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Bulletin SAIA prechádza za web

Vážení čitatelia,

dostávate do rúk predposledné číslo Bulletinu SAIA, ktoré 
vychádza v tlačenej verzii. Od letného dvojčísla (júl-
august) bude bulletin vychádzať iba v elektronickej verzii, 
ktorá bude voľne prístupná na internetovej stránke 
www.saia.sk.

Na tejto stránke už teraz môžete nájsť vydané bulletiny 
(vo formáte pdf).

Pokiaľ chcete byť upozornení mailom na zverejnenie 
nového čísla, pošlite nám mail na adresu 
bulletin@saia.sk.

Predplatiteľom, ktorí nám uhradili celoročné predplatné, 
vrátime časť za päť čísel, ktoré už nevydáme.

Veríme, že ostanete naďalej našimi čitateľmi.

Redakcia Bulletinu SAIA

SAIA, n. o., vydá v júni Bulletin SAIA 

ŠTIPENDIÁ a GRANTY

2010/2011
s prehľadom štipendijných ponúk, grantov 

a iných programov finančnej pomoci
pre študentov, doktorandov, pedagógov 

a výskumných pracovníkov 
do takmer 50 krajín.

Nová publikácia ACA (Academic Cooperation Association)

HANDBOOK OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS IN HIGHER 
EDUCATION – A Practical Guide to 100 Academic Networks World-Wide

Príručka (autori: Chripa Schneller, Irina Lungu, Bernd Wächter) na 260 stranách 
prináša portréty stovky akademických sietí v oblasti vyššieho vzdelávania na celom 
svete, rozdelené podľa geografických oblastí, pričom sú rozdelené do troch typov 
sietí: zoskupenia univerzít a ďalších vysokoškolských inštitúcií; siete osôb patriacich 
do týchto inštitúcií (napríklad akademikov, správcov, študentov) a globálnych 
„dáždnikov“ národných akademických združení. 

Bližšie informácie záujemcovia nájdu na www.aca-secretariat.be/handbook2009.htm
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C E E P U S
STREDOEURÓPSKY VÝMENNÝ PROGRAM  

PRE UNIVERZITNÉ ŠTÚDIA

2009/2010
Stredoeurópsky výmenný program pre 
univerzitné štúdia – Central European 
Exchange Programme for University Studies 
(CEEPUS) podporuje akademické mobility  
v strednej a východnej Európe, prispieva  
k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne 
špecifiká. Program umožňuje rozvíjať
spoluprácu slovenských a zahraničných 
vysokých škôl. 

Program podporuje:
● vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých 
škôl z členských krajín programu,
● štipendijné pobyty vysokoškolských 
študentov, doktorandov a učiteľov,
● študentské exkurzie a intenzívne kurzy 
v rámci schválených sietí spolupracujúcich 
vysokých škôl.

HISTÓRIA PROGRAMU 
CEEPUS vstúpil do platnosti 1. decembra 1994. 
Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. 
Národné ministerstvá členských krajín podpísali dohodu 
o pokračovaní programu CEEPUS II v rokoch 2005 
– 2009. Platnosť dohody CEEPUS II bola predĺžená  
z 5 na 7 rokov, t. j. do 31. júla 2011. Zároveň sa 
pripravuje nová dohoda o pokračovaní programu 
CEEPUS III.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS:

15. jún 2009 – štipendijné pobyty v zimnom semestri 2009/2010,

31. október 2009 – štipendijné pobyty v letnom semestri 2009/2010.

Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS 
(freemover):

30. november 2009 – štipendijné pobyty v letnom semestri 2009/2010.

Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí na akademický rok 2010/2011:

15. január 2010 na www.ceepus.info.

Členské krajiny programu: 

Albánsko 
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Česká republika
Čierna Hora 
Chorvátsko
Macedónsko 
Maďarsko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko 
Univerzita v Prištine, Kosovo

Bližšie informácie: Mgr. Monika Brečková, koordinátorka programu 
monika.breckova@saia.sk

Národná kancelária programu CEEPUS, 
SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1

tel.: 02/544 114 26, 02/544 114 36, 02/544 114 64, 02/544 114 84
fax: 02/544 114 29

www.saia.sk
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Riadenie programu CEEPUS:

Spoločný výbor ministrov je 
orgán zodpovedný za prijímanie 
rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné 
pre implementáciu a zlepšovanie 
programu. Je zložený z ministrov 
školstva všetkých zúčastnených 
krajín. 

