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 MINISTER ŠKOLSTVA PREDSTAVIL VÝCHODISKÁ NA ZNIŽOVANIE 
      DOPADOV KRÍZY

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 26. februára zúčastnil 
na seminári Znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor 
prostredníctvom výskumu a vývoja. Predstaviteľov podnikateľskej sféry, zástupcov 
výskumno-vývojových organizácií a vysokých škôl informoval o zákone o stimuloch 
pre výskum a vývoj a novele zákona o vysokých školách. Oboznámil ich aj s výzvami 
pre výskumno-vývojové projekty a programami Agentúry na podporu výskumu                
a vývoja (APVV). „Našou filozofiou a cieľom je tento rok rozbehnúť aplikovaný
výskum,“ zdôraznil v diskusii J. Mikolaj. Nové rámce a podmienky ponúknu 
podnikateľom štátnu podporu pre rozvoj výskumu a vývoja. Zameraný je na to návrh 
zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorým sa bude v najbližších mesiacoch 
zaoberať Národná rada SR. Na podporu aplikovaného výskumu sú orientované aj 
programy APVV. Najvyššia čiastka vo výške 4,2 milióna eur je vyčlenená na stimuláciu 
inovácií v malých a stredných podnikoch prostredníctvom vlastného výskumu a vývoja. 

(zdroj minedu.sk)

 PREKROČME SPOLU BARIÉRY 

V roku 2009 vyhlasuje Konto Orange nový grantový program Prekročme spolu bariéry. 
V rámci programu podporuje formálne aj neformálne vzdelávanie a poradenské 
aktivity, terénnu sociálnu prácu, chránené dielne, programy chráneného bývania, 
kultúrne a voľnočasové aktivity a iné aktivity spĺňajúce ciele a kritériá programu.
O grant sa môžu uchádzať mimovládne neziskové organizácie, obce a mestá, 
zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, vysoké školy a univerzity.
Bližšie informácie www.kontoorange.sk/blox/cms/aktual/open_grant/prekrocme.
Termín uzávierky programu: 25. marec 2009, celková vyčlenená suma na projekty je 
100 000 € (3 012 600 Sk), maximálna suma na jeden projekt je 3 000 € (90 378 Sk).

 VÝZVA PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE V OBLASTI VZDELÁVANIA 

Grantový program Konta Orange má ambíciu presadzovať dlhodobé pozitívne zmeny 
smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku. Podpora sa zameriava na 
odbornú prípravu a osobnostný rozvoj učiteľov i budúcich učiteľov, na sieťovanie 
a výmenu informácií medzi pedagogickými pracovníkmi, vytváranie učiteľských 
platforiem, ale aj na priamu prácu so žiakmi.
Uchádzať o grant sa môžu mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú angažované 
v oblasti vzdelávania a realizujú aktivity na základných a stredných školách, prípadne 
iniciatívy orientované na pedagógov alebo budúci pedagógov základných a stredných 
škôl. V roku 2009 budú dve uzávierky prijímania projektov podľa dátumu realizácie 
projektov. Termín prvej aktuálnej uzávierky programu je 30. marec 2009. Celková 
vyčlenená suma na projekty je 35 000 € (1 054 410 Sk), maximálna suma na jeden 
projekt je 700 – 3 000 € (21 088,20 Sk – 90 378 Sk). 
Bližšie informácie www.kontoorange.sk/blox/cms/aktual/open_grant/vyzva

Študovali ste v letnom semestri 1990 vo Viedni? 
Po novembri 1989 získali slovenskí občania možnosť študovať v zahraničí.  
Jednou z krajín, ktorá otvorila svoje univerzity Slovákom, bolo Rakúsko. 
Prvých 40 poslucháčov slovenských vysokých škôl začalo študovať  
19. marca 1990 na univerzitách vo Viedni. Do konca semestra ich každý deň  
vozil do a z Viedne mimoriadny autobus z Bratislavy.

Boli ste medzi nimi? 

Ozvite sa nám! 

Pošlite nám mail: olga.subenikova@saia.sk

HĽADÁME ŠTUDENTOV...

...po 20 rokoch
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PRÍLEŽITOSTI  
PRE ABSOLVENTOV 

1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia

AMERICAN FUND FOR CZECH 
AND SLOVAK LEADERSHIP 

STUDIES
 

Program American Fund for Czech and 
Slovak Leadership Studies je určený 
mladým lídrom pôsobiacim  
v odboroch zdravotníctvo, vzdelávanie 
a ochrana životného prostredia  
v Českej a Slovenskej republike. 
Termín podávania prihlášok je  
31. marca 2009.  
Bližšie informácie a prihláška:  
www.afcsls.org 

Po ukončení vysokoškolského štúdia má absolvent niekoľko možností – pokračovať  
v štúdiu, zamestnať sa alebo začať podnikať (prípadne sa evidovať na príslušnom 
úrade práce ako nezamestnaný).

V téme tohto čísla Bulletinu SAIA sme pripravili základné informácie pre absolventov 
bakalárskeho a magisterského štúdia, pričom sme sa zamerali na možnosti ďalšieho 
postgraduálneho štúdia (magisterského alebo doktorandského) v zahraničí a získania 
štipendií na takéto štúdium, ako aj základné informácie o hľadaní práce, či už na 
Slovensku alebo v zahraničí.

Kto je absolvent? Tento termín sa používa na označenie občana mladšieho ako  
25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred 
menej ako dvoma rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie – teda 
zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Čo urobiť ako prvé po ukončení štúdia? Nezabudnúť na zdravotné poistenie. To je na 
Slovensku zo zákona povinné. Za študentov ich vo všeobecnosti platí štát. V prípade, 
ak sa absolvent bezprostredne po ukončení vysokej školy zamestná, povinnosť 
nahlásiť túto skutočnosť zdravotnej poisťovni má zamestnávateľ, ktorý tiež odvádza 
zdravotnej poisťovni preddavok na poistné. Ak sa absolvent stane samostatne 
zárobkovo činnou osobou, musí to oznámiť poisťovni sám a sám aj uhrádzať 
preddavok poistného. Rovnako je povinný platiť zdravotné poistenie aj absolvent, 
ktorý je dobrovoľne nezamestnaný, pokiaľ nespadá do niektorej z kategórií osôb, za 
ktoré je platiteľom poistného štát. Ak sa bývalý študent stane nezamestnaným, je 
povinný to ohlásiť zdravotnej poisťovni a mal by so sebou priniesť aj potvrdenie  
o zaevidovaní sa na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie 
záujemcovia získajú na webových stránkach alebo v pobočkách zdravotných poisťovní.

Absolvent, ktorý hľadá zamestnanie, by sa mal evidovať v evidencii uchádzačov  
o zamestnanie na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny (úrad mu bude 
aktívne pomáhať pri hľadaní zamestnania). V tomto prípade sa musí pravidelne 
hlásiť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny – každých 14 dní, ak 
je na absolventskej praxi – raz za mesiac. Ak bývalý študent požiada o zaradenie 
do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní do dňa ukončenia 
sústavnej prípravy na povolanie, bude do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
zaradený odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie.

Základné informácie o životných situáciách a ako ich riešiť záujemcovia nájdu  
na Ústrednom portáli verejnej správy portal.gov.sk

PRIPOMÍNAME
Národný štipendijný 
program na podporu 
mobilít študentov, 
doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov  
a výskumných pracovníkov

Žiadosť o štipendium a/alebo 
cestovný grant na pobyty  

v školskom roku 2009/2010 musí 
byť elektronicky podaná  

a v papierovej forme doručená  
do SAIA, n. o.,  

do 30. apríla 2009  
do 16.00 hod. 

