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 KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA 
      V KOŠICIACH
Podpredseda vlády a minister  školstva Ján Mikolaj odovzdal 5. marca rektorovi 
Emilovi Pilipčincovi na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Univerzity veterinárskeho 
lekárstva v Košiciach dekrét, ktorý potvrdzuje jej začlenenie medzi univerzitné školy. 
Hodnotiaca správa Akreditačnej komisie ju takto zaradila po ukončení komplexnej 
akreditácie ako prvú slovenskú verejnú vysokú školu. Ako uviedol Ján Mikolaj, 
komplexná akreditácia sa pre UVL skončila s „vynikajúcimi výsledkami.“ Vyslovil 
presvedčenie, že UVL  „je  dobrým príkladom pre celé slovenské vysoké školstvo“. 
UVL  vychováva odborníkov v oblasti veterinárskej medicíny, v oblasti hygieny potravín 
a životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia a s dôrazom na zdravotnú 
a hygienickú bezpečnosť potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Zároveň prispieva 
k prevencii a liečbe ochorení všetkých druhov zvierat , ako aj pri ochrane verejného 
zdravia. UVL zabezpečuje vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského vzdelávania.  

 ZÁKON O STIMULOCH PRE VÝSKUM A VÝVOJ JE V DRUHOM ČÍTANÍ
Svojím hlasovaním posunuli poslanci 11. marca 2009 do druhého čítania návrh zákona 
o stimuloch pre výskum a vývoj z dielne MŠ SR. Cieľom nového predpisu je motivovať 
podnikateľov, aby svoje podnikateľské zámery zakladali aj na výsledkoch výskumu 
a vývoja. Stimulmi sa vytvoria priaznivé podmienky na to, aby podnikatelia mohli 
rozširovať svoje personálne kapacity výskumu a vývoja alebo, ak ich nemajú, aby si 
ich vytvorili. Zároveň zvýšia vynakladanie svojich investícií do výskumu a vývoja, ktoré 
sú povinné ako spolufinancovanie ku štátom poskytnutým stimulom.

 MINISTER ŠKOLSTVA JÁN MIKOLAJ PRIJAL NEMECKÉHO VEĽVYSLANCA
Vzájomná spolupráca v oblasti školstva a Spoločná slovensko-nemecká škola  
v Bratislave boli 17. marca témou stretnutia podpredsedu vlády  a ministra školstva SR 
Jána Mikolaja s veľvyslancom Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Jochenom 
Trebeschom. Partneri diskutovali o forme fungovania Spoločnej slovensko-nemeckej 
školy na území Slovenskej republiky. V rozhovore spomenuli aj existenciu a podoby 
tejto formy školy v iných štátoch v zahraničí, a porovnali možnosti, ktoré poskytujú 
zhodné prvky v školských systémoch nielen oboch partnerských, ale aj ostatných 
zahraničných  krajín.                                                                               (zdroj minedu.sk)

 ARRA: POROVNANIE SLOVENSKÝCH A ČESKÝCHÉ VYSOKÝCH ŠKÔL  
     16 ROKOV PO ROZDELENÍ 
Jedným z najväčších problémov slovenských vysokých škôl v porovnaní s Českou 
republikou je ich nedostatočné financovanie z verejných zdrojov. Slabinou vysokých  
škôl na Slovensku je aj produkcia vedeckých publikácií, ktorá je nižšia než v ČR. Aj 
napriek tomu, že o kariéru doktoranda je medzi Slovákmi vyšší záujem, veľká časť  
z nich štúdium nikdy nedokončí alebo odíde do iných sektorov spoločnosti. Tvrdí to 
porovnávacia štúdia v indikátoroch publikačné výstupy, financovanie a doktorandské
štúdium, ktorú vypracovala Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)  
v spolupráci s českým portálom Navigatorka.cz. 
Najlepšie výsledky v publikovaní a počte citácií dosiahli Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ a Prírodovedecká a Farmaceutická fakulta UK. V oblasti financovania sú
na tom podľa ARRA opäť najlepšie Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
STU, Fakulta matematiky a informatiky UK, Ekonomicá fakulta TU v Košiciach, 
Strojnícka fakultu ŽU a Fakultu elektrotechniky a informatiky STU. 
Podľa ARRA fakulty českých VŠ v roku 2007 získali 4,5-krát viac peňazí na vedeckú 
činnosť ako slovenské. Budúci slovenskí intelektuáli unikajú do zahraničia. „Do 
zahraničia odchádzajú predovšetkým kvalitní študenti,“ zdôraznil Ivan Ostrovský s tým, 
že tí šikovní si tam často nájdu aj zamestnanie. Dôvodom ich odchodu do ČR je najmä 
lepšia vybavenosť a kvalita štúdia. „Rovnako máme isté slabiny aj v oblasti sociálneho 
zabezpečenia. Českí študenti študujú za rovnakých podmienok ako naši, ale v sociálne 
lepších podmienkach, ako my vieme poskytnúť našim študentom doma,“ zdôvodnil 
Ivan Ostrovský z ARRA. Zároveň sa domnieva, že kvalita na slovenských vysokých 
školách dosť dramaticky klesla. Problém vidí najmä v prijímacích konaniach. „Ak sme 
pred 10 rokmi študentov prijímali na 100-bodovej stupnici od 80 bodov vyššie, tak 
dnes máme fakulty, ktoré v duchu sebezáchovy prijímajú uchádzačov, ktorých bodové 
hodnotenie sa pohybuje pod 50 bodov,“ povedal I. Ostrovský. 
Celá porovnávacia štúdia je zverejnená na www.arra.sk.
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UZNÁVANIE DOKLADOV   
O VZDELANÍ 

V súčasnosti nie je nezvyčajné, ak občan Slovenskej republiky časť, prípadne celé 
štúdium absolvuje v zahraničí. Často sa stretne s tým, že po návrate, ak chce 
pokračovať v ďalšom štúdiu na slovenskej vysokej škole alebo sa zamestnať na 
Slovensku, potrebuje uznanie zahraničného diplomu. Preto sme sa rozhodli v tomto 
čísle priniesť základné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní. Je rozdiel, či 
záujemca potrebuje uznanie dokladu na účely ďalšieho vzdelávania alebo na výkon 
povolania. Pri výkone povolania je rozdiel, či ide o regulované alebo neregulované 
povolanie. Okrem vysvetlenia základných pojmov sa zameriame najmä na uznávanie 
dokladov pre potreby ďalšieho vzdelávania, ako aj priblíženie činnosti Strediska na 
uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré posudzuje zahraničné doklady a pôsobí pri 
Ministerstve školstva SR.

Uznávanie 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 rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným 
oprávneným orgánom v Slovenskej republike. 

Regulované povolanie je povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných 
činností, ktorých výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov podľa
osobitných predpisov; regulované povolanie možno vykonávať najmä na základe 
regulovaného vzdelávania prípadne spojeného s používaním profesijného titulu alebo 
označenia povolania, ako aj na základe členstva v komore alebo v inej profesijnej 
organizácii, ktoré sú uvedené v prílohe zákona o uznávaní odborných kvalifikácií.

Regulované vzdelávanie je vzdelávanie zamerané na odbornú prípravu na 
výkon príslušného regulovaného povolania; úroveň a štruktúra tohto vzdelávania sú 
ustanovené právnymi predpismi príslušného členského štátu alebo ich sleduje  
a schvaľuje orgán členského štátu zriadený na tento účel; súčasťou tohto 
vzdelávania môže byť aj prax a študijný pobyt.

