrichtun‑
g=2&land=12&status=3&seite=1&daad=0&whitelabel

Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel

Hlavný štipendijný program
 Zameranie: historicky orientované odbory
 Cieľová skupina: výskumný pracovník
 Poznámky: podporovaný predovšetkým výskum historických kníh a rukopisov; dĺžka 

 trvania štipendia je 2 – 12 mesiacov; ubytovanie v mieste výskumu
 Žiadosti: žiadosti sa predkladajú spravidla v januári
 Bližšie informácie: www.hab.de/forschung/stipendien/post_doc.htm

Dolnosaské štipendium pre skúsených výskumníkov
 Zameranie: projekty v súvislosti s dlhodobým zameraním knižnice, ako európske vedo‑

mostné kultúry v stredoveku a história inštitúcií.
 Cieľová skupina: skúsený výskumník, ktorý významne prispel k rozvoju danje problematiky.
 Poznámky: trvanie štipendia 2 – 3 mesiace.
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipenium býva spravidla v máji.
 Bližšie informácie: www.hab.de/forschung/stipendien/post_doc.htm

Štipendium Fritza Wiedemanna na výskum v Knižnici kniežaťa Augusta (Herzog August Bibliothek)
 Zameranie: osvietenstvo
 Cieľová skupina: vedecký pracovník
 Poznámky: trvanie štipendia 2 – 3 mesiace
 Žiadosti: uzávierka prihlášok je spravidla v januári
 Bližšie informácie: www.hab.de/forschung/stipendien/post_doc.htm

Štipendium Gerdy Henkelovej zamerané na dejiny myšlienok
 Zameranie: história
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Poznámky: výskum je možné uskutočniť v jednej z troch inštitúcií (Deutsches Literaturar‑

chiv Marbach, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Klassik Stiftung Weimar);  trvanie 
štipendia je 5 mesiacov; uprednostňujú sa výskumné projekty na interdisciplinárnej báze

 Žiadosti: uzávierka prihlášok je spravidla vo februári na príslušnej inštitúcii
 Bližšie informácie: http://www.dla‑marbach.de/, www.hab.de, http://www.klassik‑stiftung.de/

Štipendiá Fondu Boehringer Ingelheim

Štipendiá pre doktorandov
 Zameranie: biomedicína
 Cieľová skupina: doktorand

www.saia.sk
mailto: pharma@daad.de
www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/12359-finding-scholarships/?detailid=484&fachrichtung=2&land=12&status=3&seite=1&daad=0&whitelabel
www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/12359-finding-scholarships/?detailid=484&fachrichtung=2&land=12&status=3&seite=1&daad=0&whitelabel
www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/12359-finding-scholarships/?detailid=484&fachrichtung=2&land=12&status=3&seite=1&daad=0&whitelabel
www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/04698.en.html
www.hab.de/forschung/stipendien/post_doc.htm
www.hab.de/forschung/stipendien/post_doc.htm
www.hab.de/forschung/stipendien/post_doc.htm
http://www.dla-marbach.de/
www.hab.de
http://www.klassik-stiftung.de/
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 Podmienky: vek do 27 rokov; osobnostné predpoklady, kvalitný výskumný projekt, vyho‑
vujúce podmienky vo vybranej inštitúcii; nepracovať na téme dlhšie ako 6 mesiacov

 Poznámky: štipendium je poskytované na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 me‑
siacov

 Žiadosti: žiadosti sa podávajú spravidla vo februári, júni a októbri
 Bližšie informácie: www.bifonds.de

Cestovný grant
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Podmienky: doktorand do 30 rokov; postdoktorand do 32 rokov
 Poznámky: cestovný grant je udelený na krátkodobý pobyt do 3 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka žiadostí je priebežná, žiadosť je potrebné predložiť najneskôr 6 týž‑

dňov pred plánovanou cestou
 Bližšie informácie: www.bifonds.de

Štipendá Nadácie Weimarskej klasiky
 Zameranie: dejiny kultúry
 Cieľová skupina: absolvent, postdoktorand, vedecký pracovník (ktorí pre svoj výskum 

potrebujú dokumentačné materiály z weimarských fondov)
 Poznámky: štipendium sa udeľuje na 1 až 6 mesiacov; štipendiá sú rozdelené do troch 

 ategórií (absolvent, postdoktorand, vedecký pracovník/rezident)
 Žiadosti: žiadosti sa podávajú spravidla do januára alebo do júla
 Bližšie informácie: http://www.klassik‑stiftung.de/index.php?id=215

Štipendiá Spoločnosti pre juhovýchodnú Európu
 Zameranie: ekonomické, humanitné a spoločenské vedy so zameraním na problematiku 

juhovýchodnej Európy
 Cieľová skupina: mladý výskumný pracovník (doktorand, postdoktorand, pracovník 

 výskumnej inštitúcie)
 Podmienky: vek do 40 rokov; znalosť nemeckého jazyka
 Poznámky: štipendiá sú poskytované záujemcom z juhovýchodnej Európy (zo Sloven‑

ska, ale aj z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Macedónska, Grécka, Kosova, 
Chorvátska, Čiernej Hory, Moldavska, Rumunska, Srbska, Slovinska, Turecka, Maďarska 
a Cypru) na obdobie 28 dní

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v decembri, apríli a v auguste; 
 rozhodnutia sa prijímajú vo februári, júni a októbri

 Bližšie informácie: http://www.suedosteuropa‑gesellschaft.com/index.cfm?page=sti‑
pendium

Štipendiá Nadácie Zeit (doktorandské štipendium na výskum migračných procesov)
 Zameranie: spoločenské vedy
 Cieľová skupina: doktorand
 Poznámky: dĺžka poberania štipendia je 1 až 3 roky
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla vo februári
 Bližšie informácie: http://www.zeit‑stiftung.de/home/index.php?id=4&lang=en

www.bifonds.de
www.bifonds.de
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
http://www.zeit-stiftung.de/home/index.php?id=4&lang=en
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Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre strednú 
a východnú Európu (MOE‑Austauschstipendienprogramm der DBU)
 Zameranie: ochrana a tvorby životného prostredia
 Cieľová skupina: absolvent VŠ
 Podmienky: vek do 30 rokov; do 3 rokov od ukončenia magisterského alebo inžinierskeho 

štúdia; priemerná znalosť nemeckého jazyka a schopnosť prezentácie projektu v nem‑
čine alebo angličtine, komunikácia v mieste pobytu môže byť v angličtine

 Poznámky: štipendium trvá 3 až 12 mesiacov; uskutočňuje sa na nemeckých vysokých 
školách, v podnikoch, výskumných ústavoch, mimovládnych organizáciách, úradoch 
a pod.; začiatok pobytu je spravidla vo februári; vybraní žiadatelia budú písomne  pozvaní 
na prijímací pohovor, ktorý sa koná na jeseň v Bratislave (pre slovenských uchádzačov)

 Žiadosti: žiadosť sa predkladá spravidla v júli
 Bližšie informácie: www.dbu.de, zoznam ponúk štipendijných miest je aj na www.dbu.

de/618.html

Štipendiá Alfreda Toepfera
 Zameranie: humanitné a sociálne vedy, divadelné a výtvarné umenie, hudba, architek‑

túra, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: vek do 30 rokov
 Poznámky: štipendium je udeľované na 1 rok
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v novembri
 Bližšie informácie: http://www.toepfer‑fvs.de/

Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania a výskumu v strednej a východnej 
Európe a juhovýchodnej Európe
 Zameranie: nové technológie, informačná spoločnosť, nanotechnológie, materiálové 

inovácie, medicína, biológia, biomedicínsky výskum, biotechnológie, genomika, potra‑
vinárstvo, udržateľný rozvoj a pod.