Bližšie informácie 

www.stipendia.sk 
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Študenti po zaevidovaní na úrade práce zvyčajne 
nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti, pretože 
podmienkou je, aby v posledných štyroch rokoch pred 
zaradením do evidencie nezamestnaných občanov 
hľadajúcich zamestnanie, bol nezamestnaný poistený 
v nezamestnanosti najmenej tri roky.

Ak si však študent len „predlžuje“ prázdniny, alebo si 
je istý, že si zamestnanie nájde aj sám, je výhodnejšie 
sa prihlásiť na príslušnom úrade práce sociálnych 
vecí a rodiny ako občan nachádzajúci sa v hmotnej 
núdzi, ak spĺňa podmienky na pomoc v hmotnej 
núdzi. V tomto prípade je možné sa na konkrétnych 
podmienkach s pracovníkmi úradu dohodnúť 
individuálne. 

Základné informácie záujemcovia nájdu na ústrednom 
portáli verejnej správy portal.gov.sk alebo na portáli 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  
www.upsvar.sk

(Viac o tom, ako si hľadať prácu – pozri strana 8)

AK SA CHCE ABSOLVENT ĎALEJ VZDELÁVAŤ, časť 
nákladov spojených so štúdiom/výskumom mu môže pomôcť 
pokryť štipendium. Vo všeobecnosti platí, že štipendium nemusí 
pokrýva úplné náklady. 
Štipendiá by sme mohli rozdeliť do dvoch skupín, tie, ktoré sú 
určené na štúdium na konkrétnej vzdelávacej inštitúcii, a tie, 
ktoré podporujú štúdium na ľubovoľnej inštitúcii podľa výberu 
uchádzača. Štipendium môže mať podobu napríklad odpustenia 
školného alebo jeho časti, príspevku na životné náklady, 
ubytovanie, stravovanie, poistenie, dopravu, nákup učebníc  
a pod. 
S hľadaním štipendií treba začať s časovým predstihom, aby 
mal uchádzač dosť času splniť všetky podmienky štipendia 
(termín podania žiadosti, prílohy atď.). Dôležité je podrobne sa 
oboznámiť so znením výzvy. Zamerať sa treba najmä na termín 
uzávierky a spôsob, akým musia byť prihláška a podkladové 
materiály predložené. 
Termín môže byť stanovený priebežne (výberová komisia 
zasadá niekoľkokrát do roka) alebo do určitého dátumu 
(prípadne aj hodiny).

Prihláška/žiadosť môže byť vyžadovaná 
- v papierovej forme (originál, kópie); 
- v papierovej a súčasne aj elektronickej forme  
   (e-mailom, na CD); 
- on-line, niektoré materiály musia byť naskenované  
   a priložené; 
- on-line, niektoré materiály musia byť doručené  
   v papierovej forme.

Pokiaľ to z výzvy nie je jasné, overte si, či termín uzávierky 
znamená, že v tento deň stačí žiadosť podať (rozhoduje dátum 
poštovej pečiatky) alebo v tento deň musí byť žiadosť fyzicky 
na určenom mieste (často býva stanovená aj hodina uzávierky). 
V takom prípade musíte počítať s tým, že doručenie (najmä do 
zahraničia) môže trvať niekoľko dní. Niektorí vyhlasovatelia/
administrátori štipendijných programov upozorňujú, že majú 
zriadený poštový priečinok  
a nepreberajú zásielky od doručovacích služieb, ktoré vyžadujú 
osobné prevzatie.
Nespoliehajte sa, že termín stihnete, ak podklady pošlete 
e-mailom alebo faxom. Niektorí vyhlasovatelia/administrátori 
programov upozorňujú, že takéto prihlášky neakceptujú.

Pri prihlasovaní on-line je spravidla stanovené obdobie, počas 
ktorého sa dá prihlásiť. Snažte sa prihlásiť čo najskôr, najmä  
v prípade, ak systém umožňuje do termínu uzávierky podklady 
dopĺňať/aktualizovať. Nespoliehajte sa, že ste jediný, kto si 
necháva prihlásenie „na poslednú chvíľu“. Môže sa stať, že 
systém bude preťažený a nepodarí sa vám prihlásiť.
Pri prihlasovaní on-line si overte, či niektoré podkladové 
materiály nemusia byť do stanoveného termínu doručené 
poštou/osobne.

Pri predkladaní žiadosti nezabudnite, že akceptovaná je len 
kompletná žiadosť s požadovaným počtom originálov a fotokópií 
materiálov.
Príprave podkladových materiálov venujte pozornosť – žiadosť 
vás reprezentuje a veľakrát je jediným obrazom o vás, ktorý má 
výberová komisia k dispozícii.
Uchádzačov môže byť viac, a tak okrem študijných a vedeckých 
výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, 
dodanie všetkých požadovaných dokladov (akceptačný list, 
odporúčacie listy, doklady o jazykových znalostiach, študijné 
a vedecké výsledky, motivačný list, štrukturovaný životopis, 
odporúčania profesorov, zamestnávateľa a v niektorých 
prípadoch aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.)

Urobte si kópiu odovzdávaných materiálov a v každom 
prípade si odložte doklad potvrdzujúci podanie žiadosti.

K žiadosti o štipendium treba priložiť rôzne prílohy, niekedy aj 
ich úradný preklad. Pristavíme sa pri tých, ktoré sa vyžadujú 
najčastejšie. 

Životopis (CV) by mala byť stručná, prehľadná prezentácia 
vášho doterajšieho vzdelania, prípadných pracovných 
skúseností, publikačnej činnosti, dosiahnutých úspechov a pod. 
(písaný štruktúrovanou formou). Píšte výlučne iba o sebe,
uveďte aj svoje záujmy, mimoškolské aktivity, dobrovoľnícku 
činnosť a pod., aby výberová komisia získala komplexnú 
predstavu o vašej osobnosti – uveďte všetky skutočnosti, ktoré 
považujete za dôležité pri hodnotení, či ste vhodný kandidát na 
štipendium.

Odporúčanie je hodnotenie napísané vysokoškolskými 
profesormi, vašimi učiteľmi, v ktorom opíšu vaše predpoklady 
pre študijný pobyt, vyzdvihnú vaše osobnostné a študijné 
výsledky, schopnosti zúžitkovať poznatky z pobytu v zahraničí 
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PÄŤ ZÁKLADNÝCH ZÁSAD DOBRÉHO ŽIVOTOPISU 

Sústreďte sa na to, čo je najdôležitejšie 
Životopis musí byť stručný: vo väčšine prípadov stačia 
jedna až dve strany. Rozhodne nepresiahnite tri strany. 
Ak je vaša prax ešte prikrátka (pretože ste ešte len 
nedávno ukončili školu), opíšte najskôr svoje vzdelávanie  
a odbornú prípravu, zdôraznite svoje pracovné činnosti 
počas odbornej prípravy. 
Ak sú pre prácu, o ktorú sa uchádzate, dôležité jazykové 
zručnosti, vyplňte Europass – jazykový pas, a priložte ho 
k životopisu. 

Vyjadrujte sa jasne a výstižne 
Používajte krátke vety. 
Sústreďte sa na relevantné aspekty svojej praxe. 
Vysvetlite všetky prestávky vo svojom štúdiu a kariére. 