Informácie o uznávaní dokladov a formuláre žiadostí záujemcovia nájdu na portáli ministerstva 
školstva www.minedu.sk v sekcii Uznávanie dokladov o vzdelávaníá

SÚŤAŽ DOKTORANDSKÝCH PRÁC

Výbor regiónov Európskej únie 
vyhlásil súťaž doktorandských prác 
na tému Miestne a regionálne 
samosprávy v EÚ. 
Zámerom súťaže je oceniť 
doktorandské práce vytvorené na 
univerzitách v členských štátoch EÚ  
v roku 2007 alebo 2008. 
K prihlásenej práci, napísanej  
v jednom z oficiálnych jazykov EÚ, je
potrebné pripojiť abstrakt  
v angličtine alebo francúzštine, 
životopis v angličtine a francúzštine 
a certifikát potvrdzujúci udelenie
diplomu. 
Víťaz získa 6 000 eur. Výberová 
komisia môže udeliť aj štyri ceny za 
kvalitu vo výške 2000 eur. 
Termín uzávierky: 25. máj 2009

Bližšie informácie  
www.cor.europa.eu

(Documents and publications > Štúdie  
> Súťaže dizertačných prác) 



BULLETIN SAIA 04

Základné informácie záujemcovia nájdu aj na ústrednom portáli 
verejnej správy portal.gov.sk

ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH 
ČINNOSŤ STREDISKA NA UZNÁVANIE  

DOKLADOV O VZDELANÍ

Posúdenie štúdia v zahraničí
- Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene  
a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení

Ekvivalencia
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznávanie skončeného vzdelania
- Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
- Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška MŠ SR č. 207/1993 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o rovnocennosti dokladov o  vzdelaní  
a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní 
vydaných zahraničnými základnými a strednými školami

Bilaterálne dohody na akademické účely 
- Dohoda č. 248/2002 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní 
rovnocennosti dokladov o   vzdelaní vydávaných v Slovenskej 
republike a v Českej republike
- Dohoda č. 123/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní 
rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej 
republike a v Chorvátskej republike
- Dohoda č. 328/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní 
rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej 
republike a v Maďarskej republike
- Dohoda č. 143/2005 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom 
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého 
školstva
- Dohoda č. 3/2006 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní 
častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností  
a titulov získaných v Slovenskej  republike a v Poľskej 
republike
- Dohoda č. 236/1999 Z. z. Dohoda o uzavretí Dohody medzi 
vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom 
uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných  
v Slovenskej republike a v Rumunsku

Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti
- Vyhláška č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti pedagogických zamestnancov
- Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií

Apostila
- Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 129/2006 
Z. z. o vyhlásení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov 
zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení 
požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
- Dohovor č. 213/2002 Z. z. o zrušení požiadavky vyššieho 
overenia zahraničných verejných listín

Medzinárodný kontext:
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES  
o uznávaní odborných kvalifikácií
- Smernica Rady 2006/100/ES ktorou sa z dôvodu pristúpenia 
Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti 
voľného pohybu osôb

Príslušný orgán je orgán, ktorý vydáva rozhodnutie  
o uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu príslušného
regulovaného povolania v Slovenskej republike. Príslušné 
orgány vydávajú rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie
na základe rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného 
Ministerstvom školstva SR.

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.

Čo robí stredisko: 

● Posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, 
   Sociálnu poisťovňu, daňový bonus

● Ekvivalencia prevod známok do slovenskej klasifikačnej 
   stupnice za jednotlivé ročníky zo základných a stredných 
   škôl

● Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia v SR

● Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti pre pedagógov 
   so vzdelaním získaným v SR pre zahraničné úrady

● Apostila/Superlegalizácia

Z poverenia Ministerstva školstva SR je Stredisko na 
uznávanie dokladov o vzdelaní aj Národným strediskom pre 
Europass (NSE). 

Posúdenie štúdia v zahraničí
Posúdenie štúdia v zahraničí sa vydáva najmä pre účely 
zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a zamestnávateľov, 
ako jeden z dokladov pre vyplácanie zdravotného, sociálneho 
poistenia, rodinných prídavkov alebo uplatnenia daňového 
bonusu. 
Potrebné doklady:

- žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí
- potvrdenie o návšteve školy s pečiatkou a podpisom školy 
(originál alebo notárom overenú kópiu) 
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Základné informácie o uznávaní dokladov v iných krajinách záujemcovia získajú na 
portáli siete ENIC-NARIC (European Network of Information Centres – National Academic 

Recognition Information Centres) – www.enic-maric.net

Používanie titulov udelených 
zahraničnými vzdelávacími 

inštitúciami

Oprávnenie používať v Slovenskej 
republike zahraničný titul, ktorý bol 
priznaný podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov štátu, z ktorého doklad  
o udelení titulu pochádza, a to v jazyku 
tohto štátu, je možné získať podľa  
v súčasnosti platných právnych predpisov 
len na základe rozhodnutia o uznaní 
dokladu o vzdelaní a to:

1. na účely výkonu regulovaného 
povolania v SR podľa § 26 zákona  
č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných 
kvalifikácií, ak žiadateľ o uznanie splnil
podmienky na vykonávanie regulovaného 
povolania v SR. Takéto rozhodnutie 
vydáva Ministerstvo školstva SR – 
Stredisko na uznávanie dokladov  
o vzdelaní.

2. na akademické účely (pokračovanie 
v ďalšom štúdiu v SR) podľa § 106 ods. 
3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách. Takéto rozhodnutie vydáva:

a) príslušná vysoká škola v SR 
uskutočňujúca študijné programy 
v rovnakých alebo príbuzných 
študijných odboroch, ako sú uvedené 
na predloženom doklade o vzdelaní; 
ak sa obsah absolvovaného štúdia 
zhoduje iba čiastočne, môže vysoká 
škola žiadateľovi o uznanie predpísať 
vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne 
aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, 
diplomovej alebo dizertačnej práce.

Vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu 
o vzdelaní automaticky, ak je medzi 
príslušným štátom a Slovensku republikou 
uzatvorená medzinárodná dohoda  
o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti 
dokladov o vzdelaní a doklady o vzdelaní 
sú jej súčasťou.

b) ministerstvo, ak v Slovenskej republike 
nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje 
študijné programy v rovnakých alebo 
príbuzných študijných odboroch, ako sú 
uvedené na predloženom doklade  
o vzdelaní.

Doklad o vysokoškolskom vzdelaní 
tretieho stupňa nadobudnutý v členskom 
štáte na vysokej škole uznanej členským 
štátom uzná ministerstvo školstva podľa 
§ 9 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní 
odborných kvalifikácií automaticky.

- doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a posledné ročníkové vysvedčenie 
z kmeňovej školy (kópie) 
- občiansky preukaz/pas študenta (kópiu)

Ekvivalencia štúdia v zahraničí
Uznanie časti zahraničného štúdia a zrovnocenenie s príslušným ročníkom 
základnej alebo strednej školy v SR a prevod známok do slovenskej klasifikačnej
stupnice.
Potrebné doklady:

- žiadosť o ekvivalenciu štúdia v zahraničí
- vysvedčenie (notárom overenú kópiu a jej preklad v slovenskom jazyku) 
- doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní a posledné ročníkové vysvedčenie 
z kmeňovej školy (kópie) 
- občiansky preukaz/pas študenta (kópiu)

Potvrdenie o pedagogickej spôsobilosti

Vydávanie potvrdení o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady. 
Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti v oblasti pedagogiky, 
špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, psychológie, didaktiky odborných 
predmetov, schopnosti a zručnosti nevyhnutné na výkon pedagogických 
činností získané štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole v študijných 
odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy a v doplňujúcom 
pedagogickom štúdiu v SR.
Potrebné doklady:

- žiadosť o potvrdenie pedagogickej spôsobilosti
- doklady o ukončenom vzdelaní v (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, 
vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti, vysvedčenie o maturitnej 
skúške), originál alebo notárom overenú kópiu
- občiansky preukaz/pas študenta (kópiu)
- iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu



BULLETIN SAIA 06

Apostila/Superlegalizácia overenie pravosti slovenských 
verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva 
školstva SR pre potreby zahraničných úradov (s výnimkou 
stredných zdravotníckych škôl, policajných škôl, vojenských škôl 
a atestácií (špecializácií).
Potrebné doklady:

- žiadosť o apostilu/superlegalizáciu
- originál dokladu o vzdelaní vydaný vzdelávacou 
ustanovizňou s okrúhlou pečiatkou a podpisom vyššieho 
funkcionára školy (rektor, prorektor, dekan, prodekan, 
riaditeľ školy);
- dokumenty predložené na overenie pozostávajúce  
z viacerých strán , na ktorých je len jeden podpis 
musia byť riadne zviazané a opečiatkované príslušnou 
inštitúciou;
- správny poplatok formou kolku v hodnote 6,50 € (na 
každý doklad za každý odtlačok s podpisom);
- žiadateľ o overenie dokladov, ktoré nie sú jeho dokladmi, 
predloží spolu s potrebnými dokladmi aj doklad totožnosti 
t. j. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

UZNÁVANIE UKONČENÉHO VZDELANIA  
ZO ZAHRANIČIA V SR

1. Na účely výkonu povolania v SR 

Regulované povolanie 

Rozhoduje Ministerstvo školstva SR do 2 mesiacov od podania 
žiadosti.
Žiadateľ musí predloži:

● vyplnenú žiadosť k regulovaným povolaniam 
● kópiu preukazu totožnosti študenta (občiansky preukaz 
   alebo pas) 
● overenú kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní 
● iné doklady (potvrdenie o praxi...) 
● výpis vykonaných skúšok 
●  kolkové známky v hodnote 99,50 €  
    alebo 33,00 €, pokiaľ bol doklad uznaný  
    v inom členskom štáte Európskej únie, ako bol vydaný, 
    aj overenú kópiu a preklad rozhodnutia o uznaní  
    vzdelania z iného členského štátu Európskej únie. 