 Poznámky: projekt môže podať štátna alebo neštátna vysoká škola, výskumná inštitú‑
cia, klinika, firma z Nemecka spolu s minimálne dvomi ďalšími partnermi, z toho aspoň 
jeden partner musí byť zo strednej alebo východnej Európy

 Žiadosti: žiadosti je možné predkladať priebežne
 Bližšie informácie: http://www.internationales‑buero.de/

Štipendiá a granty Nemeckej výskumnej spoločnosti
 www.dfg.de

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Nemecko www.euraxess.de

www.dbu.de
www.dbu.de/618.html
www.dbu.de/618.html
http://www.toepfer-fvs.de/
http://www.internationales-buero.de/
www.dfg.de
www.euraxess.de
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NOVÝ ZÉLAND

Vládne štipendiá na doktorandské štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: vynikajúce študijné výsledky; spĺňať kritériá na doktorandské štúdium na 

univerzitách na Novom Zélande; doklad o znalosti anglického jazyka (IELTS, TOEFL, 
CAE, CPE); doklad o ekvivalencii získaného vzdelania s americkým (ECE) alebo britským 
(UKNARIC); doklad o kontakte s prijímajúcou organizáciou, školiteľom a konzultovaní 
výskumného zámeru

 Poznámky: štipendium sa udeľuje na celé výskumné doktorandské štúdium v trvaní 
3  rokov

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v júli
 Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

NÓRSKO

Štipendijný program YGGDRASIL pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na univerzitách, v mú‑

zeách alebo v nezávislých vedeckých inštitúciách podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: pozývací list
 Poznámky: trvanie pobytu je od 3 do 12 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári
 Bližšie informácie: www.studyinnorway.no

Medzinárodné Ibsenove štipendiá
 Zameranie: realizácia projektov, týkajúcich sa nórskeho dramatika Henrika Ibsena
 Cieľová skupina: jednotlivci, organizácie (umelecké, kultúrne)
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v apríli
 Bližšie informácie: www.ibsenawards.com

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Nórsko www.euraxess.no

www.newzealandeducated.com/scholarships
www.studyinnorway.no
www.ibsenawards.com
www.euraxess.no
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POĽSKO

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministrom národného vzdelávania a športu 
Poľskej republiky

1 až 3mesačný výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný list; poľský jazyk alebo iný svetový jazyk uvedený v akceptač‑

nom liste
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári 

v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

1 až 10mesačný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: akceptačný list; poľský jazyk alebo iný svetový jazyk uvedený v akceptač‑

nom liste
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári 

v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letný kurz poľského jazyka
 Zameranie: poľský jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základná znalosť poľského jazyka
 Poznámky: prednosť majú slovakisti a polonisti; trvanie 3 až 4 týždne
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári 

v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci 

(str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Poľsko www.euraxess.pl

www.saia.sk
www.saia.sk
www.saia.sk
www.euraxess.pl
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PORTUGALSKO

Štipendiá Inštitútu Camões
 Zameranie: štúdium alebo výskum portugalského jazyka a kultúry
 Cieľová skupina: podľa programu – absolvent VŠ, doktorand, postdoktorand, vedecký 

pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ, vedúci katedry portugalského jazyka a kultúry, 
 prekladateľ alebo tlmočník portugalčiny

 Podmienky: akceptačný list z portugalskej univerzity (okrem programu Fernão Mendes 
Pinto); znalosť portugalského jazyka; ďalšie podmienky v závislosti od programu

 Poznámky:
– štipendiá na 8‑mesačný študijný alebo ročný výskumný pobyt v oblasti portugalského 

jazyka a kultúry; určené na magisterské, doktorandské štúdium
– program Pessoa (do 8 mesiacov); určený pre vedúcich katedier portugalského jazyka 

alebo portugalských štúdií na projekty odbornej prípravy a výskumu v oblasti portu‑
galského jazyka a kultúry

– program Vieira (do 8 mesiacov); určený pre portugalčinárov – prekladateľov alebo 
 tlmočníkov zapojených do projektov odbornej prípravy, alebo zlepšovania v oblasti 
prekladu a tlmočenia

– program Fernão Mendes Pinto (do 12 mesiacov); na podporu výskumu a vzdelávania 
v oblasti portugalského jazyka a kultúry; určený pre pedagogických alebo vedeckých 
pracovníkov spolupracujúcich na programe vedeckého alebo odborného vzdelávania 
v oblasti portugalského jazyka a kultúry

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci
 Bližšie informácie: www.instituto‑camoes.pt/

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Portugalsko www.euraxess.pt

RAKÚSKO

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom 
a Slovenskou republikou v oblasti vzdelávania, vysokého školstva, ako aj vo výskumnej 
o blasti.

Štipendiá Ernsta Macha Akcie Rakúsko – Slovensko pre doktorandov
 Zameranie: všetky vedné odbory; výskumný pobyt sa realizuje na niektorej zo štátnych 

univerzít, v Rakúskej akadémii vied a odborných vysokých školách (Fachhochschule) 
v rámci odborov financovaných prevažne zo Spolkového ministerstva pre vedu a vý‑

http://www.instituto-camoes.pt/
www.euraxess.pt
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skum; môžu to byť aj archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, 
výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru

 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: vek do 35 rokov
 Poznámky: trvanie pobytu je 3 – 6 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium je spravidla v marci a v októbri
 Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk

Výskumné štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko pre postdoktorandov
 Zameranie: všetky vedné odbory; výskumný pobyt postdoktorandov s vynikajúcimi 

 vedeckými výsledkami; organizáciou pobytu na rakúskej strane môžu byť štátne univer‑
zity, Rakúska akadémia vied a odborné vysoké školy (Fachhochschule) v rámci  odborov 
 financovaných prevažne zo Spolkového ministerstva pre vedu a výskum, taktiež sa 
 pobyty môžu realizovať aj v archívoch, knižniciach, múzeách a výskumných pracovis‑
kách, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizá‑
ciu zámeru, no pre podanie žiadosti o štipendium je však potrebná dohoda o hosťovaní 
( pozvanie) s vysokou školou alebo s akadémiou vied

 Cieľová skupina: postdoktorand
 Podmienky: o toto výskumné štipendium sa môžu uchádzať postdoktorandi (z verejných 

a štátnych vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied) s výbornými výsledkami svo‑
jej výskumnej činnosti, ktorí ešte nie sú habilitovaní a u ktorých od udelenia titulu PhD. 
(alebo jeho ekvivalentu) neprešlo k termínu uzávierky viac ako 10 rokov

 Poznámky: trvanie pobytu je 3 až 6 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium je spravidla v marci a v októbri
 Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na krátkodobé pobyty
 Zameranie: štipendium možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné 

stretnutie s kolegami s partnerskej krajiny (max. 3 dni).
 Cieľová skupina: doktorand, pedagogický, vedecký pracovník
 Podmienky: vek do 60 rokov; pedagogickí a vedeckí pracovníci zo štátnych a verejných 

vysokých škôl, ako aj zo Slovenskej akadémie vied
 Žiadosti: podávanie žiadostí o štipendium je priebežne, začiatok pobytov možno pláno‑

vať najskôr o 60 dní od podania žiadosti.
 Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk

Štipendiá na letné jazykové kurzy
 Zameranie: nemecký jazyk; Riadiace grémium Akcie každoročne určí odbor, ktorého 

 študenti sa môžu uchádzať o štipendium
 Cieľová skupina: doktorand
 Poznámky: trvanie 1 mesiac
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v marci
 Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk

Projektová spolupráca tímov z Rakúska a zo Slovenska
 Zameranie: Aktivity v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spolu‑

prácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kon‑
taktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích krajín do pro‑

www.aktion.saia.sk
www.aktion.saia.sk
www.aktion.saia.sk
www.aktion.saia.sk


147Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
Prehľad štipendií podľa krajín

jektov je možné, ich účasť na projekte však nebude financovaná z prostriedkov Akcie. Pri 
projektoch s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúsko‑slovenská spolupráca.