Prispôsobte svoj životopis miestu, o ktoré sa 
uchádzate 

Skôr než pošlete svoj životopis zamestnávateľovi, 
skontrolujte, či zodpovedá požadovanému profilu.
Neuvádzajte pracovné skúsenosti alebo odbornú prípravu, 
ktoré nesúvisia s vašou žiadosťou. 
Zdôraznite svoje prednosti podľa špecifických požiadaviek
možného zamestnávateľa. 
Dávajte si pozor: Nenafukujte umelo svoj životopis, ak to 
urobíte, veľmi pravdepodobne vás vylúčia z pohovoru. 

Starostlivo dbajte na formu prezentácie svojho 
životopisu 

Uveďte jasne a logicky svoje zručnosti a kompetencie tak, 
aby bolo ľahké rozpoznať vaše prednosti. 
Venujte pozornosť takým detailom, ako je pravopis  
a interpunkcia. 
Pozn.: 
Životopis vytlačte na biely papier. 

Keď máte životopis napísaný, skontrolujte ho 
Odstráňte akékoľvek pravopisné chyby a presvedčte sa, že 
je formulovaný jasne a logicky. 
Dajte niekomu prečítať životopis, aby ste sa ubezpečili, že 
obsah je jasný a zrozumiteľný. 

(podľa europass.cedefop.europa.eu)

pre štúdium, prácu. Sú dôležitou pomôckou výberovej komisie 
pri posudzovaní žiadosti/prihlášky.
Nemajú byť formálne, a tak si ich vyžiadanie od učiteľov 
nenechávajte na poslednú chvíľu. Kompletné odporúčania 
musia obsahovať kontaktnú adresu a pracovné postavenie 
vypracovateľa a musia byť napísané na hlavičkovom papieri 
školy.

Motivačný list a esej sú vlastnými slovami stručne vyjadrené 
pohnútky, prečo chcete študovať, bádať na tej-ktorej univerzite, 
vedeckom ústave, v čom sa odlišuje táto škola, ústav od vašej, 
čo nenachádzate u nás doma, čo získate štipendijným alebo 
výskumným pobytom.

Odborný program študijného a výskumného pobytu by 
mal obsahovať názov školy/inštitúcie, kde sa bude pobyt 
absolvovať, časový a odborný harmonogram pobytu. 
Odborný program študijného pobytu by mal obsahovať zoznam 
seminárov a prednášok s odôvodnením ich výberu a prínosu 
na terajšie štúdium. Odborný program výskumného pobytu by 
mal opísať program odsúhlasený prijímajúcou inštitúciou a jeho 
prínos pre uchádzača.

Akceptačný list je predbežný písomný súhlas univerzity, 
fakulty, katedry, resp. ústavu o tom, že v prípade získania 
štipendia súhlasia s vaším pobytom u nich. Akceptuje sa len 
originál akceptačného listu (t. j. poslaného poštou), akceptačný 
list poslaný e-mailom alebo faxom je potrebné k termínu 
výberového konania doložiť originálom.

Úradný preklad je preklad vyhotovený prekladateľom, ktorý je 
na túto činnosť oficiálne menovaný Ministerstvom spravodlivosti
SR (súdny prekladateľ); zoznam je zverejnený na  
http://jaspi.justice.gov.sk. 
K originálnemu textu (alebo notársky overenej kópii) sa 
trikolórou pripojí preklad v cieľovom jazyku spolu s oficiálnou
okrúhlou pečiatkou a vyhlásením súdneho prekladateľa o tom, 
že znenie textu v cieľovom jazyku je totožné  
s textom v originálnom dokumente.

Pomôckou pri zostavovaní životopisu môže byť portál http://europass.cedefop.europa.eu, kde si môže záujemca vo viacerých jazykoch 
vytvoriť životopis priamo na internete, alebo si môže stiahnuť formuláre do svojho počítača.
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ŠTIPENDIÁ, NA KTORÉ PRIJÍMA ŽIADOSTI SAIA

Belgicko – Francúzske spoločenstvo
● štipendium na 1- až 10-mesačný pobyt určený na 
prehĺbenie špecializácie alebo výskum.  
Uzávierka spravidla vo februári.

Belgicko/Poľsko
● štipendium na 10-mesačné postgraduálne štúdium na 
College of Europe. Uzávierka spravidla v januári.

Grécko
● štipendium na 5- až 10-mesačný postgraduálny alebo 
výskumný pobyt. Uzávierka spravidla vo februári.

India
● štipendium na celé magisterské štúdium,
● štipendium na celé doktorandské štúdium.  
Uzávierka spravidla v januári.

Izrael
● štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný 
pobyt. V roku 2009 je uzávierka predĺžená do 1. apríla. 
Spravidla býva v novembri.

Japonsko
● štipendium na 1,5- až 2-ročný študijný pobyt (Research 
Student, Master, PhD).  
Uzávierka 6. mája 2009.

Kórejská republika
● štipendium na 6-mesačný alebo ročný výskumný pobyt,
● štipendium na celé magisterské štúdium,
● štipendium na celé doktorandské štúdium.
Uzávierka 29. mája 2009.

ŠTIPENDIÁ, O KTORÉ SA MÔŽU UCHÁDZAŤ ABSOLVENTI
Na nasledujúcich riadkoch sme pripravili prehľad štipendií, o ktoré sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho a magisterského 
štúdia. Rozdelili sme ich do dvoch skupín. Na štipendiá, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd alebo ponúk zahraničných vlád, na 
ktoré prijíma žiadosti SAIA a na iné ponuky. Bližšie informácie záujemcovia získajú v SAIA a jej regionálnych pracoviskách a na 
webových stránkach uvedených pri ponukách.

Informácie o štipendiách a programoch finančnej podpory pre
absolventov záujemcovia nájdu aj na portáli SAIA. V sekcii Štipendiá 
a granty/Prehľad ponúkaných štipendií a grantov/Štipendiá podľa 
cieľových skupín/Absolvent

Maďarsko
● štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny pobyt  
(v rámci II. stupňa umeleckých odborov).  
Uzávierka spravidla v marci.

Mexiko
● štipendium na postgraduálny študijný alebo výskumný 
pobyt,
● štipendium na celé magisterské štúdium (ročné,  
s možnosťou predĺženia),
● štipendium na celé doktorandské štúdium (ročné,  
s možnosťou predĺženia).
Uzávierka 29. mája 2009.

Nemecko
● štipendiá pre absolventov všetkých vedných odborov na 
celé magisterské štúdium,
● štipendiá na celé doktorandské štúdium.
Uzávierka spravidla v novembri.

Rusko
● štipendium na celé magisterské štúdium,
● štipendium na celé doktorandské štúdium.
Uzávierka spravidla vo februári.

Švajčiarsko
● štipendium na 9-mesačný postgraduálny pobyt.
Uzávierka spravidla v októbri.

Turecko
● štipendium na 2- až 8-mesačný výskumný pobyt,
● štipendium celé magisterské štúdium,
● štipendium celé  doktorandské štúdium.
Uzávierka 15. mája 2009.

INÉ VYBRANÉ ŠTIPENDIÁ

Česko/Maďarsko/Poľsko
● štipendiá Medzinárodného Višegrádskeho fondu 
na podporu akademických výmen pre občanov V4 
(Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko). Intra-Visegrad 
Scholarships na 1 až 2-semestrálny (5- až 10-mesačný) 
študijný alebo výskumný pobyt v inej krajine V4. Bližšie 
informácie: scholarships@visegradfund.org  
a www.visegradfund.org. Uzávierka 31. januára.