Neregulované povolanie 

Rozhodne zamestnávateľ, ktorý môže požiadať o stanovisko 
k úrovni vzdelania Ministerstvo školstva SR (to musí vydať 
stanovisko do 30 dní). 

Ukončené vysokoškolské vzdelania tretieho stupňa 
(PhD.) získaného v krajinách Európskej únie, 
Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej 
konfederácie uzná MŠ SR automaticky. Rozhodnutie 
vydá do 30 dní. 

2. Na akademické účely  
    (pokračovanie v štúdiu v SR) 

V prípade vzdelania zo základnej a strednej školy vydá 
rozhodnutie príslušný krajský školský úrad. Ten môže 
požiadať o stanovisko ministerstvo školstva. 
Informácie záujemcovia nájdu na webových stránkach krajských 
školských úradov:

Doklad o riadne ukončenom vzdelaní z vysokej školy 

Rozhodne vysoká škola uskutočňujúca študijné programy 
v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú 
uvedené na predloženom doklade o vzdelaní. Ak doklad 
pochádza zo štátu, s ktorým je uzavretá bilaterálna dohoda, 
vysoká škola uzná doklad automaticky. Slovensko má 
uzatvorené bilaterálne dohody s týmito štátmi: Česká republika, 
Chorvátska republika, Maďarská republika, Nemecká spolková 
republika, Poľská republika, Rumunská republika. 

V prípade, ak na Slovensku nie je škola s podobných alebo 
príbuzným študijným odborom, rozhodnutie vydá Ministerstvo 
školstva SR. 

KŠÚ Banská Bystrica www.ksubb.sk

KŠÚ Bratislava www.ksuba.sk

KŠÚ Košice www.ksuke.sk

KŠÚ Nitra www.ksunitra.sk

KŠU Prešov www.ksupo.sk

KŠÚ Trenčín www.ksutn.sk

KŠÚ Trnava www.ksutt.sk

KŠÚ Žilina www.ksuza.sk

Pri príprave témy Bulletinu SAIA 4/2009 boli použité informácie  
uverejnené na portáloch uvedených v texte. (red)

Kde hľadať bližšie informácie?

www.minedu.sk – stránka Ministerstva školstva SR,  
pri ktorom pôsobí Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

www.enic-naric.net – stránka medzinárodnej siete UNESCO (ENIC) 
 a medzinárodnej siete Európskej únie (NARIC)
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Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania
Vyhodnotenie druhej výzvy

Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti 
vzdelávania, ktorého sprostredkovateľom je 
SAIA, n. o., sa realizuje v rámci Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru  („FM EHP“) a Nórskeho finančného 
mechanizmu („NFM“). Na jeho financovaní 
participuje aj štátny rozpočet SR.

Cieľom Fondu NIL je prostredníctvom grantov 
posilniť dlhodobú 
bilaterálnu 
a multilaterálnu 
spoluprácu 
slovenských 
stredných 

a vysokých škôl s partnerskými organizáciami 
v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. 
V rámci schválených projektov sa umožní 
vzájomné spoznávanie sa študentov, učiteľov, 
doktorandov aj výskumných pracovníkov 
prostredníctvom mobilít, podporí sa výmena 
skúseností, vytváranie spoločných študijných 
programov, vydávanie spoločných učebných 
pomôcok a publikácií, organizovanie 
seminárov,  konferencií, odborných exkurzií, 
ako aj spoznávanie kultúry a jazyka všetkých 
zúčastnených krajín. Na financovanie projektov 
je na celé obdobie od júla 2008, kedy sa začali 
realizovať projekty schválené v rámci prvej 
výzvy, do februára 2011, kedy sa ukončia 
všetky projekty, k dispozícii cca 1,5 mil. EUR.

Na druhú výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá 
bola zverejnená 1. 10. 2008 a mala uzávierku 
8. 1. 2009, bolo vyčlenených 
710 050 EUR. Maximálna možná výška 
príspevku na jeden projekt stredných škôl je 
50 000 EUR a vysokých škôl 150 000 EUR. 
Fond NIL vyžaduje finančnú spoluúčasť 
žiadateľov. V prípade verejného 
a mimovládneho sektora je spoluúčasť vo výške 
5% z celkových oprávnených nákladov, 
v prípade podnikateľského sektora vo výške 
40% z celkových oprávnených nákladov 
(podrobnejšie informácie o druhej výzve 
boli zverejnené v bulletine č. 10/2008 a sú 
dostupné na webstránke www.saia.sk.)

V rámci druhej výzvy bolo celkom predložených 
24 žiadostí, z toho 15 žiadostí z vysokých 
škôl a 9 zo stredných škôl. Žiadatelia 
pochádzajú zo všetkých samosprávnych 
krajov. Žiadosti predložili predovšetkým štátne 
stredné školy s výnimkou jednej cirkevnej. 
O nenávratný finančný príspevok sa v pozícii 
koordinujúcej organizácie uchádzalo 
9 verejných vysokých škôl a 1 súkromná. 
Najviac žiadostí predložili vysoké školy 
z Bratislavského kraja a stredné školy 
z Nitrianskeho kraja.

Najviac partnerov v projektových žiadostiach 
ako stredných, tak aj vysokých škôl bolo 
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Počet žiadateľov podľa krajín a typu žiadateľa

Počet partnerov žiadateľov podľa krajín a typu žiadateľa

Počet partnerov konečných prijímateľov podľa krajín 
a typu konečného prijímateľa
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z Nórska. Niektorí žiadatelia  
z vysokých škôl využili možnosť 
zapojiť do projektu aj ďalšiu slovenskú 
organizáciu. 
Z dôvodu nesplnenia viacerých 
formálnych kritérií neboli na odborné 
hodnotenie postúpené 2 projektové 
žiadosti stredných škôl, z Trnavského 
a Nitrianskeho kraja.

Žiadatelia v projektoch, ktoré 
boli postúpené na odborné 
hodnotenie, žiadali o príspevok 
vo výške 2 051 718,42 EUR  
(61 810 069,12 SKK).

Každú žiadosť posudzovali nezávisle 
minimálne traja hodnotitelia, pričom 
pri hodnotení zohľadňovali najmä 
tieto kritériá:

a) naplnenie hlavných cieľov výzvy 
a uskutočniteľnosť projektu,
b) zapojenie partnerov z cieľových krajín,
c) primeraný podiel všetkých partnerov na aktivitách navrhnutých 
v projekte (dôraz na obojstrannosť a vyváženosť aktivít)
d) zapojenie študentov a doktorandov (ak je relevantné) do plánovaných 
aktivít
e) jasný a opodstatnený rozpočet projektu, nadväzujúci na dosiahnutie 
cieľov aktivít projektu
f) komplexnosť predloženého projektu
g) rovnomerné rodové zastúpenie účastníkov na realizovaných aktivitách 
(ak je to v daných podmienkach žiadateľa možné)
h) regionálne rozmiestnenie žiadateľov

Rada Fondu NIL, ktorá je riadiacim orgánom 
programu, na svojom zasadnutí 5. 3. 2009 
rozhodla o podpore 5 projektov 
z vysokých škôl a 3 projektov zo 
stredných škôl v celkovej výške maximálne 
703 637,72 EUR (21 197 789,95 SKK).

Do schválených projektov sú zapojení partneri  
z Nórska, Islandu aj Lichtenštajnska.

Aktivity v rámci schválených projektov sa budú 
realizovať do roku 2011.

V rámci Fondu NIL už nebude zverejnená 
ďalšia výzva. 