Centrálna kancelária programu 
CEEPUS pôsobí ako koordinačné  
a hodnotiace pracovisko a je 
zriadená vo Viedni. 

Národné kancelárie programu 
CEEPUS pôsobia ako koordinačné 
pracoviská na národnej úrovni. Na 
Slovensku je Národná kancelária  
v SAIA, n. o.

Ostatné dôležité orgány:

Národné výberové komisie sú 
zložené z vysokoškolských učiteľov  
a expertov menovaných 
ministerstvami školstva v každej 
členskej krajine programu. Úlohou 
národných komisií je hodnotenie sietí 
na národných úrovniach. 

Medzinárodná výberová komisia 
je zložená zo zástupcov národných 
kancelárií programu a expertov  
z členských krajín programu.

Počet štipendijných mesiacov, ktoré financujú národné ministerstvá členských krajín programu formou štipendií
pre prijímaných zahraničných štipendistov programu:

Krajina 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Albánsko - - - - - 110 110 130 130

Bosna a Hercegovina - - - - - - - 100 100

Bulharsko 300 398 450 455 400 410 420 430 440

Česko 400 500 550 600 600 630 650 650 650

Čierna Hora - - - - 50 100 150 150 155

Chorvátsko 200 220 250 250 350 370 420 450 450

Macedónsko - - - - - 120 120 120 120

Maďarsko 540 540 540 520 530 550 550 550 550

Poľsko 315 385 430 460 500 550 650 650 650

Rakúsko 500 700 700 700 700 800 1 000 1 100 1 100

Rumunsko 625 625 625 625 625 625 625 625 625

Slovensko 320 320 320 320 320 600 600 600 600

Slovinsko 230 250 270 270 320 340 340 350 360

Srbsko - - - - 100 140 300 300 350

Univerzita v Prištine - - - - - - - 100 100

Spolu 3 430 3 938 4 135 4 200 4 495 5 345 5 935 6 305 6 380

SIETE SPOLUPRACUJÚCICH VYSOKÝCH ŠKÔL  
ČLENSKÝCH KRAJÍN PROGRAMU 

Spolupráca sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch vysokých škôl 
z rôznych členských krajín programu CEEPUS. Vysoké školy musia byť verejnými 
akreditovanými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania členskej krajiny.  
V sieti spolupracuje koordinujúca vysoká škola s partnerskými vysokými školami. 
Koordinátorom a partnermi sú vysokoškolskí učitelia.

Podmienky pre založenie spolupracujúcej siete

● vzájomné uznávanie štúdia absolvovaného na hostiteľskej vysokej škole,
● ECTS systém,
● snaha rozvíjať spoločné programy a systém na uľahčenie vzájomného 
uznania štúdia,
● poskytovanie prednášok, seminárov a iných foriem výučby v anglickom, 
nemeckom alebo francúzskom jazyku, príp. v jazyku niektorej z členských 
krajín,
● žiadne študijné a registračné poplatky,
● minimálne dve spolupracujúce vysoké školy v sieti poskytujú niektorý zo 
spoločných programov vedúcich k spoločným diplomom (spoločné vedenie 
dizertačných alebo diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom).

Zakladanie novej siete spolupracujúcich vysokých škôl  
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky 

Krok 1:
Koordinátor a partneri sa zaregistrujú na www.ceepus.info. Každý koordinátor  
a partner dostane e-mailom potvrdenie o užívateľskom mene a hesle, ktoré 
bude používať na koordináciu a administráciu siete a žiadanie o štipendium na 
svoje individuálne mobility.

Krok 2:
Koordinátor a partneri zaregistrujú vysoké školy, fakulty, prípadne katedry, ktoré 
chcú zapojiť do spolupracujúcej siete. 