Austrália
● štipendiá Endeavour Research Fellowship na 4- až 
6-mesačný výskumný pobyt, Endeavour Europe Award pre 
postgraduálnych študentov a The Endeavour International 
Postgraduate Research Scholarship na magisterské alebo  
doktorandské štúdium. 
Bližšie informácie: www.endeavour.dest.gov.au

Fínsko
● štipendiá Fínskej vlády – CIMO Fellowship na 3- až 12-
mesačný pobyt. Žiadosť podáva fínsky partner na CIMO 
(Centre for International Mobility).  
Bližšie informácie: www.cimo.fi



3/2009 07

Francúzsko 
● študijné štipendiá v rámci programu COPERNIC pre 
absolventov odboru ekonómia, právo a pod.  
● štipendiá na 3- až 9-mesačné umelecké študijné pobyty 
pre absolventov umeleckých škôl.
Bližšie informácie: www.ifb.sk. Uzávierka spravidla  
vo februári.
● štipendiá na celé magisterské štúdium na Ecole Normale 
Supérieure (technické a humanitné vedy).  
Bližšie informácie: www.ens.fr/international. Uzávierka 
spravidla 15. marca.

Grécko
● štipendiá IKY na doktorandské štúdium (1 – 4 roky). 
Bližšie informácie: www.iky.gr. Uzávierka spravidla vo 
februári.

Holandsko 
● štipendiá v rámci Huygens Scholarship Programme na 
6- až 24-mesačný študijný alebo výskumný pobyt. Bližšie 
informácie a podávanie prihlášok: www.nuffic.nl/huygens.
Uzávierka spravidla vo februári. 
● štipendiá na letný kurz medzinárodného verejného 
alebo súkromného práva pre absolventov práva na Hague 
Academy of International Law. Bližšie informácie:  
www.hagueacademy.nl. Uzávierka spravidla v marci. 
● stáže na Medzinárodnom kriminalistom súde v Haagu. 
Bližšie informácie: www.icc-cpi.int/recruitment/cc1g.html.

Írsko

● štipendiá The Walsh Fellowships Scheme so zameraním 
na poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo. 
Bližšie informácie: www.teagasc.ie.

Kanada
● štipendiá Nadácie Jeanne Sauvé na štúdium na 
univerzite McGill. Bližšie informácie www.sauvescholars.org.

Kórea
● štipendiá na doktorandské štúdium na Korea 
Development Institute so zameraním štátna politika, 
manažment. Bližšie informácie: www.kdischool.ac.kr. 
Uzávierka spravidla v oktróbri/novembri. 

Maďarsko
● štipendiá Maďarskej štipendijnej rady (Hungarian 
Scholarship Board) na celé doktorandské štúdium (3 roky). 
Bližšie informácie: www.scholarship.hu.  
Uzávierka spravidla v apríli.
● štipendiá Central European University (CEU).  
Bližšie informácie: www.ceu.hu

Nemecko
● ročné štipendium Bavorskej vlády na štúdium na 
bavorských vysokých školách. Bližšie informácie:  
www.bayhost.de.
● stáže v spolkovom parlamente – Deutscher Bundestag  
Internationale Parlaments-Praktika. Bližšie informácie:  
www.bundestag.de/ips.
● štipendium na doplnkové postgraduálne štúdium Master 
of European Studies na Europa Kolleg Hamburg pre 
absolventov so zameraním na právo, ekonomické  
a sociálne vedy. Bližšie informácie: www.europa-kolleg-
hamburg.de. Uzávierka spravidla v apríli.
● štipendiá Nadácie Fridricha Eberta.  
Bližšie informácie: www.fes.de.

● štipendiá Nadácie Friedricha Naumanna.  
Bližšie informácie: www.fnst.org.
● Goethe-štipendium durínskeho premiéra. Bližšie 
informácie: www.thueringen.de/de/gebildet/
goethestipendium. Uzávierka spravidla 31. mája.
● štipendiá Nadácie Hansa Seidela.  
Bližšie informácie: www.hanns-seidel-stiftung.de.
● štipendiá na ročné alebo dvojročné postgraduálne 
pobyty (Aufbaustudium) pre vynikajúcich absolventov 
germanistiky na Univerite vo Wurzburgu. Bližšie 
informácie: www.uni-wuerzburg.de. Uzávierka spravidla  
1. decembra.

Nový Zéland
● štipendiá New Zealand International Doctoral Research 
Scholarships na celé doktorandské štúdium. Bližšie 
informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships.

Portugalsko
● štipendiá Inštitútu Camoes na magisterské  
a doktorandské štúdium v oblasti portugalského jazyka  
a kultúry. Bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt.

Rumunsko
● štipendiá rumunskej vlády na magisterské štúdium  
(2 roky) a doktorandské štúdium (3 roky).
Bližšie informácie: www.saia.sk a ro-embassy@stonline.
sk. Uzávierka 1. apríla 2009 na Veľvyslanectve Rumunskej 
republiky v Bratislave.

Španielsko
● štipendiá ministertva zahraničných vecí Španielska (MAE 
AECI) na postgraduálne pobyty (prehĺbenie špecializácie 
a doktorandské pobyty) – maximálne ročné. Bližšie 
informácie: www.becasmae.es. Uzávierka spravidla od 
októbra do decembra.

Švajčiarsko
● štipendiá CERN (Európske centrum pre časticovú fyziku) 
The Junior Fellowship Programme pre absolventov  
s praxou do 4 rokov. Štipendiá sú udeľované najskôr 
na jeden rok, s možnosťou predĺženia na druhý rok. 
Uzávierka podávania prihlášok býva spravidla v marci  
a septembri. Bližšie informácie: http://www.cern.ch, 
https://hr-dept.web.cern.ch/hr-dept/, https://ert.cern.ch 

Taiwan
● štipendiá Taiwanského štipendijného programu na 
celé magisterské štúdium (maximálne 2 roky) alebo 
doktorandské štúdium (maximálne 3 roky). Celému štúdiu 
predchádza ročný jazykový kurz čínskeho jazyka. Bližšie 
informácie: www.edu.tw alebo Taipejská reprezentačná 
kancelária v Bratislave (meliskova@taipei.dialtelecom.sk). 
Uzávierka spravidla vo februári/marci.

USA
● Fulbrightove štipendium pre postgraduálne štúdium  
v USA. Uzávierka 30. júna 2009 (pozri stranu 11)
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AK SA CHCE ABSOLVENT PO UKONČENÍ ŠTÚDIA 
ZAMESTNAŤ, či už na Slovensku alebo v zahraničí, môže 
postupovať niekoľkými spôsobmi. Hľadá si zamestnanie sám,  
a to buď aktívne (vyhľadáva ponuky a oslovuje 
zamestnávateľov), alebo pasívne (do rôznych databáz vkladá 
svoj životopis a čaká na oslovenie zamestnávateľom, ktorý si 
ho v databáze vyhľadá), alebo využije služby sprostredkovateľa 
(najmä pri práci v zahraničí je dobré vopred si overiť, či má na 
túto činnosť oprávnenie – zoznam spostredkovateľov za úhradu 
je zverejnený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí  
a rodiny SR – www.upsvar.sk). 