 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Poznámky: trvanie projektu max. 1 rok; oblasti podpory: I. Spolupráca mladých vý‑

skumníkov; II. Organizácia rakúsko‑slovenských školení (so zameraním na doktoran‑
dov); III. Organizácia rakúsko‑slovenských letných jazykových kurzov

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v marci, máji a októbri
 Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk

Štipendium Ernsta Macha Spolkového ministerstva pre vedu a výskum
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Podmienky: vek do 35 rokov; byť študentom doktorandského štúdia mimo Rakúska, 

alebo mať ukončené doktorandské štúdium (titul PhD., resp. porovnateľný titul) a pôso‑
biť na inštitúcii mimo Rakúska; dobrá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka

 Poznámky: štipendium na 1 – 4 mesiace
 Žiadosti: uzávierka prihlášok spravidla v marci a v septembri
 Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at

Štipendiá Franza Werfela
 Zameranie: rakúska literatúra
 Cieľová skupina: mladý univerzitný učiteľ
 Podmienky: vek do 35 rokov; nadviazaný kontakt záujemcu s rakúskym vedcom poten‑

ciálnej prijímajúcej inštitúcie; v učiteľskej činnosti dôraz na rakúsku literatúru
 Poznámky: dĺžka pobytu 4 – 9 mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 

18  mesiacov
 Žiadosti: uzávierka prihlášok býva spravidla v marci
 Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at

Štipendiá Richarda Plaschku
 Zameranie: rakúske dejiny
 Cieľová skupina: mladý univerzitný učiteľ
 Podmienky: vek do 35 rokov; nadviazaný kontakt záujemcu s rakúskym vedcom poten‑

ciálnej prijímajúcej inštitúcie; v učiteľskej činnosti dôraz na rakúske dejiny
 Poznámky: dĺžka pobytu 4 – 9 mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 

18  mesiacov
 Žiadosti: uzávierka prihlášok býva spravidla v marci
 Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at

Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
 Zameranie: prírodné vedy, technické vedy, medicína, poľnohospodárstvo,  lesníctvo, 

 veterinárna medicína, spoločenské vedy, právo, ekonómia, humanitné vedy a teológia
 Cieľová skupina: vysokokvalifikovaný výskumník
 Podmienky: absolvent doktorandského štúdia (titul PhD.); mať medzinárodné vedecké 

publikácie; nezdržovať sa v Rakúsku viac ako 3 roky v rámci 10 po sebe nasledujúcich rokov
 Poznámky: podpora sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov (bez možnosti predĺženia)
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je priebežne
 Bližšie informácie: www.grants.at, www.fwf.ac.at/de/projects/index.html

www.aktion.saia.sk
www.oead.at
www.grants.at
www.oead.at
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Cena Ignáca Liebena
 Zameranie: molekulárna biológia, chémia a fyzika
 Cieľová skupina: postdoktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.); vek do 40 rokov (v prí‑

pade prerušenia výskumnej kariéry za účelom rodičovskej dovolenky – vek do 44 rokov); 
významné vedecké úspechy

 Poznámky: cenu Ignáca L. Liebena (18  000 USD) vypisuje Rakúska akadémia vied
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v apríli
 Bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

Štipendium Moritza Csákyho
 Zameranie: humanitné vedy, kultúrne štúdiá, spoločenské vedy
 Cieľová skupina: mladý vedecký pracovník
 Podmienky: byť absolventom magisterského alebo doktorandského štúdia; vek do 

40  rokov
 Poznámky: štipendium vypisuje Rakúska akadémia vied
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je každý nepárny rok v marci
 Bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

Institut für die Wissnschaften vom Menschen

Visiting Fellowships
 Zameranie: humanitné a spoločenské vedy
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Podmienky: vek do 35 rokov
 Poznámky: trvanie pobytu je 6 mesiacov
 Bližšie informácie: www.iwm.at

Junior Visiting Fellowships
 Zameranie: humanitné a spoločenské vedy
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Podmienky: vek do 35 rokov
 Poznámky: trvanie pobytu je 6 alebo 10 mesiacov
 Bližšie informácie: www.iwm.at

Salzburské semináre pre lekárov
 Zameranie: medicína
 Podmienky: anglický jazyk; vek 30 až 45 rokov
 Žiadosti: žiadosti sa podávajú on‑line
 Bližšie informácie: www.aaf‑online.org/index.php/how‑to‑apply.html

Štipendium pre odborníkov v oblasti vizuálneho a mediálneho umenia
 Zameranie: umenie, architektúra, médiá
 Poznámky: trvanie pobytu je 2 semestre
 Žiadosti: uzávierka žiadostí je spravidla v januári
 Bližšie informácie: www.buchsenhausen.at/modules.php?op=modload&name=Pa‑

gEd&file=index&topic_id=7&page_id=10&menublock=1

www.oeaw.ac.at/stipref
www.oeaw.ac.at/stipref
www.iwm.at
www.iwm.at
http://www.aaf-online.org/index.php/how-to-apply.html
www.buchsenhausen.at/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=7&page_id=10&menublock=1
www.buchsenhausen.at/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=7&page_id=10&menublock=1
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Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
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 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Rakúsko www.euraxess.at

RUMUNSKO

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom vzdelávania,  
výskumu a mládeže Rumunska

3 až 10mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: pozývací list; rumunský alebo iný jazyk uvedený v akceptačnom liste
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári 

v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letný kurz rumunského jazyk, kultúry a literatúry
 Zameranie: rumunský jazyk, kultúra a literatúra
 Cieľová skupina: doktorand, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy rumunského jazyka
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári 

v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Rumunsko www.euraxess.ro
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RUSKÁ FEDERÁCIA

Dohoda medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie  
o spolupráci v oblasti vzdelávania

1 až 10mesačný výskumný pobyt
 Zameranie: takmer všetky vedné odbory (okrem umeleckých odborov a odboru 

„ medzi národné vzťahy“), výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a vý‑
skumnej  inštitúcii podľa vlastného výberu (okrem umeleckej)

 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; ruský jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

1mesačný letný kurz ruského jazyka
 Zameranie: ruský jazyk (uprednostnení môžu byť nerusisti)
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: ruský jazyk; lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať kurz (v ruskom 

alebo anglickom jazyku)
 Poznámky: kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A.  S. Puškina v Moskve
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Celé doktorandské štúdium na základe ponuky vlády Ruskej federácie
 Zameranie: všetky vedné odbory, štúdium sa realizuje na verejnej vzdelávacej inštitúcii 

podľa vlastného výberu, nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúry, umenia 
a medzinárodných vzťahov

 Cieľová skupina: študent posledného ročníka magisterského štúdia, absolvent magis‑
terského štúdia

 Podmienky: vek do 35 rokov; ruský jazyk; výborné študijné výsledky; prax v odbore vítaná
 Poznámky: súčasťou výberu je osobný pohovor, štipendium je poskytované ruskou stra‑

nou, slovenská strana neposkytuje na daný druh štipendia žiadne prostriedky
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov
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SAUDSKÁ ARÁBIA

Štipendium na doktorandské štúdium technických vied na KAUST University
 Zameranie: technické a prírodné vedy
 Cieľová skupina: absolvent VŠ
 Podmienky: anglický jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v januári
 Bližšie informácie: www.kaust.edu.sa/admissions/tokaust/fellowship.html

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)

SLOVINSKO

Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi MŠVVaŠ SR a MK SR 
a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky

3 až 10mesačný študijný alebo výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: akceptačný list na formulári CMEPIUS; slovinský alebo iný dohodnutý jazyk; 

vek do 35 rokov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Seminár slovinského jazyka, literatúry (pre slavistov a slovakistov)
 Zameranie: slovinský jazyk a literatúra
 Cieľová skupina: doktorand, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: slovinský jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letná škola slovinského jazyka
 Zameranie: slovinský jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy slovinského jazyka
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

www.kaust.edu.sa/admissions/tokaust/fellowship.html
www.saia.sk
www.saia.sk
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 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
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 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Slovinsko www.euraxess.si