PROJEKTY STREDNÝCH ŠKÔL

Počet predložených žiadostí stredných škôl: 9
Počet zapojených zahraničných partnerov v žiadostiach 
stredných škôl: 9 (v 8 žiadostiach)
Počet žiadostí postúpených na odborné hodnotenie: 7

Požadovaný príspevok Celkový rozpočet

EUR SKK EUR SKK

316 607,09 9 538 105,19 333 270,62 10 040 110,70

Všetci žiadatelia zo stredných škôl sú z verejného sektora, 
vlastná finančná spoluúčasť škôl je 5% z celkového rozpočtu.

Priemerný požadovaný 
príspevok na 1 projekt

Maximálny príspevok   
na 1 projekt

EUR SKK EUR SKK

45 229,58 1 362 586,46 50 000 1 506 300,00

Celkový nenávratný finančný príspevok pre schválených
žiadateľov zo stredných škôl: 
138 929,40 EUR (4 185 387,10 SKK).

PROJEKTY VYSOKÝCH ŠKÔL

Počet predložených žiadostí vysokých škôl: 15
Počet zapojených zahraničných partnerov: 20
Počet zapojených slovenských partnerov: 2 
Počet žiadostí postúpených na odborné hodnotenie: 15

Požadovaný príspevok Celkový rozpočet

EUR SKK EUR SKK

1 735 111,33 52 271 963,93 1 826 432,98 55 023 119,96

Všetci žiadatelia z vysokých škôl sú z verejného alebo 
mimovládneho sektora, vlastná finančná spoluúčasť škôl je
5% z celkového rozpočtu. 

Priemerný požadovaný  
príspevok na 1 projekt

Maximálny príspevok   
na 1 projekt

EUR SKK EUR SKK

115 674,09 3 484 797,60 150 000 4 518 900,00

Celkový nenávratný finančný príspevok pre schválených
žiadateľov z vysokých škôl: 
564 708,32 EUR (17 012 402,85 SKK).

Počet konečných prijímateľov podľa krajov  
a typu konečného prijímateľa 
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SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
Z FINANČNÉHO MECHANIZMU EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU, NÓRSKEHO FINANČNÉHO 

MECHANIZMU A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR. 

Stredné školy

Organizácia žiadateľa Názov projektu Partnerská organizácia  
v národnom jazyku

Dĺžka trvania 
projektu

Schválený  
NFP v EUR

Gymnázium  
Hubeného 23 
Bratislava

Prelet ponad Európou
Lichtenštajnsko 
Liechtensteinisches 
Gymnasium, Vaduz

23 mesiacov 47 492,26

Spojená škola  
s organizačnými zložkami 
Stredná odborná škola  
a Stredná priemyselná škola 
Lipová 8 
Handlová

Kde bolo, tam bolo na 
Slovensku  
a v Nórsku

Nórsko 
Gerhard Schønings skole 
Trondheim

23 mesiacov 47 498,66

Spojená škola 
Nivy 2 
Šaľa Ako sa stať modelkou...

Nórsko 
St. Svithun videregaende 
skole 
Stavanger

23 mesiacov 43 938,48

Vysoké školy

Organizácia žiadateľa v 
slovenskom jazyku

Názov projektu Partnerská organizácia  
v národnom jazyku

Dĺžka trvania 
projektu

Schválený  
NFP v EUR

Technická univerzita 
v Košiciach; Fakulta 
elektrotechniky  
a informatiky; 
Katedra počítačov  
a informatiky

Spolupráca medzi  
TUKE a NTNU 
v oblasti bezpečnosti 
distribuovaných 
počítačových sietí

Nórsko 
Norges teknisk-
naturvitenskapelige Universitet; 
Fakultet for informasjonsteknologi, 
matematikk og elektroteknikk; 
Institutt for telematikk; 
Trondheim

23 mesiacov 133 201,42

Univerzita Komenského  
v Bratislave; 
Fakulta sociálnych  
a ekonomických vied

Malé európske štáty 
a vplyvy globálnej 
finančnej krízy

Nórsko 
Universitetet i OsloDet 
Samfunnsvitenskapelige Fakultet; 
Institutt for statsvitenskap; 
Oslo

22 mesiacov 142 118,78

Ekonomická univerzita  
v Bratislave; 
Fakulta medzinárodných 
vzťahov Quo vadis Európa?

Island 
Háskólinn á Akureyri; 
Viðskipta- og raunvísindadeild; 
Akureyri 
Nórsko 
Universitetet i Bergen; Bergen

15 mesiacov 116 498,50

Univerzita Komenského 
v Bratislave; 
Jesseniova lekárska 
fakulta v Martine; 
Ústav ošetrovateľstva

Teória, výskum  
a vzdelávanie  
v ošetrovateľstve  
v slovensko-nórskom 
kontexte

Nórsko 
Universitetet i Stavanger; 
Det samfunnsvitenskaplige 
fakultet; 
Institutt for Helsefag; 
Stavanger

23 mesiacov

maximálne  
142 489,50 
nutné úpravy 
rozpočtu

Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave; 
Katedra textilu; 
Ateliér textilného dizajnu

„Jeden priestor 
– mnoho ciest“  
Textilný dizajn v nórsko-
slovenskom priestore

Nórsko 
Høgskolen i Telemark; 
Avdeling for estetiske fag, 
folkekultur og lærarutdanning; 
Institutt for folkekultur 
Porsgrunn

21 mesiacov 30 400,12

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – PONUKA 

Štipendijný program Hlavička Nadácie SPP podporuje 
ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania 
prostredníctvom študijných pobytov v rámci celej Európy. 

O podporu môžu žiadať všetci študenti/doktorandi práva, 
ekonómie, informačných technológií, technických 
odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý 
pobyt na Slovensku. 

Žiadatelia o štipendium majú možnosť získať štipendium do 
výšky 4 979 € na obdobie 3 týždňov až 9 mesiacov. 

Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov spojených so štúdiom 
počas zimného semestra v rámci akademického roka 2009/2010 
alebo letné školy a stáže realizované od 15. júna 2009 do konca 
júna 2010.

Štipendium môže byť použité na pokrytie nákladov priamo 
súvisiacich so štúdiom – registračné poplatky, školné, zdravotné 
a úrazové poistenie, knihy, výskumný materiál, cestovné, 
ubytovanie a iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, 
ktorý je predmetom žiadosti. 

Program nepodporuje: opakovane predložené projekty, účasť 
na zahraničných konferenciách, študijné pobyty zahraničných 
študentov, financovanie životných nákladov (napr. stravné,
vreckové, internet, telefón), nákup IT pomôcok (PC, notebook, 
multifunkčné zariadenia a pod.). 
 

Štipendium je možné získať na (príklady):
● študijnú stáž na zahraničnej vysokej škole/ časť 
doktorandského štúdia v rozsahu max. 9 mesiacov na 
zahraničnej vysokej škole, príp. výskumnom pracovisku,
● účasť na letnej škole resp. stáži v rozsahu min. 3 týždne 
spojenú s realizáciou konkrétneho projektu, ktorý súvisí 
s témou letnej školy/stáže,
● vedeckú a odbornú činnosť, ktorú študent realizuje  
v úzkej spolupráci s vysokoškolským pedagógom  
a s partnermi v zahraničí, 
● krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá 
získavanie a porovnávanie dát z rôznych krajín  
(napr. pri tvorbe diplomovej práce, výskumu a pod.), 
● iné. 

Uzávierka žiadostí je 5. mája 2009.
poštou na adrese: 

Nadácia SPP, P.O.Box 147, 810 00 Bratislava  
(rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti – projekty musia 
byť 5. mája 2009 do 16.00 v Nadácii SPP.) 

osobne do 16.00 hod na adrese: 
Nadácia SPP, Kozia 11, 811 03 Bratislava. 

Bližšie informácie: monika@nadaciaspp.sk
www.nadaciaspp.sk

EURÓPA                                                                                     Uzávierka 5. máj 2009

Štipendijný program Hlavička 

Turecká vláda udelí pre školský rok 2009/2010 občanom 
Slovenskej republiky 2 výskumné štipendiá a 2 štipendiá  
na celé magisterské/doktorandské štúdium.

● Štipendium na 2- až 8-mesačný výskumný pobyt je 
určené študentom v poslednom ročníku magisterského štúdia, 
absolventom VŠ, doktorandom, pedagogickým pracovník VŠ 
a vedeckým pracovníkom vo veku do 45 rokov s·bakalárskym 
alebo magisterským diplomom, ktorí ovládajú turecký, 
anglický alebo francúzsky jazyk a majú dobrý zdravotný stav. 