Krok 3:
Koordinátor siete vyberá do siete partnerské vysoké školy z ponúkaného 
zoznamu zaregistrovaných vysokých škôl. 
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Kto môže zaregistrovať vysokú školu do programu  
a administrovať činnosť siete:
 
1. Koordinátor siete (vysokoškolský učiteľ) 
- elektronicky registruje koordinujúcu vysokú školu a sieť,
- vkladá Letter of Endorsement a Letter of Intent do elektronického 
systému za koordinujúcu vysokú školu (prípadne aj za partnerské vysoké 
školy)*,
- zodpovedá za úplnosť elektronickej prihlášky siete, 
- koordinuje aktivity siete.
po schválení siete:
- podpisuje Letter of Acceptance,
- rozdeľuje schválený počet štipendijných mesiacov pre zapojené vysoké 
školy vo svojej sieti a oznámi rozdelenie štipendijných mesiacov všetkým 
partnerom, národnej kancelárii programu a centrálnej kancelárii programu,
- priebežne podáva správy národnej kancelárii programu o nevyužitých 
mobilitách,
- k určenému termínu predloží národnej kancelárii programu záverečnú 
správu.

2. Partner siete (vysokoškolský učiteľ) 
- elektronicky registruje participujúcu vysokú školu,
- vkladá Letter of Endorsement a Letter of Intent do elektronického 
systému za participujúcu vysokú školu*,
- v spolupráci s koordinátorom siete vyplní elektronickú prihlášku: program 
siete, plán aktivít siete, počet prijímaných štipendistov v členení podľa 
vysielajúcej zahraničnej vysokej školy a podľa kategórií štipendistov, počet 
vysielaných štipendistov v členení podľa hostiteľskej vysokej školy a podľa 
kategórií štipendistov.

3. Zástupca zodpovedný za administráciu siete 
- v prípade, ak fakultu zapojí do programu koordinátor alebo partner, ale 
reálne jej aktivity bude vykonávať iná osoba (napr. asistent), táto osoba sa 
zaregistruje ako zástupca zodpovedný za administráciu siete. Elektronickú 
registráciu zástupcu potvrdí národný koordinátor programu. 

4. Zahraničné oddelenie vysokej školy
- ak administráciu siete koordinujúcej alebo participujúcej vysokej 
školy vykonáva zahraničné oddelenie, do programu musí vysokú školu 
zaregistrovať vysokoškolský učiteľ. Taktiež pracovník zahraničného 
oddelenia sa registruje do programu. Elektronickú registráciu pracovníka 
zahraničného oddelenia potvrdí národný koordinátor programu. 

* originály dokumentov si ponecháva

Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 
2007/2008 podľa krajín
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Krok 4:
Koordinátor a partneri v sieti vkladajú za 
svoju vysokú školu:
- počet plánovaných prijímaných 
zahraničných štipendistov (v členení podľa 
semestrálnych, krátkodobých  
a prednáškových pobytov),
- Letter of Endorsement (súhlas rektora 
o zapojení vysokej školy do aktivít siete). 
Formulár dokumentu je na www.ceepus.
info,
- Letter of Intent (potvrdenie zodpovedného 
zástupcu vysokej školy o uznaní štúdia 
absolvovaného študentami v zahraničí). 
Formulár dokumentu je na www.ceepus.
info,
- informačný balík o ECTS zavedenom na 
vysokej škole.

Koordinátor vkladá aj informácie  
o realizácii spoločného programu vedúceho 
k niektorému zo spoločných diplomov.

Krok 5:
Koordinátor siete potvrdí elektronickú 
prihlášku siete.

Obnovenie žiadosti siete o realizáciu 
aktivít siete v ďalšom akademickom roku 
(vysoké školy sú už zaregistrované v programe)  
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky 
Koordinátori a partneri, ktorí už registrovali 
vysokú školu v niektorej zo sietí (schválenej 
alebo zamietnutej), sa pri žiadosti siete  
o realizáciu aktivít siete v ďalšom akademickom 
roku znovu neregistrujú. Pri žiadaní  
o schválenie siete v ďalšom akademickom 
roku elektronický systém programu umožňuje 
upravovať zoznam spolupracujúcich vysokých 
škôl a program siete.

Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie 
alebo predĺženie činnosti sietí na akademický 
rok 2010/2011:
15. januára 2010 na www.ceepus.info.