SRBSKO

Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou 
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

1 až 9mesačný výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: srbský alebo iný dohodnutý jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
 Zameranie: srbský jazyk, literatúra a kultúra
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy srbského jazyka
 Poznámky: kurz prebieha v Belehrade
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári v SAIA, n.  o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 CEEPUS (str. 80)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
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ŠPANIELSKO

 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Španielsko www.euraxess.es

ŠVAJČIARSKO

Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá  
pre zahraničných študentov

9mesačný postgraduálny pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: akceptačný list; nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, príp. anglický 

 jazyk; vek do 35 rokov
 Poznámky: štipendium je možné využiť iba na študijné pobyty na švajčiarskych univerzi‑

tách a technických vysokých školách
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

9mesačný študijný pobyt pre umelcov
 Zameranie: umelecké zameranie
 Cieľová skupina: doktorand umeleckého zamerania
 Podmienky: akceptačný list; nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, príp. anglický 

 jazyk; vek do 35 rokov
 Poznámky: štipendium je možné využiť iba na študijné pobyty na umeleckých školách 

a konzervatóriách
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Sciex‑NMSch – Švajčiarsko‑slovenský štipendijný fond

Výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na vysokej škole alebo vý‑

skumnej inštitúcii zapojenej do programu
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Poznámky:

– pri štipendiách pre doktorandov môže byť začiatok štipendijného pobytu napláno‑
vaný najskôr 1 rok po získaní magisterského alebo ekvivalentného titulu, pri štipen‑
diách pre postdoktorandov môže byť začiatok štipendijného pobytu naplánovaný naj‑
neskôr 5 rokov od získania titulu PhD.

www.euraxess.es
www.saia.sk
www.saia.sk
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– pobyt doktorandov môže trvať min. 6 a max. 24 mesiacov, postdoktorandov min. 6 
a max. 18 mesiacov

– finančná podpora Sciex sa skladá z nákladov na umiestnenie štipendistu na  výskumné 
školiace pracovisko (mzdové náklady zamestnávateľa, cestovné) a z nákladov na vý‑
menu poznatkov medzi školiteľmi (tútormi) a štipendistu (max. tri vzájomné náv‑
števy)

– žiadosť sa pripravuje v spolupráci medzi oprávnenou slovenskou (vysoká škola alebo 
SAV) a švajčiarskou organizáciou

– žiadosť za všetky zúčastnené strany predkladá tútor štipendistu na švajčiarskej 
strane, žiadosť sa zasiela Rektorskej konferencii švajčiarskych univerzít (CRUS)

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium je 1. apríla
 Bližšie informácie: www.sciex.sk, www.sciex.ch
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 Národný štipendijný program (str. 91)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Švajčiarsko www.euraxess.ch

ŠVÉDSKO
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Švédsko www.euraxess.se

TAIWAN

Taiwanský štipendijný program

Celé doktorandské štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: uchádzač podáva prihlášku na taiwanskú univerzitu; o štipendium sa nesmú 

uchádzať študenti, ktorí už poberajú alebo poberali štipendium z taiwanskej strany
 Poznámky: trvanie pobytu je 3 roky
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci
 Bližšie informácie: http://www.roc‑taiwan.org/SK/, Taipejská reprezentačná kancelária, 

Bratislava (e‑mail: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk)

www.sciex.sk
www.sciex.ch
www.euraxess.ch
www.euraxess.se
http://www.roc-taiwan.org/SK/
mailto: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk
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Kurz čínskeho (mandarínskeho) jazyka
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: na jazykové centrum príslušnej univerzity (ročný jazykový kurz čínskeho ja‑

zyka); o štipendium sa nesmú uchádzať študenti, ktorí už poberajú alebo poberali šti‑
pendium z taiwanskej strany

 Poznámky: trvanie pobytu je 6 – 12 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci
 Bližšie informácie: http://www.roc‑taiwan.org/SK/, Taipejská reprezentačná kancelária, 

Bratislava (e‑mail: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk)

Štipendiá ICDF (Medzinárodný fond na spoluprácu a rozvoj)

Celé doktorandské štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Poznámky: informácie o štipendijnom programe ICDF, podmienkach a partnerských 

 inštitúciách sú na www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2; trvanie 
podpory je 3 roky

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci alebo v apríli
 Bližšie informácie: http://www.roc‑taiwan.org/SK/, Taipejská reprezentačná kancelária, 

Bratislava (e‑mail: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk)

Chiang ching‑kuova nadácia pre medzinárodnú vedeckú výmenu(CCKF)

Výskumné štipendium
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ
 Poznámky: trvanie podpory je 1 až 3 roky
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v novembri
 Bližšie informácie: www.cckf.org.tw

Taiwanský medzinárodný doktorandský program  
(Taiwan International Graduate Program – TIGP) Academie Sinica
 Zameranie: prírodné a technické vedy
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: anglický jazyk; ukončené vysokoškolské štúdium
 Poznámky: doktorandské štúdium; trvanie podpory je 3 roky
 Žiadosti: závierka podávania žiadostí je spravidla v apríli
 Bližšie informácie: db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Medzinárodný vyšehradský fond (Vyšehradsko‑taiwanské štipendium, str. 86)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

http://www.roc-taiwan.org/SK/
mailto: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk
www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2
http://www.roc-taiwan.org/SK/
mailto: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk
www.cckf.org.tw
db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php
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TALIANSKO

Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode 
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky
 Zameranie: podpora kultúrnej spolupráce a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, 

kultúry a vedy
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; taliansky alebo anglický jazyk
 Poznámky: uchádzať sa možno o:

– štipendiá na 3 mesiace:
 Kurzy talianskeho jazyka a kultúry pre pokročilých (A2 a vyššie)
 Kurzy didaktiky talianskeho jazyka L2 pre učiteľov talianskeho jazyka
 Vedecké a študijné projekty vo vedeckých centrách a pracoviskách, knižniciach, 

 archívoch a talianskych múzeách.
– štipendiá na 6 alebo 9 mesiacov:
 Kurzy vyšších umeleckých a hudobných škôl
 Kurzy didaktiky talianskeho jazyka a kultúry pre vyučujúcich taliančiny
 Kurzy post‑lauream – minimálne trvanie 6 mesiacov
 Vedecké doktoráty

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci elektronicky 
na stránke Talianskeho ministerstva zahraničných vecí http://borseonline.esteri.it/bor‑
seonline/it/index.asp

 Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave www.iicbratislava.esteri.it 
(e‑mail: milan.bariak.iic@esteri.it)

Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov na Európskom univerzitnom 
inštitúte
 Zameranie: sociálne a humanitné vedy
 Cieľová skupina: postdoktorand, mladý vedec alebo výskumník
 Podmienky: ukončené doktorandské štúdium pred max. 5 rokmi v ekonomických, sociál‑

nych a politických vedách, práve alebo histórii; anglický jazyk
 Poznámky: štipendiá sa udeľujú na 12 alebo 24 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri
 Bližšie informácie: www.eui.eu

Bogliasco štipendium v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia  
v Liguria Study Center
 Zameranie: humanitné, spoločenské vedy, umenie
 Cieľová skupina: výskumný pracovník
 Poznámky: trvanie podpory je 1 mesiac
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla vo februári pre zimný semester 

a v máji pre letný semester
 Bližšie informácie: www.bfny.org/english/fellowships.cfm

http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp
http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp
www.iicbratislava.esteri.it
mailto: milan.bariak.iic@esteri.it
www.eui.eu
www.bfny.org/english/fellowships.cfm
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Výskumný štipendijný program CERES
 Zameranie: Stredoeurópska iniciatíva (Central European Initiative, CEI) ponúka skúse‑

ným výskumníkom z členských krajín CEI štipendium na 12‑mesačné postdoktorandské 
výskumné pobyty v Terste na niektorom z 5 centier excelentnosti CERES.