Pri hľadaní zamestnania nemajú všetci občania rovnakú 
východiskovú pozíciu. Na označenie skupín, pre ktoré je ťažšie 
sa zamestnať, sa používa termín znevýhodnení uchádzači. 
Do tejto kategórie patria aj absolventi. Dôvodov je viacero, 
najvypuklejším je prax a pracovné skúsenosti a zručnosti. 
Väčšina zamestnávateľov uprednostňuje uchádzačov  
s praxou, ktorú zväčša absolventi nemajú. Pomôcť môžu rôzne 
prázdninové praxe, prípadne trainee programy. Viaceré firmy na
svojich webových stránkach informujú, či takéto programy pre 
vysokoškolákov (ako potenciálnych budúcich zamestnancov) 
ponúkajú. Informácie o trainee programoch, ktoré ponúkajú 
firmy, ktoré sa budú prezentovať na Národných dňoch kariéry,
záujemcovia nájdu na portáli www.ndk.sk. 
Tohtoročným absolventom situáciu pri hľadaní práce sťažia 
dôsledky globálnej hospodárskej krízy, ktoré sa prejavujú najmä 
znižovaním počtu zamestnancov. 
Pred hľadaním zamestnania v zahraničí je dobré si zistiť 
podmienky zamestnávania občanov iných krajín v danej krajine. 
Pre občana SR je rozdiel, či ide o prácu v členských krajinách 
Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHP) alebo v tzv. tretích 
krajinách. 
Jedným zo základných práv  
v krajinách EHP je voľný pohyb 
osôb. Štátni príslušníci členskej 
krajiny môžu pracovať v inej 
členskej krajine bez pracovného 
povolenia. (Niektoré členské krajiny 
však voči novým členom, ktorí do 
únie vstúpili po 1. máji 2004, teda 
aj Slovensku, uplatňujú prechodné 
opatrenia na obmedzenie voľného 
pohybu pracovníkov – bližšie 
informácie v slovenskom jazyku sú 
na európskom portáli pre pracovnú 
mobilitu http://europa.eu.int/eures) 

Portál Eures pre pracovnú mobilitu – EURES 
European Employment Services poskytuje informácie o voľných 
miestach v jednotlivých členských krajinách, o prechodných 
obdobiach, o trhoch práce v jednotlivých krajinách, asistenčné 
služby pri hľadaní zamestnania a poradenské služby pri tvorbe 
žiadostí o zamestnanie, poradenstvo pre klientov  
v prihraničných oblastiach.
Portál poskytuje aj informácie súvisiace s pracovnou mobilitou, 
relevantné pre mobilných pracovníkov a ich rodinných 
príslušníkov.
V Európe pôsobí vyše 700 poradcov Eures; kontakty na nich sa 
dajú vyhľadávať v databáze http://europa.eu.int/eures/main.
jsp?catId=3&acro=eures&lang=sk podľa krajiny a regiónu,  
v ktorej poradca pôsobí, ako aj podľa jazykov, ktoré ovláda.
Kontakty na poradcov, ktorí pôsobia na Slovensku (podľa 
mesta): www.eures.sk
Na portáli môžu záujemcovia o prácu v členských krajinách 
vyhľadávať v databáze Job-Search (http://www.eures.sk/
search_engine.php), ktorú denne aktualizujú európske servisy 
na sprostredkovanie prác, pričom oznamy o voľných pracovných 
miestach ostávajú v systéme len počas obdobia, v ktorom sú 
aktuálne. 
Uchádzači o prácu majú možnosť uverejniť na portáli 
svoj životopis v databáze on-line životopisov, v ktorej si 
zamestnávatelia hľadajú možných kandidátov.
Uchádzači o prácu a zamestnávatelia sa môžu zaregistrovať 
a získať prístup k záložke „Môj Eures“. Takto registrovaní 
užívatelia môžu vytvárať a ukladať vyhľadávacie profily.  
V prípade, že sa objaví pracovná pozícia alebo životopis, ktorý 
korešponduje s profilom uchádzača, bude uchádzač na túto
skutočnosť upozornený prostredníctvom e-mailu a/alebo 
SMS. Uchádzači o zamestnanie musia svoj profil pravidelne
navštevovať, aby bol prístupný zamestnancom. Ak ho uchádzač 
nenavštívi v období 12 týždňov, profil bude pre zamestnávateľov
neprístupný. Ak ho nenavštívi počas jedného roka, profil bude
odstránený. 
Na portáli eures.sk je uverejnený aj zoznam štátnych servisov 
na sprostredkovanie prác v jednotlivých európskych krajinách.

Na slovenskom internete je okrem Euresu niekoľko portálov, 
ktoré umožňujú vyhľadávanie pracovných ponúk na Slovensku, 
ako aj v zahraničí, ako napríklad Profesia (www.profesia.sk), 
JobAgent (www.jobagent.sk), CVonline (www.cvonline.sk). 
Domáce a zahraničné pracovné ponuky majú na svojich 
webových stránkach zverejnené aj rôzne personálne agentúry.
Ich zoznam je zverejnený na portáli profesia.sk.

Základné informácie o hľadaní zamestnania záujemcovia nájdu na  
Ústrednom portáli verejnej správy portal.gov.sk.

Pri príprave témy Bulletinu SAIA 3/2009 boli použité informácie uverejnené na portáloch uvedených v texte. (red)
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Personálni konzultanti predpokladajú, 
že vplyvom hospodárskej krízy a s ňou 
súvisiaceho poklesu počtu voľných miest 
na trhu práce a zvýšenej konkurencie 
uchádzačov s praxou bude mať v školskom 
roku 2009/2010 záujem pokračovať v dennom, 
resp. ďalšom štúdiu oveľa viac absolventov 
nielen stredných, ale aj vysokých škôl. 
Jedným z efektívnych zdrojov informácií 
potrebných pri vyhľadávaní a výbere študijných 
programov a odborov môže byť adresa 
www.education.sk, najznámejší portál 
o vzdelávaní na Slovensku, ktorého súčasťou 
je aj stránka www.skoly.sk. Portál má štyri 
jazykové mutácie a je aktívny vo viacerých 
krajinách (Slovensko, Česká republika, 
Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko a Veľká 
Británia). Jeho hlavným poslaním je efektívna, 
kvalitná a rýchla výmena informácií medzi 
vzdelávacími inštitúciami ponúkajúcimi rôzne 
vzdelávacie aktivity a ich odberateľmi, teda aj 
potenciálnymi študentmi.

Kto sú návštevníci?

Samostatná stránka www.skoly.sk, na ktorej boli koncom 
februára informácie o 180 študijných programoch, 
zaznamenala v roku 2008 viac ako 183 000 návštev. V januári 
dosiahla medziročný nárast o vyše 27 %, takže vzhľadom na 
tento vývoj možno v roku 2009 očakávať 220 000 až 300 000 
návštev. Okrem toho sa aktuálne študijné programy zobrazujú 
na ďalších partnerských stránkach (Trend, Hospodárske 
noviny a pod.), čo zvyšuje ročnú návštevnosť o ďalších 
asi 40 000 návštev. Podľa údajov získaných z výskumu 
AIMmonitor je medzi návštevníkmi stránky www.skoly.sk viac 
žien ako mužov – kým muži tvorili necelých 38 %, podiel 
žien predstavoval viac ako 62 %. Z hľadiska veku prevažujú 
mladšie kategórie (14 až 19 a 20 až 29 rokov), ktoré spolu 
tvorili takmer dve tretiny všetkých návštevníkov. O ďalšie 
vzdelávanie sa najviac zaujímajú ľudia so stredoškolským 
vzdelaním s maturitou (38 %), najmenej návštevníci 
s neukončeným základným vzdelaním (3 %). 