Akceptačný list je vítaný. 
Turecká strana poskytne štipendistom 200 TL/mesačne, 
bezplatné ubytovanie na internáte, stravovanie na internáte 
za úhradu a zdravotnú starostlivosť.  

● Štipendium na celé magisterské alebo doktorandské 
štúdium je určené študentom v poslednom ročníku 
bakalárskeho alebo magisterského štúdia, absolventom 
vysokej školy a doktorandom vo veku do 40 rokov, ktorí 

TURECKO                                                                                   Uzávierka 6. máj 2009

Štipendiá tureckej vlády

INDIA                                                                                     Uzávierka 24. apríl 2009

Kurz hindského jazyka

Central Institute of Hindi v Agre udelí 1 štipendium občanovi 
SR na ročné štúdium hindštiny v školskom roku 2009/2010. 
Akademický rok na inštitúte sa začína 15. júla a končí sa  
7. mája. Má 2 semestre: júl – december a január – máj. 

Podmienky: 
- 12 rokov ukončenej školskej dochádzky, 
- vek od 21 do 35 rokov, 
- dobrá znalosť angličtiny. 

Vybratí uchádzači budú mať zabezpečené ubytovanie  
v hosteli (za 250 rupií mesačne), v ktorom musia byť povinne 
ubytovaní. V hosteli sa bude podávať výlučne vegetariánska 
strava.

Štipendista dostane štipendium 3 500 rupií mesačne, 
jednorazový príspevok 1 000 rupií na knihy, spiatočnú letenku,
dopravu z letiska do Agry.
Podkladové materiály:
V slovenskom jazyku: prihláška SAIA (formulár k dispozícii 
na www.saia.sk), životopis, motivačný list, overená kópia 
diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania
V anglickom jazyku: indická prihláška (k dispozícii  
v SAIA alebo na stránke inštitútu www.hindisansthan.org); 
upozornenie: Súčasťou prihlášky je aj lekárska prehliadka! - 
test HIV, röntgen pľúc; životopis, motivačný list, odporúčanie 
od VŠ učiteľa, potvrdenie o znalosti hindštiny (ak je).
Bližšie informácie: jana.rehorovska@saia.sk
Informácie o štúdiu v Indii www.iccrindia.org



4/2009 11

NEMECKO                                                                                 Uzávierka 15. jún 2009

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie DBU 
ponúka štipendiá pre kvalifikovaných absolventov vysokých
škôl v strednej a východnej Európe, zameraných na štúdium 
rôznych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia. 
Žiadať o štipendium môžu absolventi VŠ do 30 rokov, do 
troch rokov od ukončenia magisterského alebo inžinierskeho 
štúdia. Štipendijný program podporuje 6- až 12-mesačné 
pobyty na odborných pracoviskách: na nemeckých vysokých 
školách, v podnikoch, výskumných ústavoch, mimovládnych 
organizáciách, úradoch apod. Miesto štipendijného pobytu 
si môžu zvoliť sami žiadatelia alebo zabezpečí DBU podľa 
zvolenej odbornej oblasti/odborného zámeru žiadateľa.
Zoznam ponúk štipendijných miest je aj na www.dbu.de 
(Stipendien/MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU/
Praktikumsplätze).
Výška štipendia: 1 060 € mesačne. DBU hradí okrem 
mesačného štipendia taktiež náklady na poistenie súvisiace 
s pobytom v SRN, aj na prípravný jazykový kurz nemčiny.

Žiadosť o štipendium sa predkladá v nemeckom alebo 
anglickom jazyku, okrem vyplneného formulára  
(http://www.dbu.de/387.html) sa požadujú viaceré prílohy. 
Pred odovzdaním žiadosti je vhodná konzultácie zámeru/
projektu aj žiadosti na DBU http://www.dbu.de/789.html 
alebo na zastúpení DBU v ČR a SR.
Od žiadateľov sa vyžaduje aspoň priemerná znalosť 
nemeckého jazyka a schopnosť prezentácie projektu  
v nemčine alebo angličtine, komunikácia v mieste pobytu 
môže byť v angličtine. Žiadať o štipendium nemožno 
opakovane.
Aktuálne termíny, informácie aj formuláre nájdete na:  
http://www.dbu.de/stipendien_international. 

Kontakt pre ČR a SR: Společnost pro Lužické hory, zastoupení 
DBU v ČR a SR, ing. Romana Cermanová,  
tel.: 00420 48 5108960, 00420 777 216852,  
e-mail: r.cermanova@gmail.com, skype: luzicke.hory

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie

Pozor: SLOVINSKO – predĺženie prijímania žiadostí na štipendiá do 16. apríla 2009

● Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 
   doktorandov, vedeckých pracovníkov,
● Štipendium na letný seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry
● Štipendium na letnú školu slovinského jazyka
Prihlášky administruje a bližšie informácie poskytuje:  Marcela Grošeková (marcela.grosekova@saia.sk)

KÓREA                                                                                       Uzávierka 7. máj 2009

ovládajú turecký, anglický alebo francúzsky jazyk, majú dobrý 
zdravotný stav a ukončené aspoň 4 roky štúdia na vysokej 
škole. Štipendium je určené pre všetky vedné odbory okrem 
medicíny. Vyučovací jazyk je turečtina – súčasťou pobytu je aj 
ročná jazyková príprava. 
Turecká strana poskytne bezplatné ubytovanie na internáte, 
stravovanie na internáte za úhradu a zdravotnú starostlivosť. 
Ministerstvo školstva SR hradí cestovné náklady štipendistom, 

ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. 
študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom a učiteľom, 
ktorí pôsobia na vysokých školách.
Uzávierka prijímania žiadostí je 6. mája 2009 v SAIA, n. o.
Bližšie informácie www.saia.sk.

Kontaktná osoba Jana Rehorovská (jana.rehorovska@saia.sk)

Kórejská vláda poskytne občanom Slovenskej republiky  
3 štipendiá na celé magisterské a doktorandské 
štúdium. Štipendiá sú určené študentom v poslednom 
ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 
absolventom vysokých škôl a doktorandom vo veku do 40 
rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo anglický jazyk. Štúdiu 
predchádza ročná jazyková príprava. 
Kórejská strana štipendistom hradí/poskytne cestovné 
náklady do miesta pobytu a späť, 900 000 wonov/mesačne, 
príspevok na výskum (humanitné a spoločenské vedy 210 000 
wonov/semester, prírodné a technické vedy 240 000 wonov/
semester), ročnú jazykovú prípravu, školné, náklady na tlač 
dizertačnej práce do 500 000 wonov, zdravotné poistenie  
15 000 wonov, 200 000 wonov pri odchode z krajiny.

Uchádzač musí predložiť v slovenskom jazyku vyplnený 
formulár Žiadosti o štipendium (zverejnený na www.saia.sk), 
podpísaný štruktúrovaný životopis, motiváciu a fotokópiu 
odporúčacích listov (nevyžaduje sa preklad do slovenčiny)  
a preložené do kórejčiny alebo angličtiny kórejskú prihlášku  
s prílohami (zverejnená na www.saia.sk). 

Uzávierka prihlášok je 7. mája 2009 v SAIA, n. o. 
Prihlášky prijíma: Jana Rehorovská, jana.rehorovska@saia.sk

Zaujímavé linky o štúdiu v Kórei:
http://www.studyinkorea.go.kr/english/ 
http://yuhak.ied.go.kr 

Štipendiá kórejskej vlády na celé magisterské a celé doktorandské štúdium 



BULLETIN SAIA 12

ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – výsledky 
Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia 
zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva 
SR alebo priamo na adresu odporučeného kandidáta.