 Cieľová skupina: postdoktorand v oblasti fyziky, matematiky, genetiky, biotechnológií, 
neurovedy, nanovedy a bioinformatiky

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla koncom apríla
 Bližšie informácie: http://cei.int/content/research‑fellowship‑programme‑ceres?tab=0

Medzinárodný kurz talianskeho jazyka a kultúry
 ameranie: Centrum pre podporu talianskeho jazyka a kultúry CALCIF každoročne orga‑

nizuje v Gargnane Medzinárodný kurz talianskeho jazyka a kultúry, ktorý sa koná počas 
letných mesiacov (júl a august).

 Cieľová skupina: uchádzači od 18 do 40 rokov ovládajúci taliansky jazyk minimálne na 
úrovni B1/B2

 Poznámky: Milánska Univerzita môže poskytnúť zahraničným uchádzačom vo veku 
18‑40 rokov štipendium pokrývajúce náklady na lekcie, ubytovanie a stravu.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla koncom marca
 Bližšie informácie: www.calcif.unimi.it/index.html

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Taliansko www.euraxess.it

THAJSKO
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

TURECKO

Turecké štipendiá (Turkiye Burslari)

Štipendiá na celé doktorandské štúdium
 Zameranie:

– Štipendium Aliho Kuscu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science 
and Technology Scholarship)

– Štipendium Ibniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (Ibni Haldun Social 
Sciences Scholarship)

http://cei.int/content/research-fellowship-programme-ceres?tab=0
www.calcif.unimi.it/index.html
www.euraxess.it
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– Štipendium zamerané na ekonomické vedy (Economic Studies Scholarship)
– Štipendium zamerané na historické vedy (History and Civilization Scholarship)

 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: ovládať turecký jazyk alebo jazyk, v ktorom bude prebiehať výučba
 Poznámky: ak je vyučovací jazyk turečtina, súčasťou pobytu je aj jazyková príprava, ktorá 

sa koná pred nástupom na vysokú školu v Turecku
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v júni
 Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/en

Štipendiá na ročný výskumný pobyt
 Zameranie:

– Štipendium Aliho Kuscu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science 
and Technology Scholarship)

– Štipendium Ibniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (Ibni Haldun Social 
Sciences Scholarship)

– Štipendium zamerané na ekonomické vedy (Economic Studies Scholarship)
– Štipendium zamerané na historické vedy (History and Civilization Scholarship)

 Cieľová skupina: doktorandi, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a vedeckí pra‑
covníci alebo vysokoškolskí učitelia s titulom PhD. (alebo ekvivalentom), ktorí nemajú 
viac ako 45 rokov

 Podmienky: ovládať turecký jazyk alebo jazyk, v ktorom bude prebiehať komunikácia 
 počas pobytu

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v júni
 Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/en

2mesačný letný kurz tureckého jazyka – Yunus Emre Turkish Language Scholarship
 Zameranie: turecký jazyk
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: základy tureckého jazyka; uchádzač sa nesmel v minulosti zúčastniť kurzu 

tureckého jazyka v Turecku, v čase realizácie jazykového kurzu, nesmie byť uchádzač na 
štipendijnom pobyte v Turecku

 Poznámky: kurz sa koná v Ankare, Istanbule, Izmire, Burse, Antalyi, Trabzone a Sam‑
sune (miesto konania sa mení každý rok)

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v máji
 Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/en

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Turecko http://euraxess.tubitak.

gov.tr

www.turkiyeburslari.gov.tr/en
www.turkiyeburslari.gov.tr/en
www.turkiyeburslari.gov.tr/en
http://euraxess.tubitak.gov.tr
http://euraxess.tubitak.gov.tr
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UKRAJINA

Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny 
v oblasti vzdelávania

1 až 10mesačný výskumný pobyt
 Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej 

a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; ukrajinský alebo ruský jazyk
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Seminár ukrajinského jazyka
 Zameranie: ukrajinský jazyk
 Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: základy ukrajinského jazyka
 Poznámky: predpokladaný nástup v septembri
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
 Bližšie informácie: www.saia.sk v databáze štipendií a grantov

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (str. 83)
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko‑technickej spolupráci (str. 95)
 Vedecký program NATO (str. 88)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička (str. 97)

USA
V porovnaní s Európu pre USA platí iný spôsob získavania finančnej pomoci na výskumné 
pobyty. Existujú rôzne možnosti získať finančnú podporu na študijné a výskumné pobyty 
od štátnych a súkromných univerzít, ako aj od rôznych súkromných nadácií a organizácií. 
 Štipendiá spravidla nepokrývajú všetky náklady spojené s pobytom.

Výnimku tvoria: National Training and Research Grants – štipendiá, ktoré pokrývajú školné, 
pobytové náklady a rôzne poplatky. Finančné prostriedky na udelenie takýchto štipendií po‑
skytujú americkým univerzitám národné agentúry ako napr. National Institute of Health 
(www.nih.gov) a National Science Foundation (www.nsf.gov). National Science Founda‑
tion je nezávislá federálna agentúra založená Kongresom v roku 1950 na podporu vedy. NSF 
poskytuje finančnú podporu na základný výskum americkým vysokým školám a univerzitám 
v oblastiach ako napr. matematika, informatika, spoločenské vedy. Výskum v oblasti medi‑
cíny podporuje National Institute of Health.

www.saia.sk
www.saia.sk
www.nih.gov
www.nsf.gov
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Finančné prostriedky na absolvovanie študijného alebo výskumného pobytu je možné zís‑
kať na rôznych úrovniach ako napr.:
 Research Assistantship – pomoc pri výskume za finančnú odmenu. Niektorí výskumní 

asistenti sú financovaní z univerzitných fondov alebo štátnych peňazí určených na pod‑
poru výskumu. Iní asistenti sami priamo podajú žiadosť o výskumný grant.

 Teaching Assistantship – určené postgraduálnym študentom za pomoc pri prednáškach, 
opravovaní písomných prác a pod.

Informácie o tom, ktoré organizácie (univerzity, nadácie) poskytujú finančnú podporu na 
absolvovanie postgraduálnych študijných a výskumných pobytov v USA sú spracované 
v publikácii Funding for United States Study – Financial assistance for U. S. study and rese‑
arch. Publikácia je k dispozícii v SAIA, n. o.

Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike

Programy pre jednotlivcov

Fulbrightove štipendiá pre postgraduálne štúdium
 Zameranie: všetky vedné odbory s výnimkou klinickej medicíny
 Cieľová skupina: absolvent magisterského štúdia, doktorand, mladý vedecký pracovník
 Podmienky: ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni; výborné 

študijné výsledky (študijný priemer je 1,5 alebo jeho ekvivalent B+); výborná znalosť an‑
glického jazyka (jazykový test TOEFL, minimálny počet bodov z testu na počítači je 230, 
ibT 90); slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v SR; nebyť absolventom americkej 
vysokej školy resp. nepôsobiť v USA dlhší čas (semester, rok atď.)

 Poznámky: štipendium je určené na 10 mesačné postgraduálne štúdium na univerzite 
alebo inštitúcii v USA v troch kategóriách: študent nediplomového štúdia – non‑degree, 
magisterského štúdia – master’s degree alebo hosťujúci výskumník – visiting researcher.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v júni
 Bližšie informácie: www.fulbright.sk, office@fulbright.gov.sk

Program Fulbrighta a Schumana
 Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxem‑

burgom a financujú ho MZV USA a Sekretariát EÚ pre vzdelávanie a kultúru.
 Oblasti štúdia: Záležitosti Európskej únie, Európska integrácia alebo vzťahy EU – USA.
 Počet a druh štipendií:

– Štipendium pre výskum alebo univerzitné štúdium: 22 štipendií pre výskum a/alebo 
postgraduálne štúdium o záležitostiach Európskej únie alebo vzťahov medzi EU a USA 
na akreditovanej univerzite v USA alebo v nezávislom výskumnom centre v USA.