Čo portál ponúka?

Užívateľsky je portál www.education.sk a jeho samostatné 
databázy (www.kurzy.sk, www.skoly.sk, 
www.konferencie.sk, www.hotely.sk) jednoduchý, 
prehľadný a pre bežných užívateľov bezplatný.

Štúdiá možno pohodlne vyhľadávať podľa niekoľkých kritérií 
– študijný odbor/špecializácia, miesto, termín, vzdelávacia 
inštitúcia, stupeň štúdia, forma štúdia, interval nástupu 
na štúdium, pričom komfort vyhľadávania zvyšuje rýchla 
navigácia pri vybraných kritériách. Aj vďaka tomu sa stránka 
www.skoly.sk stala účinným nástrojom na prezentáciu 
jednotlivých škôl a vzdelávacích inštitúcií a ich študijných 
a vzdelávacích programov nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Potenciálni študenti sa môžu s jeho pomocou na 
jednom mieste zorientovať v aktuálnej ponuke na domácom 
i zahraničnom trhu. Aj pre slovenských študentov je určite 
zaujímavý sesterský portál http://studia.edumenu.cz, ktorý 
obsahuje informácie o takmer 500 študijných programoch 
pripravených vzdelávacími inštitúciami sídliacimi v Českej 
republike. V januári dosiahol medziročný nárast návštevnosti 
o 175 %, pričom očakávaná návštevnosť v roku 2009 je 
120 000 až 150 000 návštev. Rýchle zavedenie na trhu 
a vysoký záujem nielen súkromných, ale aj verejných škôl 
o prezentáciu sú znamením, že v Českej republike väčšmi 
ako na Slovensku funguje boj o študenta, z tohto pohľadu 
reprezentovaný aktívnejším marketingom, efektívnejším 
riadením a dobrou správou vzdelávacích inštitúcií. 

Ing. Peter Trgala
Education, s. r. o., Bratislava

Vedecká súťaž Xperimania

Vedecká súťaž Xperimania: objavte vlastnosti každodenných predmetov je určená stredoškolským študentom vo veku od 
10 do 20 rokov, skupinám pozostávajúcim z 2 alebo 3 študentov pochádzajúcich z EÚ, kandidátskych krajín a EFTA krajín.
Študenti by mali pripraviť krátke vedecké výskumné štúdie o materiáloch vyskytujúcich sa v každodennom živote a ich 
vlastnostiach. Termín uzávierky podania súťažných prác je 30. apríl 2009. Bližšie informácie www.xperimania.net 

Webová súťaž ThinkQuest 2009

Webová súťaž ThinkQuest 2009, propagujúca tvorbu online vzdelávacích materiálov, je určená študentom vo veku od 9 do 
19 rokov z celého sveta.  Úlohou študentov, vedených učiteľmi, je vytvoriť inovatívne vzdelávacie webové stránky. Súťaž 
pozostáva z troch vekových skupín pre tímy a webové stránky môžu byť vytvorené v rámci jednej z dvanástich kategórií  
(napr.: umenie a zábava; zdravie a bezpečnosť; geografia a cestovanie). Termín uzávierky zaslania súťažnej prihlášky je 
2. apríl 2009. Bližšie informácie http://www.thinkquest.org/competition

Za štúdiom cez www.skoly.sk
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – PONUKA 

FÍNSKO                                                           Uzávierka 10. apríl 2009

Medzinárodná letná škola v Helsinkách, ktorú organizuje  
9 univerzít, sa uskutočňuje spravidla v auguste. 
Multidisciplinárne kurzy sú určené študentom vyšších ročníkov 
a doktorandom z celého sveta. Komunikačným jazykom je 
angličtina. 
Letná škola v Helsinkách ponúka možnosť pre talentovaných 
študentov uchádzať sa o celé alebo polovičné štipendium. 
Plné štipendium zahŕňa registračný poplatok, školné  

a ubytovanie. Účastník si musí hradiť cestovné náklady  
a stravu. 
Každý uchádzač o štipendium musí vyplniť on-line prihlášku 
do 10. apríla 2009.

Bližšie informácie získate:
e-mail: summer-school@helsinki.fi
www.helsinki.fi/summerschool

Letná škola v Helsinkách pre študentov a doktorandov

USA                                                              Uzávierka 11. jún 2009

Štipendijný program umožňuje PhD. štúdium na špičkových 
inštitúciách USA vo vybraných prírodovedných  oblastiach. 
Stručný popis jednotlivých oblastí štúdia je aj na:  
www.iie.org/fulbright/manager
Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: 

- ukončené magisterské štúdium pred 1. augustom 2010, 
- vynikajúce študijné výsledky, 
- výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL pri 
papierovom teste minimálne skóre 580, resp. 237 pri 
počítačovom teste a 93 pri internetovom teste), 

- v prípade nominácie absolvovanie všeobecného  
a predmetového testu GRE. 

Online prihláška je na https://apply.embark.com/student/
fulbright/international. 
Termín uzávierky na šk. rok 2010/2011 je 11. júna 2009.
Štipendium zahŕňa školné, mesačné štipendium po dobu  
36 mesiacov, zdravotné a úrazové poistenie, príspevky na 
knihy, výskumný materiál, účasť na konferenciách a cestovné. 
V prípade trvania štúdia viac ako 36 mesiacov budú náklady 
na ďalší pobyt kompletne uhradené príslušnou univerzitou.  

International Fulbright Science and Technology Award 2009

THAJSKO                                                                   Uzávierka 31. marec 2009

Regent‘s School ponúka štipendiá na 2-ročný program 
International Baccalaureate (IB) Diploma na medzinárodnej 
internátnej škole buď v meste Pattaya alebo v Bangkoku. 
Hodnota štipendia sa pohybuje až do výšky 90 % zo školného 
a internátnych poplatkov. Aktuálny prehľad poplatkov je na  
stránke www.regents.ac.th v sekcii „Poplatky“ („Fees“). 
Záujemcovia o štipendium (študenti, ktorým od júna 2009 
zostávajú dva roky štúdia na strednej škole), musia vyplniť 
elektronickú prihlášku na stránke:  
www.regetns.ac.th/scholarship. 

K prihláške musí byť priložené meno a e-mailová adresa 
riaditeľa strednej školy, ktorú uchádzač navštevuje. 
Riaditeľ školy musí thajskej škole poslať mail, v ktorom 
potvrdí akademické úspechy uchádzača, t.j. že patrí medzi 
najlepších 10 % študentov v triede v predmetoch matematika 
a anglický jazyk. Thajská škola bude kontaktovať riaditeľa, 
aby potvrdil spoločenské zručnosti uchádzača a jeho 
schopnosť byť dobrým príkladom pre ostatných študentov.
Bližšie informácie www.regents.ac.th.