Cestovné náležitosti vybavuje Odbor akademických mobilít 
Sekcie medzinárodnej spolupráce  MŠ SR, Levická 3,  
813 30 Bratislava 1 (Mgr. Jana Rybáriková, tel.: 02/59374 606, 
jana.rybarikova@minedu.sk).“

Dánsko
Výberová komisia zasadala 4. februára 2009 a z 5 uchádzačov 
odporučila:
Študijné a výskumné pobyty: 

1. Ing. Miroslav Babič, doktorand 2. ročník, Fakulta 
podnikového manažmentu EU, Bratislava – 10 mesiacov
2. Eva Pavlů, študentka 3. ročníka, slovenský  jazyk  
a britské a americké štúdiá, Filozofická fakulta UPJŠ,
Košice – 5 mesiacov

Letné jazykové kurzy:  
1. Eva Adamcseková, študentka 3. ročníka, OPT 
nemecký a švédsky jazyk,  Filozofická fakulta UK,
Bratislava
2. Zuzana Zeleňáková, študentka 3. ročníka, OPT 
nemecký a švédsky jazyk,  Filozofická fakulta UK,
Bratislava

Čína 
Dňa 4. marca 2009 sa konal osobný pohovor uchádzačov 
o štipendium na ročné študijné pobyty v školskom roku 
2009/2010 do Čínskej ľudovej republiky. O ročný študijný 
pobyt sa uchádzalo 24 osôb, odporučených bolo 15.
 
Odporučení kandidáti: 

Michal Berky, UK Bratislava, Filozofická fakulta, 3. roč.
Bohumil Čambálik, UK Bratislava, Filozofická fakulta,  
3. roč.
Pavel Dvořák, Univerzita Palackého, Olomouc, Filozofická
fakulta, 2. roč.
Žofia Guráňová, Univerzita Palackého, Olomouc, 
Filozofická fakulta, 2. roč.
Tomáš Kačmáry, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická
fakulta, 2. roč.
Hana Kucharovičová, UK Bratislava, Filozofická fakulta,
5. roč.
Natália Maholányiová, Národný inštitút orientálnych 
jazykov (INALCO) v Paríži, 1. a 2. roč.
Stanislav Mištík, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická
fakulta, 2. roč.
Mária Mokošová, Univerzita Palackého, Olomouc, 
Filozofická fakulta, 3. roč.
Jana Poláčková, UK Bratislava, Filozofická fakulta,  
5. roč.
Michal Richter, UK Bratislava, Filozofická fakulta, 5. roč.
Jana Sabanošová, Univerzita Palackého, Olomouc, 
Filozofická fakulta, 2. roč.
Eliška Slabáková, UK Bratislava, Filozofická fakulta,  
3. roč.
Monika Szabová, UK Bratislava, Filozofická fakulta,  
5. roč.

Jana Ščigulinská, Univerzita Palackého, Olomouc, 
Filozofická fakulta, 2. roč.

Náhradníčky:
1. Zuzana Grešnerová, Univerzita Palackého, Olomouc, 
Filozofická fakulta, 2. roč.
2. Júlia Bútorová, Univerzita Palackého, Olomouc, 
Filozofická fakulta, 2. roč.

Rumunsko
Dňa 5. marca 2009 zasadala komisia pre výber kandidátov 
MŠ SR na štipendijné pobyty do Rumunska. O štipendiá sa 
uchádzalo 10 osôb. 

Odporučení kandidáti:  
Študijné pobyty pre študentov na časť 
vysokoškolského štúdia (počet uchádzačov: 5) 
Na 5-mesačné štipendiá sú odporučení študenti Filozofickej
fakulty UK Bratislava (3. ročník odboru OPT: rumunský 
– španielsky jazyk): 

Katarína Gabašová,
Simona Kotysová,
Hedviga Šiškovičová,
Kristína Valachovičová,
Simona Vállová

Stážové a študijné pobyty pre doktorandov a vedecko-
pedagogických pracovníkov 
(počet uchádzačov: 1)

PaedDr. Ján Keresty, UK Bratislava, Filozofická fakulta,
doktorand, slovanské jazyky a literatúra, 3. ročník,  
10 mesiacov 

 
Letný kurz jazyka, literatúry a kultúry 
(počet uchádzačov: 3)

Bc. Mária Horská, UK Bratislava, Filozofická fakulta,
študentka
Dana Krahulcová, UK Bratislava, Filozofická fakulta,  
študentka
Mgr. Hana Latková, UKF Nitra, Fakulta prírodných vied, 
doktorandka
Jana Mačušová, UK Bratislava, Filozofická fakulta,
študentka

Bulharsko
Výberová komisia zasadala 11. marca 2009. O štipendiá sa 
uchádzalo 7 osôb.  
Odporúčaní kandidáti: 
Študijný pobyt:

Jana Macúšová,  1 semester, UK Bratislava, Filozofická
fakulta, OPT – rumunský jazyk a kultúra
Zuzana Mikušová, 1 semester, UK Bratislava, Filozofická
fakulta, estetika – slovenský jazyk
Dominika Mladenovová, 1 semester, UK Bratislava, 
Filozofická fakulta, OPT – bulharský jazyk a kultúra,
chorvátsky jazyk a kultúra

Jazykový kurz:
Mgr. Slavomír Bucher, PU Prešov, Fakulta humanitných  
a prírodných vied, regionálna geografia; doktorand
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Lea Geringová, UK Bratislava, Filozofická fakulta, OPT 
– bulharský jazyk a kultúra, chorvátsky jazyk a kultúra, 
študentka
Anna Kiššová, UPJŠ Košice, Filozofická fakulta,
psychológia, študentka 
Roman Preťo, UK Bratislava, Filozofická fakulta, OPT – 
chorvátsky jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra, študent

Rusko
Výberová komisia pre štipendijné pobyty do Ruskej federácie  
zasadala dňa 12. marca 2009. Z celkového počtu 176 
uchádzačov výberová komisia odporučila 101 uchádzačov. 

Odporučení uchádzači:
2-mesačná jazyková stáž (kategória študenti), nástup na 
pobyt – 1. október 2009:

1. Veronika Atalovičová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
2. Lenka Barenčíková, UKF, Filozofická fakulta
3. Erika Belická, UKF Nitra, Filozofická fakulta
4. Lenka Berežná, UKF, Filozofická fakulta
5 Paulína Bobotová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
6. Iveta Bozuľová, UK Bratislava, Filozofická fakulta
7. Matej Brendza, UKF, Filozofická fakulta
8. Alexandra Buricová, UKF, Filozofická fakulta
9. Jana Cigáňová, UKF, Filozofická fakulta
10. Dana Čermáková, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
11. Katarína Demjanová, UKF, Filozofická fakulta
12. Júlia Freimannová, UKF, Filozofická fakulta
13. Vladimíra Gregová, PU Prešov, Filozofická fakulta
14. Katarína Gregová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
15. Katarína Guothová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
16. Viktória Haláková, UKF, Filozofická fakulta
17. Magdaléna Hapčová, UK Bratislava, Filozofická
fakulta
18. Andrea Havetová, UK Bratislava, Filozofická fakulta
19. Miroslava Hliničanová, UMB Banská Bystrica, 
Fakulta humanitných vied
20. Jana Holbová, UKF, Filozofická fakulta
21. Veronika Hufková, UKF, Filozofická fakulta
22. Kristína Chlebničanová, UCM Trnava, Filozofická
fakulta
23. Viktória Janusová, UK Bratislava, Filozofická fakulta
24. Alexandra Kovalíková, UK Bratislava, Filozofická
fakulta
25. Linda Krajčovičová, UK Bratislava, Filozofická
fakulta
26. Michaela Kučerová, UKF, Filozofická fakulta
27. Lenka Kuklová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
28. Alena Kurečková, PU Prešov, Filozofická fakulta
29. Veronika Kurucová, PU Prešov, Filozofická fakulta
30. Katarína Kúšiková, UK Bratislava, Filozofická fakulta
31. Veronika Lakotová, UK Bratislava, Filozofická fakulta
32. Elena Majzelová, UKF, Filozofická fakulta
33. Barbora Marcoňová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied

34. Denisa Margetová, UK Bratislava, Filozofická fakulta
35. Jana Masárová, UKF, Filozofická fakulta
36. Daniela Masaryková, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
37. Michaela Matejková, UKF, Filozofická fakulta
38. Ondrej Mészáros, UK Bratislava, Filozofická fakulta
39. Anna Mizeráková, PU Prešov, Filozofická fakulta
40. Dominika Morvayová, UKF, Filozofická fakulta
41. Kristína Mošaťová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
42. Andrea Oberstová, PU Prešov, Filozofická fakulta
43. Simona Ocelková, UKF, Filozofická fakulta
44. Monika Pavlačičová, UKF, Filozofická fakulta
45. Kvetoslava Plavinová, UK Bratislava, Filozofická
fakulta
46. Martina Prelovská, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
47. Zuzana Rajjová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
48. Andrea Remišová, UK Bratislava, Filozofická fakulta
49. Zuzana Soročinová, UKF, Filozofická fakulta
50. Petra Spišáková, UKF, Filozofická fakulta
51. Michaela Ščerbová, UK Bratislava, Filozofická fakulta
52. Monika Šeniglová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
53. Kristína Ševečková, UKF, Filozofická fakulta
54. Lenka Šichtová, UK Bratislava, Filozofická fakulta
55. Eva Šimunková, UKF, Filozofická fakulta
56. Miroslava Štefančíková, PU Prešov, Filozofická
fakulta
57. Terézia Štubniaková, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
58. Sláva Šúrová, UK Bratislava, Filozofická fakulta
59. Nina Vakulová, UKF, Filozofická fakulta
60. Zdenka Želinská, PU Prešov, Filozofická fakulta