 Kandidáti musia:
– byť občanmi EU,
– byť odborníkmi (decision makers, policy makers, uchádzači z priemyslu, médií, poli‑

tiky, administrátori v oblasti vzdelávania a verejnej správy),
– mať minimálne 2 roky pracovnej skúsenosti od získana bakalárskeho titulu,
– mať akademickú/profesionálnu skúsenosť aspoň v dvoch členských štátoch EÚ,
– preukázať zodpovedajúcu akademickú alebo profesionálnu kvalitu,
– mať výbornú znalosť angličtiny.

www.fulbright.sk
mailto: office@fulbright.gov.sk
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 Štipendiá pre odborníkov v oblasti medzinárodného vzdelávania: O štipendiá sa môžu 
uchádzať aj odborníci, ktorí sa zaoberajú administráciou medzinárodného vzdeláva‑
nia (výmenné programy, štúdijné programy v zahraničí, pracovníci prijímacích oddelení) 
a chcú pracovať na podobných miestach v USA. Uchádzači si musia zabezpečiť pozýva‑
júci list.

 EU Scholar‑in‑Residency Program: Minimálne 3 jednosemestrové štipendiá na predná‑
šanie o Európskej únii alebo o vzťahoch medzi EU a USA, integrácii a/alebo politickej 
ekonómii na vybraných univerzitách v USA.

 Doba trvania: Minimálna doba 3 mesiace, maximálna 10 mesiacov, prednosť majú pro‑
jekty na obdobie 4 mesiacov.

 Štipendium zahŕňa: Mesačné štipendium 3  000  eur plus cestovné náklady a profesio‑
nálny príplatok vo výške max. 3  000  eur. Víza typu J‑1 a zdravotné poistenie sú súčasťou 
štipendia.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí býva spravidla 1. februára

Záujemcovia musia čo najskôr podať predbežnú prihlášku spolu so životopisom a jednostra‑
novým popisom navrhovaného projektu. Ďalšie informácie vrátane predbežnej žiadosti náj‑
dete na www.fulbrightschuman.eu.

Informácie, komunikáciu a výberové konanie zabezpečuje:
Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburgom
Royal Library, Boulevard de l’Empereur, 4, Keiserslaan, 1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32/2/519 57 72, Fax: +32/2/519 57 73, adviser@fulbright.be, www.fulbright.be

Programy pre inštitúcie

Krátkodobé sprostredkovanie odborníka z USA
 Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci 

Fulbrightovho programu pôsobia v respektívnom školskom roku v susedných krajinách, 
prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov nájdete na www.cies.
org/schlr_directories. Komisia môže uhradiť cestovné náklady a ubytovanie.

 Bližšie informácie: office@fulbright.gov.sk

Fulbright Specialists Program
 Program umožňuje slovenským vysokým školám, univerzitám, múzeám, knižniciam 

a iným inštitúciám (ktoré sa programovo zaoberajú vzdelávaním, ako napr. Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu) pozvať amerického odborníka a spolupracovať s ním 
na príprave výučby a rozvoja inštitúcie, školy, fakulty či katedry.

 Poznámka: Výskum v rámci tohto programu nie je možný.
 Bližšie informácie: www.fulbright.sk, office@fulbright.gov.sk

Fulbright ScholarinResidence Program
 Program umožňuje inštitúciám v USA pozvať zahraničného odborníka na jeden alebo 

dva semestre. Úlohou odborníka je prednášať a poskytovať konzultácie vo vybraných 
oblastiach, interdisciplinárnych programoch alebo v kurzoch, kde prítomnosť zahranič‑
ného lektora poskytne medzikulturálny alebo medzinárodný pohľad na problematiku.

 Bližšie informácie: www.fulbright.sk, office@fulbright.gov.sk

www.fulbrightschuman.eu
mailto: adviser@fulbright.be
www.fulbright.be
www.cies.org/schlr_directories
www.cies.org/schlr_directories
mailto: office@fulbright.gov.sk
www.fulbright.sk
mailto: office@fulbright.gov.sk
www.fulbright.sk
mailto: office@fulbright.gov.sk
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Medzinárodné štipendium pre vedu a technológiu
 Zameranie: aeronautika a astronómia/aeronautické inžinierstvo, astronómia/plane‑

tárne vedy, biológia, biomedicínske inžinierstvo, chémia, počítačové vedy/inžinierstvo, 
inžinierstvo (elektro, chemické, civilné, mechanické, oceánografické a ropné), environ‑
mentálne vedy/inžinierstvo, geológia/vedy o Zemi a atmosférické vedy, informačné 
vedy/inžinierstvo, matematika, neurologické vedy/neurológia mozgu a kognitívne vedy, 
oceánografia a fyzika (stručný popis jednotlivých oblastí štúdia je na: http://science‑
andtech.fulbrightonline.org)

 Cieľová skupina: absolvent magisterského štúdia
 Podmienky: ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni; výborná 

znalosť anglického jazyka (TOEFL pri papierovom teste minimálne skóre 580, resp. 237 
pri počítačovom teste a 93 pri internetovom teste); slovenské štátne občianstvo

 Poznámky: štipendijný program umožňuje absolvovať 3‑ročné doktorandské štúdium na 
špičkových inštitúciách USA

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v júni
 Bližšie informácie: www.fulbright.sk, office@fulbright.gov.sk

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program)
 Zameranie: všetky vedné odbory s výnimkou klinickej medicíny
 Cieľová skupina: výborný odborník a výskumník s dlhšou odbornou alebo výskumnou 

praxou
 Podmienky: dokončené doktorandské štúdium alebo jeho ekvivalent; výborná znalosť 

anglického jazyka (TOEFL testy nie sú požadované); overiteľné výsledky výskumov alebo 
prednáškovej činnosti; slovenské občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike; pozý‑
vajúci list z hosťujúcej inštitúcie v USA, ktorý potvrdzuje, že žiadateľ o toto štipendium 
už spolupracuje s americkým partnerom alebo existuje aspoň predbežný plán spolupráce

 Poznámky: granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť; dĺžka 
 trvania je od 3 do 6 mesiacov

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri
 Bližšie informácie: www.fulbright.sk, office@fulbright.gov.sk

Štipendium Huberta H. Humphreyho
 Zameranie: analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj, financie a ban‑

kovníctvo, miestne a regionálne plánovanie, politika a manažment v oblasti verejného 
zdravotníctva (vrátane vyučovania v oblasti drogovej závislosti, liečby a prevencie), 
právo a ľudské práva, politika a manažment v oblasti technológie, manažment ľudských 
zdrojov, plánovanie a administrácia vzdelávania, manažment vysokého školstva, komu‑
nikácia a žurnalistika, poľnohospodársky rozvoj a ekonomika, prírodné zdroje a environ‑
mentalistika/klimatické zmeny, prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS, výučba an‑
gličtiny ako cudzieho jazyka (vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných osnov), prevencia 
nelegálneho obchodu s ľuďmi.