Štipendiá The Regent’s School na 2-ročný IB-program

RUSKO                                                             Uzávierka 7. apríl 2009

Vláda Ruskej federácie ponúka občanom SR:
● štipendium na celé bakalárske štúdium (4 roky) 
maturantom a absolventom strednej školy s maturitou vo 
veku vek do 25 rokov so znalosťou ruského jazyka  
a výbornými študijnými výsledkami;
● štipendium na celé magisterské štúdium (2 roky) 
študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia  
a absolventom bakalárskeho štúdia vo veku do 25 rokov so 
znalosťou ruského jazyka a výbornými študijnými výsledkami;
● štipendium na celé doktorandské štúdium 
(ašpirantúra alebo doktorantúra) študentom posledného 
ročníka magisterského štúdia a absolventom magisterského 

štúdia vo veku do 35 rokov so znalosťou ruského jazyka  
a výbornými študijnými výsledkami, prax v odbore je vítaná.
Štipendiá Vlády RF nie sú určené na štúdium odborov  
z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy. 
Štipendista si hradí cestovné, zdravotné poistenie (do  
250 USD ročne) a potrebuje vlastné prostriedky na pokrytie 
celkových nákladov vo výške minimálne 250 USD mesačne. 
Ruská strana mu odpustí školné, zabezpečí ubytovania na 
internáte za rovnakých finančných podmienok ako majú
ruskí študenti a poskytne štipendium 1 100 rubľov/mesiac 
študentom a 1 500 rubľov/mesiac doktorandom.
Bližšie informácie: www.saia.sk

Šipendiá Vlády Ruskej federácie
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USA                                                               Uzávierka 30. jún 2009

Štipendium je určené na 10-mesačné postgraduálne štúdium na 
univerzite alebo inštitúcii v USA v troch kategóriách: 

● študent nediplomového štúdia – non-degree, 
● študent magisterského štúdia – master‘s degree alebo 
● hosťujúci výskumník – visiting researcher. 

Štipendium sa udeľuje na obdobie 10 mesiacov a nie je 
obnoviteľné. V prípade ponuky viac ako 10-mesačného štúdia si 
kandidáti musia zabezpečiť financie z univerzitného alebo iného
zdroja na ďalšie mesiace svojho pobytu v USA. Štipendium 
sa neposkytuje v oblasti klinickej medicíny a nie je určené 
absolventom amerických vysokých škôl alebo uchádzačom, ktorí 
strávili v USA dlhší čas. 
Uzávierka prihlášok na akademický rok 2010/2011 
je 30. júna 2009. 
Elektronická prihláška je k dispozícii na  
https://apply.embark.com/student/fulbright/
international. 
Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: 

- ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej 
úrovni, 
- výborné študijné výsledky, 
- výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL), 
- prednosť majú kandidáti zo sociálnych a humanitných 
vied za predpokladu, že kvalita prihlášky bude spĺňať všetky 
kritériá, 
- slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v SR. 

Základné inštrukcie v elektronickom formáte prihlášky majú 
všeobecnú platnosť. Každá krajina má isté špecifické požiadavky
a pre kandidátov zo SR sú rozhodujúce požiadavky Fulbrightovej 
komisie v SR, ktoré sú elektronicky pripojené k prihláške. 

Súčasťou prihlášky je Confidential Information Form, kde
je potrebné uviesť minimálne tri americké univerzity podľa 
preferencie. Nevyžaduje sa akceptačný list. 
V prípade, že uchádzač má za sebou už niekoľko rokov vedecko-
výskumnej činnosti v SR a chce sa uchádzať o toto štipendium 
v rámci kategórie „visiting researcher“, odporúča sa kontaktovať 
univerzitu, resp. konkrétneho profesora, ktorý by mohol byť 
tútorom. Komunikáciu je môžné takisto priložiť k prihláške. 
Požadované sú tri odporúčajúce listy, z ktorých minimálne dva 
musia byť z akademického prostredia. Odporúčajúce listy budú 
akceptované iba od ľudí, ktorí kandidáta vedia posúdiť  
z profesného a akademického hľadiska. Listy musia byť dodané 
na príslušných formulároch priamo na adresu Fulbrightovej 
komisie, prípadne elektronicky. 
Požadovaný študijný priemer je 1.5 alebo jeho ekvivalent (B+). 
Všetci študenti musia predložiť výsledky jazykovej skúšky TOEFL 
test (minimálny počet bodov z testu na počítači je 230, ibT 90) 
a v prípade nominácie aj výsledky GRE alebo GMAT testu. 

Súčasťou prihlášky sú oficiálne (notársky overené) slovenské
kópie diplomu, vysvedčenia zo štátnych skúšok a výpisu 
všetkých predmetov a skúšok (vystaviť ho môže aj študijné 
oddelenie univerzity) spolu s oficiálnym anglickým prekladom
všetkých týchto dokumentov. 
Štipendium zahŕňa školné a poplatky (tuition and fees) do výšky 
19 000 USD  maximálne na 10 mesiacov, spiatočnú letenku, 
zdravotné poistenie a životné náklady. Toto štipendium neráta 
so žiadnou finančnou podporou pre rodinných príslušníkov.
Ďalšie informácie môžete získať na adrese: 

office@fulbright.gov.sk.
www.fulbright.sk

Fulbrightove štipendium pre postgraduálne štúdium v USA (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA) 

Cena za najlepšiu diplomovú alebo ročníkovú prácu na tému filantropia

Súťaž Centra pre filantropiu je určená študentom denného aj externého univerzitného (bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského)
štúdia, ktorých oslovila myšlienka filantropie a rozhodli sa tento fenomén hlbšie preskúmať v teoretickej či empirickej rovine.
Prihlásiť sa môžu aj študenti študujúci v zahraničí. Práca musí byť predložená v slovenskom alebo anglickom jazyku, jej téma sa 
týka filantropie, charity a dobrovoľníctva. Predkladaná práca musí byť vypracovaná v akademickom roku 2008/2009 ako diplomová,
bakalárska alebo ročníková práca. 
Súčasťou prihlášky je formulár, životopis predkladateľa práce a minimálne 2 referencie z akademického prostredia. Formulár prihlášky 
je dostupný na http://www.cpf.sk. V súťaži budú ocenené 3 najlepšie práce. Víťazi získajú štipendium na vybrané vzdelávacie aktivity  
v hodnote 20 000 Sk (663,88 eur), 10 000 Sk (331,94 eur) a 5 000 Sk (165,97 eur). Víťazi si budú môcť vybrať vzdelávacie aktivity, 
napr. výskumné stáže, mimoškolské odborné vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie a jazykové kurzy. 
Formulár a prácu je potrebné doručiť na adresu: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava, cpf@changenet.sk, najneskôr
31. 8. 2009. Bližšie informácie:  http://www.cpf.sk/sk/cena-za-najlepsiu-diplomovu-pracu/

IV. ročník celoslovenskej „Súťaže o cenu Dexia banky 2009“ 

Dexia banka Slovensko s cieľom podporiť zhodnocovanie regionálneho potenciálu a stabilizovať v regiónoch pôsobenie mladých ľudí 
vyhlásila IV. ročník celoslovenskej „Súťaže o cenu Dexia banky 2009“ za najlepšiu diplomovú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí  
a regiónov na Slovensku. 
Do súťaže môže byť prihlásený študent slovenskej vysokej školy, ktorý obhájil záverečnú diplomovú prácu. O prihlásení do súťaže 
rozhodne predseda komisie pre obhajobu záverečnej práce na vysokej škole. Prihlasovací formulár vyplní a podpíše dekan fakulty  
a podpíše ho aj študent (autor záverečnej práce). Prihlášku do súťaže spolu s 1 exemplárom záverečnej práce zašle dekan príslušnej 
fakulty na adresu vyhlasovateľa súťaže. Štatút súťaže o cenu Dexia banky 2009 a prihlasovací formulár je zverejnený na www.dexia.sk
Okrem Cien Dexia banky (1650, 990 a 660 eur) budú udelené aj ceny sponzorov, a to Združenia miest a obcí Slovenska (330 a 160 
eur), spoločnosti Municipalia (230 a 100 eur), Združenia alternatívnej energie Slovenska (650 eur za najlepšiu diplomovú prácu na 
tému  Ochrana vody, vodných tokov a ich využitie) a Regionálna agentúra Záhorie (650 eur za najlepšiu diplomovú prácu na tému 
Rozvoj regiónov s dopadom na zamestnanosť).
Nadácia Dexia banky ocení aj tri vysoké školy, okrem iného za spoluprácu s bankou a obcami a za zapojenie do súťaže odmenami vo 
výške 1 000, 660 a 330 eur. Bližšie informácie www.dexia.sk