Schvaľovací proces sietí 
spolupracujúcich vysokých 
škôl

Zaregistrované siete v prvom 
kole posudzujú národné 
výberové komisie a v druhom 
kole Medzinárodná výberová 
komisia. Schválené siete 
realizujú svoj program 
nasledujúci akademický rok.

Zoznam schválených sietí na 
akademický rok 2009/2010, do 
ktorých sú zapojené slovenské 
vysoké školy, je na stranách  
10 až 12. 
Zoznam všetkých schválených 
sietí je na  
www.ceepus.info. 

Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov slovenskými vysokými školami  
v akademickom roku 2007/2008 podľa krajín
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY VYSOKOŠKOLSKÝCH 
ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV A UČITEĽOV

Program podporuje štipendijné pobyty:
● semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace),
● krátkodobé pobyty študentov a doktorandov 
(spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových  
alebo dizertačných prác),
● prednáškové pobyty učiteľov.

Kto sa môže uchádzať o štipendijný pobyt v rámci 
programu CEEPUS
 

1. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do 
programu CEEPUS v akademickom roku 2009/2010 (zoznam 
zapojených vysokých škôl a kontaktných osôb je na  
www.saia.sk v časti „Štipendiá na mobility“).
 
2. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená 
do programu CEEPUS v akademickom roku 2009/2010 
(kategória freemover).

Uchádzači o štipendijný pobyt z vysokej školy, ktorá je zapojená 
do programu, ako aj uchádzači o individuálne štipendijné pobyty 
(kategória freemover), sa uchádzajú o štipendium elektronicky 
na www.ceepus.info. Uchádzač si v prihláške vyberá zahraničnú 
vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motivačný 
list, odbor štúdia a jazykové znalosti.

Všeobecné podmienky pre štipendijné pobyty

Štipendijných pobytov sa môžu zúčastniť:

študenti a doktorandi denného štúdia
● študenti vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt 
ukončené minimálne 2 semestre,
● technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac 
(podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálne 21 dní 
pobytu); pri viacmesačných pobytoch je podmienka pre 
vyplatenie štipendia minimálne 16 dní pobytu v poslednom 
mesiaci. 

učitelia vysokých škôl na plný úväzok
● technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac; právne 
minimálna dĺžka pobytu je 5 pracovných dní a povinnosť 
odučiť minimálne 6 vyučovacích hodín (konkrétne 
podmienky pre jednotlivé krajiny sú na www.ceepus.info).

Maximálny počet štipendijných mesiacov pre študentov 
a doktorandov:

● 10 mesiacov po celú dobu trvania dohody CEEPUS II 
počas bakalárskeho štúdia,
● 10 mesiacov po celú dobu trvania dohody CEEPUS II 
počas magisterského štúdia,
● 10 mesiacov v jednom akademickom roku pre 
doktorandov. 

Žiadosti o štipendijný pobyt  
– postup pri vypĺňaní  
elektronickej prihlášky 

1. Uchádzač sa elektronicky zaregistruje 
na www.ceepus.info. Po základnej 
registrácii dostane na svoju e-mailovú 
adresu potvrdenie  
o registrácii.

2. Uchádzač si otvorí stránku  
www.ceepus.info pod svojím 
užívateľským menom a heslom  
a potvrdí žiadosť o registráciu na 
štipendijný pobyt.

3. Uchádzač si zvolí akademický rok 
2009/2010, klikne na „Vytvoriť novú 
mobilitu“ (Create new mobility)  
a v závislosti od typu štipendijného 
pobytu vyplní formulár žiadosti, buď 
v rámci siete v prípade nominácie 
domácou vysokou školou (network 
mobility) ALEBO na individuálny 
štipendijný pobyt (freemover mobility). 
V elektronickej prihláške vyplní 
základné údaje, motivačný list, 
odborný program pobytu, ukončené 
a prebiehajúce štúdium a znalosť 
jazykov.

Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 2007/2008 podľa 
slovenských vysokých škôl
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EUBA

Selye

SPU

STUBA

TUKE

TUZVO

UCM

UKBA

UKF

UMB

UNIPO

UNIZA

UPJS

UVM

VSVU

prijatí štipendisti vyslaní štipendisti

VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, UVL – Univerzita veterinárneho lekárstva  
v Košiciach, UNIZA – Žilinská univerzita v Žiline, UNIPO – Prešovská univerzita v Prešove,  
UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
UKBA – Univerzita Komenského v Bratislave, UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene, TUKE – Technická univerzita v Košiciach,  
TRUNI – Trnavská univerzita v Trnave, STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave,  
SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Seley – Univerzita J. Seleyho v Komárne, 
EUBA – Ekonomická univerzita v Bratislave 
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Uchádzač o individuálny štipendijný pobyt freemover musí do 
elektronickej prihlášky vložiť zoskenované dokumenty:
- akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy,
- potvrdenie zo zahraničnej vysokej školy, že vysoká škola nebude 
od štipendistu požadovať školné (vkladajú len študenti  
a doktorandi),
- odporúčacie listy od 2 vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej 
školy (vkladajú len študenti a doktorandi),
- stanovisko z domácej vysokej školy o uznaní časti štúdia 
absolvovaného v zahraničí (učitelia vkladajú súhlas z domácej 
vysokej školy so zahraničným pobytom učiteľa),
- potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o prijatí na doktorandské 
štúdium.

Akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy
Ide o predbežný súhlas zo zahraničnej vysokej školy o tom, že  
v prípade udelenia štipendia vysoká škola súhlasí s pobytom 
štipendistu na vysokej škole. Akceptačný list má byť na formulári, 
ktorý je možné stiahnuť na www.ceepus.info, príp. na hlavičkovom 
papieri vysokej školy.

Motivácia a odborný program pobytu 
Študenti v motivácii a odbornom programe uvedú:

- prečo chcú absolvovať študijný alebo výskumný pobyt,
- čo chcú počas svojho študijného alebo výskumného pobytu 
robiť (návšteva prednášok, seminárov, archívov, stretnutia, 
rozhovory, ktoré vedecké metódy chcú použiť a pod.).

Učitelia v pracovnom programe uvedú názvy prednášok, témy 
seminárov a konzultácií.

Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých 
domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS:

15. júna 2009
– štipendijné pobyty v zimnom semestri 2009/2010,
31. októbra 2009
– štipendijné pobyty v letnom semestri 2009/2010.

Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých 
domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS 
(freemover):

15. júla 2009 
– štipendijné pobyty v zimnom semestri 2009/2010 (Rakúsko  
a Česká republika neprijímajú freemoverov v zimnom semestri!)
30. novembra 2008
– štipendijné pobyty v letnom semestri 2009/2010.

ŠTUDENTSKÉ EXKURZIE A INTENZÍVNE KURZY 

Študentské exkurzie alebo intenzívne kurzy (letné odborné školy 
alebo školenia; ďalej len intenzívne kurzy) môžu byť organizované 
koordinujúcou alebo partnerskou vysokou školou v rámci niektorej 
zo schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.
Zahraniční účastníci študentských exkurzií alebo intenzívnych kurzov 
organizovaných slovenskou vysokou školou v rámci programu 
CEEPUS sa prihlásia do programu elektronicky na www.ceepus.info. 
Postup pri vypĺňaní elektronických prihlášok je na str. 4. Národná 
kancelária programu CEEPUS (SAIA, n. o.) na základe elektronických 
prihlášok udeľuje zahraničným účastníkom študentských exkurzií 
alebo intenzívnych kurzov finančné príspevky vo forme denných
diét.
Koordinátor alebo partner slovenskej vysokej školy, ktorý organizuje 
študentskú exkurziu alebo intenzívny kurz v rámci programu 
CEEPUS na Slovensku, predkladá SAIA, n. o. do konca decembra 
2009 žiadosť o financovanie aktivity z prostriedkov programu
CEEPUS, plánovaný počet účastníkov a program.

Schvaľovací proces prihlášok na štipendijné pobyty

uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola  
je zapojená do programu CEEPUS:

Uchádzač vyplní elektronickú prihlášku na stránke  
www.ceepus.info.

Prihlášku kontroluje a schvaľuje koordinátor siete  
a potvrdzuje ju domáca národná kancelária programu.