 Cieľová skupina: odborník s minimálne 5‑ročnou súvislou praxou v danom odbore
 Podmienky: ukončené vysokoškolské magisterské štúdium; výborná znalosť anglického 

jazyka; slovenské štátne občianstvo; trvalý pracovný pomer v SR
 Poznámky: program dáva možnosť absolvovania 10‑mesačného štúdia na univerzite 

v USA v kombinácii s odbornou praxou.
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v septembri
 Bližšie informácie: www.fulbright.sk, office@fulbright.gov.sk

http://scienceandtech.fulbrightonline.org
http://scienceandtech.fulbrightonline.org
www.fulbright.sk
mailto: office@fulbright.gov.sk
www.fulbright.sk
mailto: office@fulbright.gov.sk
www.fulbright.sk
mailto: office@fulbright.gov.sk


163Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
Prehľad štipendií podľa krajín

Americké letné semináre
 Zameranie: zahraničná politika USA, súčasná americká literatúra, americká kultúra 

a spoločnosť, americká politika a politické myslenie, žurnalizmus a médiá v USA, nábo‑
ženský pluralizmus v USA, seminár o USA pre stredoškolských pracovníkov

 Cieľová skupina: pedagógovia, vedúci katedier, špecialisti (vo vekovom rozpätí 30 až 
50 rokov) pripravujúci učebné osnovy, autori vysokoškolských, resp. stredoškolských 
učebníc

 Podmienky: výborná znalosť angličtiny; prednosť budú mať uchádzači, ktorí jednoznačne 
zdôvodnia, akým spôsobom uplatnia získané poznatky vo svojej práci a ktorí doteraz ne‑
mali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferen‑
ciách

 Poznámky: letné semináre amerických štúdií sú 6‑týždňové intenzívne akademické se‑
mináre; cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na 
akademických inštitúciách

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla na jeseň
 Bližšie informácie: www.fulbright.sk, office@fulbright.gov.sk

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award Program

Krátkodobé pobyty vysokoškolských pedagógov na Michiganskej univerzite
 Zameranie: všetky vedné odbory (v závislosti od zamerania University of Michigan)
 Cieľová skupina: vysokoškolský učiteľ
 Podmienky: výborná ústna a písomná znalosť anglického jazyka; pozývací list od vedenia 

fakulty, vedenia katedry alebo pracovníka katedry či fakulty na University of  Michigan, 
kde by sa výskum mal realizovať (informácie o katedrách a programoch University of 
 Michigan nájdete na www.umich.edu)

 Poznámky: program umožňuje absolvovať krátkodobé pobyty (3 – 4 týždne) na Univer‑
sity of Michigan, Ann Arbor, USA.

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v októbri
 Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.ii.umich.edu/wcee

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

Stáže pre mladých vedúcich pracovníkov v zdravotníctve, vzdelávaní a životnom prostredí
 Zameranie: zdravotníctvo, vzdelávanie, ochrana životného prostredia.
 Cieľová skupina: mladý vedúci pracovník.
 Podmienky: 5 rokov praxe v príslušnom odbore; univerzitné vzdelanie (min. Bc.); výborná 

znalosť angličtiny; podpora zamestnávateľa; preukázateľné mimoriadne schopnosti vo 
svojom odbore.

 Poznámky: dĺžka pobytu max. 6 mesiacov.
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci
 Bližšie informácie: www.afcsls.org

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt
 Zameranie: vzdelávanie, veda, verejná správa, politické vedy, ekonómia, sociológia
 Cieľová skupina: jednotlivec zo Slovenska a Čiech, ktorý pôsobí vo vládnom, komerčnom 

alebo akademickom sektore (nie študent)
 Podmienky: ukončené magisterské štúdium; prax; vynikajúca znalosť anglického jazyka

www.fulbright.sk
mailto: office@fulbright.gov.sk
www.umich.edu
www.fulbright.sk
www.ii.umich.edu/wcee
www.afcsls.org
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 Poznámky: výskumný pobyt prebieha od augusta do decembra kalendárneho roka 
v  trvaní 3 a pol mesiaca; uskutoční sa na Univerzite v Pittsburghu

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v marci
 Bližšie informácie: www.ucis.pitt.edu (e‑mail: kiley@ucis.pitt.edu)

Štipendiá Hooker‑Kubik – University of South Alabama
Štipendiá na podporu slovenských študentov, pedagógov a výskumníkov na pobyt na Uni‑
versity of South Alabama
 Zameranie: všetky vedné odbory
 Cieľová skupina: doktorand, ktorý pôsobí na niektorej z východoslovenských univerzít; 

vedecký pracovník VŠ, vysokoškolský učiteľ, ktorí chcú nadviazať spoluprácu s Univer‑
sity of South Alabama

 Poznámky: štipendiá na 1 alebo 2 semestre
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v júni
 Bližšie informácie: www.southalabama.edu/international/internationaled/hookerkubic.html

Symantec Research Labs Graduate Fellowships pre študentov magisterského 
a doktorandského štúdia technického zamerania
 Zameranie: technické vedy
 Cieľová skupina: doktorand
 Poznámky: štipendium je udeľované na 1 rok, s možnosťou predĺženia na dva roky
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v decembri
 Bližšie informácie: www.symantec.com/about/careers/college/fellowship.jsp

Alfred Friendly Press Fellowships
 Zameranie: žurnalistika, médiá
 Cieľová skupina: uchádzač musí byť zamestnaný v printovom médiu
 Podmienky: vek od 25 do 35 rokov; výborná znalosť anglického jazyka (slovom aj 

písmo  m); minimálne trojročná prax v printových médiách
 Poznámky: trvanie pobytu je 6 mesiacov
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v máji
 Bližšie informácie: www.pressfellowships.org/overview.html

Štipendijné programy CEC ArtsLink pre umelcov, manažérov umenia na pobyt 
a projektovú umeleckú spoluprácu
 Zameranie: tanec, hudba, divadlo, literatúra
 Cieľová skupina: umelec, umelecký manažér
 Poznámky: trvanie pobytu je 5 týždňov
 Žiadosti: závierka podávania žiadostí je spravidla v decembri
 Bližšie informácie: www.cecartslink.org/grants/artslink_awards.html

www.ucis.pitt.edu
mailto: kiley@ucis.pitt.edu
www.southalabama.edu/international/internationaled/hookerkubic.html
www.symantec.com/about/careers/college/fellowship.jsp
www.pressfellowships.org/overview.html
www.cecartslink.org/grants/artslink_awards.html
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Wilson Center Fellowships pre postdoktorandov na študijný pobyt v oblasti 
spoločenských vied
 Zameranie: spoločenské a humanitné vedy
 Cieľová skupina: postdoktorand
 Podmienky: anglický jazyk
 Poznámky: trvanie pobytu je počas akademického roka v USA (september – máj)
 Žiadosti: závierka podávania žiadostí je spravidla v októbri
 Bližšie informácie: http://www.wilsoncenter.org/fellowships‑grants

Stáže Svetovej banky pre doktorandov
 Zameranie: ekonómia, humanitné a spoločenské vedy, poľnohospodárstvo, životné 

 prostredie, iné príbuzné odbory
 Cieľová skupina: doktorand
 Podmienky: výborná znalosť anglického jazyka
 Poznámky: trvanie pobytu minimálne 1 mesiac
 Žiadosti: podávanie prihlášok na zimný termín (december – marec) je spravidla v sep‑

tembri a októbri, na letný termín (jún – september) v decembri a v januári
 Bližšie informácie: www.worldbank.org (v 2. menu voľba „Job seekers“, potom v ľavom 

menu „Programs & Internships“ > „Internships“)

Štipendiá Gettyho nadácie na výskumné a umelecké pobyty
 Zameranie: umenie a výskum umenia, konzervovanie umeleckých diel, manažment a ria‑

denie v oblasti umenia
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Poznámky: Gettyho nadácia poskytuje rôzne granty a typy umeleckých pobytov podľa 

aktuálne stanovených priorít
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je stanovená v závislosti od konkrétneho programu
 Bližšie informácie: www.getty.edu/foundation/funding

Štipendium na prácu s fondom knižnice Truman Library Institute pre postdoktorandov, 
mladých a starších vedeckých pracovníkov
 Zameranie: verejná a zahraničná politika, život a kariéra H. S. Trumana
 Cieľová skupina: postdoktorand, mladý vedecký pracovník, vedecký pracovník
 Poznámky: trvanie pobytu je 1 až 3 týždne
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v apríli a v októbri (pre postdoktoran‑

dov a mladých vedeckých pracovníkov) a v decembri pre starších vedeckých pracovníkov
 Bližšie informácie: www.trumanlibrary.org/grants

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Medzinárodný vyšehradský fond (program VARP, str. 86)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)

http://www.wilsoncenter.org/fellowships-grants
www.worldbank.org
www.getty.edu/foundation/funding
www.trumanlibrary.org/grants
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VEĽKÁ BRITÁNIA

Vo Veľkej Británii poskytujú štipendiá a granty rôzne nadácie, vzdelávacie a výskumné 
organizácie. Spektrum je široké a vyhľadávanie vám uľahčí britský portál EURAXESS 
www.britishcouncil.org/new/euraxess, kde nájdete aj prepojenie na finančného sprie‑
vodcu (EURAXESS Funding search http://euraxessfunds.britishcouncil.org/Search.aspx/
Index), zhromažďujúceho informácie o finančnej podpore pre medzinárodný výskum 
vo vede a technológii. Tento nástroj je určený vedeckým pracovníkom a postgraduálnym 
 študentom z Veľkej Británie a zo zahraničia. Vyhľa dávať sa dá na základe vedného odboru 
či cieľa finančnej podpory. Štipendiá je možné vyhľadávať aj v databáze na webstránke 
www.educationuk.org. Pracovné ponuky v oblasti vedy, výskumu, akademických a iných 
príbuzných profesiách je možné vyhľadávať na webstránke www.jobs.ac.uk.