Pri príležitosti 20. výročia pádu „železnej opony“ a rozbehnutia intenzívnej 
spolupráce v oblasti vzdelávania s Rakúskom rozhodlo Riadiace grémium Akcie 
Rakúsko – Slovensko o udelení 20 jubilejných štipendií s cieľom umožniť mladým 
talentovaným výskumným pracovníkomi z oboch krajín výskum v druhej krajine. 

Žiadateľmi o 6-mesačné výskumné štipendium môžu byť vedeckí 
a pedagogickí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl 
a Slovenskej/Rakúskej akadémie vied. Jubilejné štipendium bude udelené 
max. 20 vysokokvalifikovaným postdoktorandom (t.j. vedeckým a pedagogickým 
pracovníkom štátnych a verejných vysokých škôl a akadémie vied, ktorým bol 
udelený titul PhD., nie sú habilitovaní a od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac ako 
10 rokov) bez ohľadu na vedný odbor.
Cieľová krajina/inštitúcia 

V prípade uchádzačov zo Slovenska sa pobyty môžu realizovať v Rakúsku, 
v prípade rakúskych uchádzačov na Slovensku. Cieľovou inštitúciou môžu 
byť štátne a verejné vysoké školy a Slovenská/Rakúska akadémia vied. 
Navyše sa môžu práce vykonávať aj v archívoch, knižniciach, múzeách alebo 
výskumných organizáciách, ktorých zdroje, výsledky výskumu a infraštruktúra 
sú nevyhnutné pre realizáciu projektu. Pre podanie žiadosti o štipendium 
je však potrebná dohoda o hosťovaní (pozvanie) s vysokou školou alebo 
s akadémiou vied. 

Ciele podpory 
V rámci hosťujúcej výskumnej organizácie sa majú zavádzať nové vedecké 
prístupy, metódy, postupy a techniky, využiť získané know-how pre rakúsku, 
resp. slovenskú vedu, a na základe vedeckej expertízy žiadateľa trvalo posilniť 
vedeckú kvalitu hosťujúcej výskumnej organizácie. Obe strany majú profitovať 
z tejto výmeny skúseností. V nadväznosti na to sa má po návrate štipendistu 
posilniť spolupráca s domácou inštitúciou štipendistu v prospech a na oživenie 
oblasti rakúskeho, resp. slovenského výskumného priestoru.

Poskytnuté služby 
1) mesačné štipendium (vypláca OeAD-GmbH/SAIA): 2 000 € 
2) ďalšie prostriedky. Počas trvania štipendia môže štipendista požiadať SAIA
    o mimoriadne prostriedky celkovo do výšky max. 2 000 € (na materiál,
    pomocnú silu, účasť na konferencii).

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 15. jún 2009
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at
Po vyplnení a odoslaní žiadosti v on-line systéme treba žiadosť vytlačiť, podpísať 
a zaslať poštou na adresu: Akcia Rakúsko – Slovensko, SAIA, n. o.,
Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava

K žiadosti o štipendium treba priložiť
nasledujúce prílohy (k on-line prihláške 
zoskenované a poštou originál, ak nie je 
vyslovene vyžadovaná kópia): 

● dohoda o hosťovaní (list 
riaditeľa inštitútu/dekana fakulty 
ako potvrdenie, že žiadateľ je na 
prijímajúcej inštitúcii vítaný) od 
prijímajúcej inštitúcie (v nemčine 
alebo angličtine),
● kópia diplomu o udelení titulu PhD. 
(alebo ekvivalentu),
● zoznam potvrdzujúci 
medzinárodnú publikačnú činnosť,
● súhlas domácej inštitúcie 
s výskumným pobytom (v nemčine 
alebo angličtine). 

Pozorne treba vyplniť časť „Research 
Proposal“. Tu treba uviesť podrobný 
a zrozumiteľný opis výskumného zámeru 
s ohľadom na východiská, metodiku 
a plánované ciele.

Ďalšie poznámky
Vo všeobecnosti treba dodržať zásady 
dobrej vedeckej praxe. To predovšetkým 
znamená:

a) uvádzať dostupnú používanú 
literatúru pre tú-ktorú vednú 
disciplínu už aj pri príprave žiadosti;
b) pripravovať publikácie tak, aby 
všetky výsledky boli vždy jasné 
a odvoditeľné/zistiteľné;
c) rešpektovať pravidlo otvorenosti, 
uznania vedeckých zásluh 
a kolegialitu medzi výskumníkmi 
v tíme.

Zlepšiť informovanosť o programe Akcia Rakúsko – Slovensko 
je cieľom portálu www.aktion.saia.sk, ktorý bol sprístupnený 
1. februára 2009.
Na portáli záujemcovia nájdu aj bližšie informácie o jubilejných 
štipendiách.

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
JUBILEJNÉ ŠTIPENDIÁ pre postdoktorandov

Výber 
Výber sa uskutoční vo viacerých stupňoch. Po kontrole 
formálnej stránky žiadosti zo strany SAIA preskúma Riadiace 
grémium Akcie Rakúsko – Slovensko vecnú oprávnenosť 
žiadosti. Posúdenie odbornej stránky žiadostí vykonajú dvaja 
nezávislí externí hodnotitelia. 
Dôležité: Žiadateľ môže pripojiť k žiadosti ako prílohu 
(v papierovej a v elektronickej podobe) zoznam 
hodnotiteľov, ktorí by sa vzhľadom na ich možnú zaujatosť 
nemali podieľať na hodnotení žiadosti („negatívny 
zoznam“). Žiadatelia môžu vylúčiť z hodnotenia maximálne 
nemali podieľať na hodnotení žiadosti („negatívny 
zoznam“). Žiadatelia môžu vylúčiť z hodnotenia maximálne 
nemali podieľať na hodnotení žiadosti („negatívny 

3 potenciálnych hodnotiteľov, u ktorých predpokladajú, že 
konkurečný vzťah alebo spor medzi vedeckými školami môže 
ovplyvniť objektívnosť hodnotenia. Bližšie informácie sú 
zverejnené na www.aktion.saia.sk.
Žiadatelia, ktorých žiadosť získala viac ako 75 percent 
zo všetkých bodov, budú pozvaní na osobný pohovor 
s výberovou komisiou menovanou Riadiacim grémiom Akcie. 
Osobný pohovor je pevnou súčasťou výberového konania. 
Pohovor môže byť vedený v nemčine alebo v angličtine, 
výber jazyka je na uchádzačovi. Po osobných pohovoroch 
rozhodne výberová komisia o udelení štipendií. 
Oznámenie o udelení štipendia zasiela Kancelária Akcie 
v Bratislave (SAIA, n. o.).

20 štipendií po 20 rokoch