Náhradníci:
1. Jana Štureková, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied
2. Tatiana Švecová, PU Prešov, Filozofická fakulta

Letný jazykový kurz na Inštitúte A. S. Puškina  
v Moskve:

1. Bc. Katarína Dekanová, UCM Trnava, Filozofická
fakulta, študent
2. Ing. Miroslav Ďulík, PhD, Žilinská univerzita
3. Bc. Júlia Garajová, UCM Trnava, Filozofická fakulta,
študent
4. Ing. Zuzana Kubaščíková, EU Bratislava, Fakulta 
hospodárskej informatiky, doktorand
5. Bc. Mária Rybáriková, UCM Trnava, Filozofická
fakulta, študent

Náhradník:
1. Bc. Ivona Kubíková, UKF, Filozofická fakulta,
manažment kultúry a turizmu

5- mesačný študijný pobyt – kategória – študenti:

1. Bc. Veronika Babjaková, UCM Trnava, Filozofická
fakulta, OPT  anglický a ruský jazyk
2. Dáša Bizubová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied, OPT nemecký a ruský jazyk
3. Bc. Helena Boldišová, UK Bratislava, Filozofická
fakulta, ruské a východoeurópske štúdiá
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4. Bc. Hana Čechová, UK Bratislava, Filozofická fakulta,
ruské a východoeurópske štúdiá 
5. Bc. Dominika Fifiková, UK Bratislava, Filozofická
fakulta, OPT  anglický a ruský jazyk
6. Bc. Martina Frčková, EU Bratislava, Fakulta 
medzinárodných vzťahov medzinárodné ekonomické 
vzťahy 
7. Jana Grumelová, UKF, Filozofická fakulta OPT
8. Bc. Lenka Halajová, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied, OPT ruský jazyk 
9. Bc. Martin Hrbáň, EU Bratislava, Obchodná fakulta 
medzinárodný obchod 
10. Eliška Chudá, EU Bratislava, Fakulta medzinárodných 
vzťahov, medzinárodné ekonomické vzťahy 
11. Veronika Knapcová, UK Bratislava, Filozofická
fakulta, OPT  anglický a ruský jazyk 
12. Bc. Marianna Kročková, UKF, Filozofická fakulta
OPT 4.
13. Anna Kureková, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied, OPT ruský jazyk – slovenský jazyk 
14. Lenka Kurinská, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied, OPT nemecký jazyk a ruský jazyk 
15. Bc. Maroš Matušiak, UKF, Filozofická fakulta OPT
anglický a ruský jazyk 
16. Bc. Lenka Paučová, UKF, Filozofická fakulta
učiteľstvo akademických predmetov Ruský jazyk a 
nemecký jazyk a literatúra 
17. Bc. Júlia Urbanová, UKF, Filozofická fakulta OPT
18. Bc. Monika Vasiľková, UK Bratislava, Filozofická
fakulta, OPT  anglický a ruský jazyk 
19. Bc. Martin Vaszaráb, UKF, Filozofická fakulta
učiteľstvo akademických predmetov: ruský jazyk a dejepis
20. Michaela Zaťková, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
politických vied a medzinárodných vzťahov, politológia 

Náhradníci:
1. Alexandra Stupáková, EU Bratislava Národohospodárska 
fakulta, financie, bankovníctvo a investovanie
2. Matej Fekete, EU Bratislava, Fakulta medzinárodných 
vzťahov medzinárodné ekonomické vzťahy

Výskumný pobyt:

1. Doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSs., PU Prešov, 
Filozofická fakulta, história 1 mes., pedagogický pracovník
VŠ  
2. Doc. PhDr. Tatiana Búgelová, PhD, PU Prešov, 
Filozofická fakulta, psychológia, 1 mes., pedagogický
pracovník VŠ  
3. Mgr. Anna Petríková, PhD, PU Prešov, Filozofická
fakulta, rusistika/slavistika, 2 mes., pedagogický pracovník 
VŠ  
4. Mgr. Csilla Molnárová, UKF, Filozofická fakulta, OPT,  
2 mesi., doktorand
5. Barbora Kráľová, UKF, Filozofická fakulta, OPT, 
 2 mes., doktorand
6. Vladimír Vietoris, PhD, SPU Nitra, Fakulta 
biotechnológie a potravinárstva, skladovanie a spracovanie 
rastlinných produktov, 4 mes., pedagogický pracovník VŠ  
7. Ing. Kinga Brédová, SPU Nitra, Fakulta ekonomiky  
a manažmentu, Odvetové a prierezové ekonomiky,  
6 mes. doktorand

Celé magisterské štúdium:
1. Laura Hájna, UMB Banská Bystrica, Fakulta 
humanitných vied, OPT ruský jazyk a kultúra, 2 roky

2. Alla Poliaková, UKF, Filozofická fakulta, OPT ruský
jazyk – slovenský jazyk, 2 roky
3. Tatiana Račeková, UKF, Filozofická fakulta, OPT ruský
jazyk – slovenský jazyk, 2 roky

Celé doktorandské štúdium:

1. Ing. Martina Babejová, EU Bratislava, Obchodná 
fakulta medzinárodné podnikanie, 3 roky

Česká republika
Výberová komisia zasadala 13. marca 2009. 
Odporučení kandidáti: 

Semestrálne pobyty 
1. Bc. Lenka Alexyová, študentka 1. ročníka, Fakulta 
ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre 
2. Barbora Bednáriková, študentka 2. ročníka, 
Filozofická fakulta, UCM v Trnave
3. Zuzana Grochalová, študentka 3. ročníka, Filozofická
fakulta, UKF v Nitre 
4. Tomáš Hospodár, študent 3. ročníka, Právnická 
fakulta, UPJŠ v Košiciach 
5. Bc. Vladimír Hriň, študent 1. ročníka, Gréckokatolícka 
teologická fakulta, PU v Prešove 
6. Bc. Veronika Hrušovská, študentka 1. ročníka, 
Právnická fakulta, TU v Košiciach – podmienečne po 
dodaní akceptačného listu 
7. Martin Husovec, študent 3. ročníka, Právnická fakulta, 
UPJŠ v Košiciach 
8. Monika Jankovičová, študentka 2. ročníka, Fakulta 
medzinárodných vzťahov, EU v Bratislave 
9. Bc. Ivana Karlíková, študentka 1. ročníka, Fakulta 
ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre 
10. Kamila Kováčiková, študentka 3. ročníka, Divadelná 
fakulta, VŠMU v Bratislave 
11. Bc. Zuzana Lajdová, študentka 1. ročníka, Fakulta 
ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre 
12. Mgr. Eva Lumtzerová,  študentka  2. ročníka, 
Filozofická fakulta, UK v Bratislave
13. Barbora Luptáková, študentka 4. ročníka, Fakulta 
architektúry, STU v Bratislave 
14. Lucia Melušová, študentka 3. ročníka, Filozofická
fakulta, UKF v Nitre 
15. Bc. Sabína Mlinkovicsová, študentka 1. ročníka, 
Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre 
16. Bc. Sandra Palenčárová, študentka 1. ročníka, 
Filozofická fakulta, UK v Bratislave
17. Martin Patúš, študent 2. ročníka, Fakulta politických 
vied a medzinárodných vzťahov, UMB v Banskej Bystrici 
18. Bc. Lucia Radecká, študentka 1. ročníka, Filozofická
fakulta, UKF v Nitre 
19. Lucia Stráňaiová, študentka 3. ročníka, VŠVU  
v Bratislave 
20. Bc. Lucia Vilhamová, študentka 1. ročníka, Fakulta 
ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre 
21. Nina Vlahyová, študentka 3. ročníka, Divadelná 
fakulta, VŠMU v Bratislave 
22. Lucia Vlasáková, študentka 4. ročníka, Fakulta 
architektúry, STU v Bratislave 
23. Miroslav Výboh, študent 3. ročníka, Právnicka 
fakulta, UMB v Banskej Bystrici 
24. Mgr. Slavomír Bucher, doktorand, Prírodovedecká 
fakulta, UK v Bratislave 
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25. Mgr. MAS Michal Kšiňan, doktorand, Historický 
ústav SAV 
26. Mgr. Hana Révayová, doktorand, Filozofická fakulta,
UKF v Nitre 
27. Mgr. Martin Vašš, doktorand, Filozofická fakulta, UK
v Bratislave 