The Warburg Institute

Dlhodobý výskumný pobyt
 Zameranie: história, kultúra
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Podmienky: doktorand s minimálne jedným rokom výskumu na dizertačnej práci; 

 postdoktorand maximálne 5 rokov od získania titulu PhD.
 Poznámky: trvanie 2 až 3 roky; pobyt sa realizuje na School of Advanced Study, 

The  Warburg Institute v Londýne
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v decembri
 Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/long‑term

Krátkodobý výskumný pobyt
 Zameranie: história, kultúra
 Cieľová skupina: doktorand, postdoktorand
 Podmienky: doktorand s minimálne jedným rokom výskumu na dizertačnej práci; post‑

doktorand maximálne 5 rokov od získania titulu PhD.
 Poznámky: trvanie 2, 3 alebo 4 mesiace; pobyt sa realizuje na School of Advanced Study, 

The Warburg Institute v Londýne
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v decembri
 Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/short‑term

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh 
– výskumné štipendium
 Zameranie: humanitné, spoločenské vedy, uprednostnené sú aktuálne výskumné témy 

inštitútu
 Cieľová skupina: postdoktorand
 Podmienky: doktorand s minimálne jedným rokom výskumu na dizertačnej práci; 

 postdoktorand maximálne 5 rokov od získania titulu PhD.
 Poznámky: trvanie 2 až 6 mesiacov; pobyt sa realizuje na The Institute for Advanced 

 Studies in the Humanities, The University of Edinburgh (Škótsko)
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla vo februári
 Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/visiting.fellowships.html

www.britishcouncil.org/new/euraxess
http://euraxessfunds.britishcouncil.org/Search.aspx/Index
http://euraxessfunds.britishcouncil.org/Search.aspx/Index
www.educationuk.org
www.jobs.ac.uk
http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/long-term
http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/short-term
www.iash.ed.ac.uk/visiting.fellowships.html


167Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
Prehľad štipendií podľa krajín

Ročné stáže pre učiteľov vo Veľkej Británii (Program HMC)
 Zameranie: pedagogické zameranie s aprobáciou na výučbu predmetov: matematika, 

prírodné vedy, informatika, dizajn a technická výchova, umelecká a hudobná výchova, 
telesná výchova, učiteľstvo nižších ročníkov, francúzsky, nemecký, španielsky jazyk, prí‑
padne história a geografia

 Cieľová skupina: mladý učiteľ gymnázia, študent posledného ročníka VŠ s pedagogic‑
kým zameraním

 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí o štipendium býva spravidla v decembri
 Bližšie informácie: www.osf.sk, e‑mail: elena@osf.sk

Scottish Czech and Slovak Summer Scholarship Fund
 Zameranie: podľa ponuky letných škôl v Škótsku
 Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
 Podmienky: dobré znalosti anglického jazyka
 Poznámky: výhodou je záujem o škótsku kultúru v rámci štúdia
 Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí je spravidla v apríli
 Bližšie informácie: www.scsssfund.org.uk/awards.htm

Iné
 Národný štipendijný program (str. 91)
 Štipendiá a granty financované z Európskej únie (str. 57)
 Literárny fond – príspevok na tvorivú cestu (str. 96)
 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta (str. 96)
 ďalšie možnosti podpory výskumu: portál EURAXESS Veľká Británia www.britishcouncil.

org/new/euraxess/Euraxess‑About‑Euraxess

www.osf.sk
mailto: elena@osf.sk
www.scsssfund.org.uk/awards.htm
www.britishcouncil.org/new/euraxess/Euraxess-About-Euraxess
www.britishcouncil.org/new/euraxess/Euraxess-About-Euraxess


SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková 
organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku 
spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA 
vznikla v 90. rokoch minulého storočia na pôde ministerstva školstva. Nové spolo-
čenské podmienky si prirodzene vyžiadali existenciu nezávislej informačnej agen-
túry, ktorá by zaručovala prístup k informáciám a poskytovala poradenstvo o mož-
nostiach štúdia v zahraničí a ktorá by vytvorila otvorený a transparentný  systém 
uchádzania sa o štipendiá, ktoré v období po zmene režimu Slovensku ponúkli 
 zahraničné vlády a rôzne mimovládne neziskové organizácie.

1. januára 1992 sa SAIA zaregistrovala ako občianske združenie, ktoré sa  neskôr 
transformovalo na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné 
služby. Spočiatku agentúra pôsobila iba v Bratislave, postupne začala vytvárať 
 regionálne pracoviská vo vysokoškolských mestách. SAIA bola v roku 1993 pove-
rená MŠ SR administrovaním dvoch nových medzivládnych programov, a to  Akcia 
Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, a CEEPUS. Svoju činnosť 
rozšírila o služby pre novú cieľovú skupinu – mimovládne organizácie – a stala sa 
servisným centrom pre tretí sektor. Široké spektrum aktivít v tejto oblasti SAIA 
ukončila koncom roku 2003.

V roku 2004 začala venovať pozornosť okrem mobilít študentov a vysokoškolských 
učiteľov aj mobilitám výskumných pracovníkov, pôsobiacich tak vo verejných, ako 
aj súkromných výskumných inštitúciách. Stala sa súčasťou európskej siete servis
ných centier EURAXESS pre výskumných pracovníkov financovanej Európskou 
 komisiou. Národnú sieť EURAXESS v súčasnosti financuje MŠVVaŠ SR.

Od roku 2006 začala SAIA realizovať dva nové programy schválené vládou Sloven-
skej republiky a financované z prostriedkov MŠ SR – Štipendium M. R. Štefánika 
a Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vyso-
koškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Financovanie programu Štipen-
dium M. R. Štefánika sa skončilo v roku 2009. Národný štipendijný program vstúpil 
v roku 2011 do druhej fázy svojej realizácie.

Program Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania podporovaný 
z prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 
a Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný z rozpočtu SR manažo
vala SAIA od roku 2007 do konca apríla 2011. Začiatkom roku 2010 sa začal na 
 Slovensku realizovať SciexNMSch – Švajčiarskoslovenský štipendijný fond, finan-
covaný zo zdrojov švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii. Koordinač-
nou jednotkou programu sa stala SAIA.

V súčasnosti má SAIA pracoviská v 6 univerzitných mestách (okrem Bratislavy 
v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline) a zamestnáva 22 pracovníkov. 
Rozpočet na štipendiá a projekty v rámci všetkých programov, ako aj na operačné 
a ďalšie programové výdavky predstavoval v roku 2012 čiastku 2,13 mil. €.

Súčasné programy SAIA, n. o.:
1. Akademické mobility
2. Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
3. CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
4. Národný štipendijný program
5. SciexNMSch – Švajčiarskoslovenský štipendijný fond
6. Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov

NŠP
Národný
štipendijný 
program
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