Potvrdená prihláška je systémom zaslaná do zahraničnej 
národnej kancelárie programu a zahraničnej vysokej 
škole. Po akceptácii prihlášky na zahraničnej vysokej 
škole zahraničný národný koordinátor pridelí štipendium. 
Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia.

Štipendista programu potvrdí elektronicky na stránke 
www.ceepus.info akceptáciu štipendia a podmienok 
účasti v programe.





uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola  
nie je zapojená do programu CEEPUS

Uchádzač vyplní elektronickú prihlášku na stránke  
www.ceepus.info.

Prihlášku kontroluje a potvrdzuje domáca národná 
kancelária programu.

Potvrdená prihláška je systémom zaslaná do zahraničnej 
národnej kancelárie programu. Zahraničný národný 
koordinátor po schválení žiadosti pridelí štipendium. 
Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia.

Štipendista programu potvrdí elektronicky na stránke 
www.ceepus.info akceptáciu štipendia a podmienok 
účasti v programe.













Slovenské vysoké školy zapojené  
do programu CEEPUS v akad. roku 2009/2010

  1. Slovenská technická univerzita v Bratislave 
  2. Univerzita Komenského v Bratislave 
  3. Ekonomická univerzita v Bratislave 
  4. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
  5. Selyeho univerzita v Komárne 
  6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
  7. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
  8. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
  9. Prešovská univerzita v Prešove 
10. Technická univerzita vo Zvolene 
11. Žilinská univerzita v Žiline 
12. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
13. Technická univerzita v Košiciach 
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FINANCOVANIE PROGRAMU
Program financujú národné ministerstvá. Štipendium vypláca
štipendistom národná kancelária programu v hostiteľskej 
krajine. Slovenským štipendistom refunduje cestovné náklady 
po návrate Národná kancelária programu CEEPUS (SAIA, n. o.).

Vyplácanie štipendií zahraničným štipendistom pri 
pobytoch na slovenských vysokých školách 
Bratislavské vysoké školy: 
Štipendium sa vypláca štipendistom osobne v SAIA, n. o.  
v Bratislave po predložení dekrétu o pridelení štipendia (Letter 
of Award) a preukázaní totožnosti identifikačným preukazom.
Odporúča sa vopred si telefonicky alebo e-mailom dohodnúť  
s národnou kanceláriou termín vyzdvihnutia štipendia.
Mimobratislavské vysoké školy majú tieto možnosti:
- štipendium vyplatí koordinátor zo zdrojov vysokej školy  
a následne zašle faktúru na finančné oddelenie SAIA, n. o.  
v Bratislave. Prílohou faktúry sú doklady o prevzatí štipendia 
(kópia výdavkového pokladničného dokladu), identifikačné
údaje o štipendistovi (číslo identifikačného preukazu a dátum
narodenia) a kópia dekrétu o pridelení štipendia (Letter of 
Award),
- štipendista si otvorí v banke v SR účet, koordinátor nahlási 
číslo účtu a pošle kópiu pasu a vkladnej knižky, resp. zmluvy  
o bežnom účte finančnému oddeleniu SAIA, n. o., ktoré poukáže
štipendium na účet štipendistu. Koordinátor každý mesiac 
potvrdí prítomnosť štipendistu na univerzite (stačí e-mailom).
Slovenská vysoká škola sa môže s finančným oddelením SAIA,
n. o. dohodnúť aj na inom spôsobe vyplatenia štipendií. 
 
Vyplácanie denných diét zahraničným účastníkom 
študentských exkurzií alebo intenzívnych kurzov
Pri organizovaní študentských exkurzií alebo intenzívnych 
kurzov slovenskou vysokou školou v rámci programu CEEPUS sú 
zahraničným študentom a doktorandom vyplatené denné diéty 
vo výške 25,- EUR a zahraničným učiteľom vo výške 32,- EUR. 
Sadzby vychádzajú zo zákona o cestovných náhradách  
č. 40/2009 § 17 ods. 4.