 
Letná škola slovanských štúdií

1. Mgr. Irina Dulebová, vysokoškolský učiteľ, Ústav 
jazykov, EU v Bratislave
2. Mgr. Monika Franková, vysokoškolský učiteľ, 
Pedagogická fakulta, UK v Bratislave

Grécko
Dňa 16. marca 2009 zasadala výberová komisia pre štipendiá 
do Grécka na školský rok 2009/2010, ktorá odporučila na 
štipendijné pobyty:

Postgraduálny pobyt – 10 mesiacov:
Mgr. Marek Drimaj, študent National and Kapodistrian 
University of Athens, klasické jazyky 

 
Doktorandský pobyt – 5 mesiacov:

Ing. Marcela Škrovinová, STU Bratislava, Stavebná 
fakulta, doktorandka, 1. ročník, krajinárstvo           

 
Letný kurz modernej gréčtiny:

Martin Kubo, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta,
študent, klasická archeológia
Doc. ThDr. František Trstenský, PhD., KU 
Ružomberok, pedagóg VŠ, katolícka teológia        
Náhradník: 
Bc. Vladimír Hriň – PU Prešov, Gréckokatolícka teologická 
fakulta, študent, religionistika

 

Belgicko – Flámske spoločenstvo

Dňa 17. marca 2009 zasadala výberová komisia pre štipendiá 
do Belgicka/Flámske spoločenstvo. Počet uchádzačov: 4.
Odporučené uchádzačky na 3-mesačný doktorandský 
pobyt:

Ing. Kristína Šindlerová, doktorandka 1. ročníka SPU 
Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu, ekonomika 
a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva 
(Katholieke Universiteit Leuven)
Ing. Justína Vítková, doktorandka 1. ročníka STU 
Bratislava, Stavebná fakulta, krajinárstvo (Katholieke 
Universiteit Leuven)

Belgicko – Francúzske spoločenstvo

Dňa 17. marca 2009 zasadala výberová komisia pre štipendiá 
do Belgicka/Francúzske spoločenstvo. Počet uchádzačov: 7.
Odporučené uchádzačky:
10-mesačný pobyt na prehĺbenie špecializácie alebo 
výskum:

Bc. Kristína Janičkovičová, študentka 5. ročníka VŠMU 
Bratislava, Hudobná a tanečná fakulta, hra na violončelo

Stáž pre (budúcich) učiteľov francúzskeho jazyka:
Université de Liège (3. – 21. augusta 2009) 

Slávka Bertová, študentka 3. ročníka UK Bratislava, 
Filozofická fakulta, učiteľstvo: FJ – AJ

Náhradníčka: 
Lucia Filová, študentka 2. ročníka UMB Banská Bystrica, 
Fakulta humanitných vied, učiteľstvo: AJ – FJ

Letný jazykový kurz pre študentov: 
Université libre de Bruxelles (18. júla – 7. augusta 2009) 

Bc. Veronika Sinayová, študentka 3. ročníka PU Prešov, 
Filozofická fakulta, OPT: FJ
Náhradníčka: 
Tatiana Kleimanová, študentka 2. ročníka UK Bratislava, 
Pedagogická fakulta, FJ a literatúra

 

Poľsko
Výberová komisia zasadala 18. marca 2009. Počet 
uchádzačov: 5 na študijný pobyt (polonisti a slovakisti),  
3 doktorandský pobyt, 1 vedecký pobyt a 23 na letný 
jazykový kurz.
Odporučení uchádzači:
Študijný (semestrálny) pobyt – polonisti, slovakisti:

1. Anna Bárdyová, študentka 1. roč., Filozofická fakulta,
PU v Prešove
2. Veronika Jurácsiková, študentka 2. roč., Filozofická
fakulta, UK v Bratislave
3. Bc. Eva Kráľová, študentka 1. roč., Filozofická fakulta,
PU v Prešove
4. Roman Nádaždy, študent 2. roč., Filozofická fakulta,
UK v Bratislave
5. Bronislava Prosuchová, študentka 2. roč., Filozofická
fakulta, UK v Bratislave
6. Vladimíra Bolješiková, študentka 2. roč., Filozofická
fakulta, UK v Bratislave

Doktorandský pobyt (výskumný):
1. Mgr. Miroslava Čurová, doktorandka, Filozofická
fakulta, PU v Prešove, 5 mesiacov
2. Mgr. Valéria Čverhová, doktorandka, Fakulta 
humanitných a prírodných vied, PU v Prešove, 3 mesiace

Vedecký pobyt 
1. Mgr. Ivan Baláž, PhD., predagogický pracovník, 
Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre, 1 mesiac 

Letné jazykové kurzy:
1. Katarína Adamčáková, študentka 2. roč., Filozofická
fakulta, PU v Prešove 
2. Denisa Farkašovská, študentka 2. roč., Filozofická
fakulta, PU v Prešove
3. Mgr. Pavol Hudáček, doktorand, Historický ústav SAV
4. Mgr. Pavol Matula, PhD., pedagogický pracovník, 
Pedagogická fakulta, UK v Bratislave
5. Zuzana Pištejová, študentka 2. roč., Filozofická
fakulta, PU v Prešove
6. Bc. Viera Prokopcová, študentka 1. roč., Filozofická
fakulta, UKF v Nitre
7. Lukáš Slaminka, študent 2. roč., Filozofická fakulta,
PU v Prešove
8. Jana Várošová, študentka 2. roč., Filozofická fakulta,
UK v Bratislave
9. Júlia Viazanková, študentka 2. roč., Filozofická
fakulta, PU v Prešove
10. Bc. Samuel Marec, študent 1. roč., Fakulta 
humanitných vied, UMB v Banskej Bystrici

Bližšie informácie o výberových konaniach  
sú uverejnené na www.saia.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.
Pre podanie žiadosti je potrebná dohoda o hosťovaní (pozvanie) s vysokou školou alebo s akadémiou vied. 

Podávanie žiadostí on-line: 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

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

JUBILEJNÉ ŠTIPENDIÁ pre postdoktorandov

20 štipendií po 20 rokoch

Uzávierka: 15. jún 2009

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
na podporu mobilít študentov, doktorandov, 

vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY NA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

Žiadosť o štipendium, resp. o cestovný grant 
musí byť elektronicky podaná a v papierovej forme doručená 

do 30. apríla 2009 do 16.00 hod. 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné pripojiť 
k on-line žiadosti o štipendium na študijný/výskumný pobyt 
pre študentov a doktorandov:

v slovenskom jazyku:
 štruktúrovaný životopis,
 motivácia 
 odborný program študijného/výskumného pobytu,
 dve odporúčania 
 doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy, 
     resp. študentom doktorandského štúdia,
 fotokópia diplomu a vysvedčenia o štátnych záverečných
     skúškach,
 doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné
     (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia 
     z internetu),

v cudzom jazyku:
 akceptačný, resp. pozývací list.

Bližšie informácie:
Mgr. Michal Fedák – koordinátor NŠP pre slovenských uchádzačov 
SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5441 1464, 5441 1484 , fax: 02/544 11 429, e-mail: michal.fedak@saia.sk

www.stipendia.sk 

Štipendiá nie sú určené:

● študentom a doktorandom prijatým na celé 
magisterské alebo doktorandské štúdium v zahraničí, 
resp. tým, ktorí celé štúdium už realizujú a chceli by si 
jeho časť financovať zo zdrojov 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, 
Višegrádsky fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne 
dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci 
programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým 
grantom,

● študentom a doktorandom, ktorí už absolvovali 
trojmesačný a dlhší štipendijný pobyt v rámci 
Národného štipendijného programu SR.