Uplatňovanie cestovných náhrad slovenských 
štipendistov programu CEEPUS 
Každý štipendista programu CEEPUS je povinný do dvoch 
týždňov po návrate z pobytu predložiť národnej kancelárii 
programu (SAIA, n. o.) originál potvrdenia zo zahraničnej 
vysokej školy o absolvovaní pobytu (Letter of Confirmation).
V prípade uplatňovania cestovných náhrad je potrebné zároveň 
predložiť:

- žiadosť o refundáciu cestovného (s uvedením mena 
štipendistu, adresy trvalého bydliska, miesta a doby pobytu, 
čísla siete/freemover) a uviesť spôsob úhrady (poštová 
poukážka, bankový prevod alebo osobne),
- originály spiatočných cestovných lístkov.

Použitie dopravných prostriedkov:
- v rámci programu CEEPUS sa prepláca vlak 2. triedy/
autobus (učitelia majú nárok na cestovné náhrady – vlak  
1. triedy),
- letenky sa preplácajú za podmienky výhodnej výšky 
cestovného – porovnateľnej s cenou železničného/
autobusového cestovného lístka,
- pri použití súkromného auta je cestovné refundované  
v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej 
verejnej dopravy. V zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 40/2009 
Z.z. o cestovných náhradách štipendista nemá nárok na 
náhradu, ak mu je poskytnutá inou právnickou osobou alebo 
fyzickou osobou. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytne 

štipendistovi náhradu čiastočne, SAIA, n. o. poskytne 
zostávajúcu časť náhrady. V zmysle tohto ustanovenia 
zákona o cestovných náhradách, kto nepredloží originálne 
cestovné lístky, resp. v prípade leteniek originálne palubné 
lístky, musí predložiť aj čestné vyhlásenie, že cestovné 
náhrady neboli poskytnuté inou osobou. SAIA, n. o. 
má právo overiť si túto skutočnosť. Formulár čestného 
vyhlásenia sa nachádza na www.saia.sk v časti Program 
CEEPUS.

 
Základné zdravotné poistenie
V rámci programu CEEPUS platí medzinárodná dohoda, podľa 
ktorej prijímajúca krajina môže na požiadanie štipendistu hradiť 
základné zdravotné poistenie počas štipendijného pobytu. 
Štipendisti z krajín EÚ používajú Európsky preukaz zdravotného 
poistenia.
 
Víza
Každý štipendista si musí pred príchodom na štipendijný 
pobyt v prípade potreby vybaviť víza. Náklady na víza nie sú 
hradené prijímajúcou stranou. V rámci členských krajín EÚ 
platí bezvízový styk. Do krajín mimo EÚ (Bosna a Hercegovina, 
Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Srbsko) nie je vízová 
povinnosť, ak doba pobytu nepresiahne 90 dní, v prípade 
Albánska 30 dní. Bližšie informácie o vízových povinnostiach do 
jednotlivých krajín sú na www.mzv.sk. 

NÁRODNÉ KANCELÁRIE PROGRAMU CEEPUS (NCO):

Albánsko: Vaso Qano, e-mail: tempus@albaniaonline.net, 
www.albtempus.gov.al
Bosna a Hercegovina: Branka Gacesa
e-mail: branka.gacesa@mcp.gov.ba 
Bulharsko: Rossitza Velinova, e-mail: rvelinova@mon.bg
www.minedu.government.bg
Česká republika: Jitka Nováková, e-mail: ceepus@dzs.cz
www.dzs.cz
Čierna Hora: Nada Kovac, e-mail: nadakov@cg.ac.yu
www.mpin.cg.yu
Macedónsko: Nada Atanasovska, Erjona Shaqiri 
e-mail: Nada.Atanasovska@mofk.gov.mk;  
Erjona.Shaqiri@mofk.gov.mk, www.mon.gov.mk
Maďarsko: Marianna Veress, e-mail: ceepus@tpf.hu 
www.tka.hu 
Chorvátsko: Davor Sovagovic,  
e-mail: davor.sovagovic@mzt.hr, www.mzt.hr
Poľsko: Michal Skowronski, e-mail: ceepus@buwiwm.edu.pl
www.buwiwm.edu.pl
Rakúsko: Lydia Skarits, Sabine Stalujanis 
e-mail: lydia.skarits@oead.at; sabine.stalujanis@oead.at
www.oead.at
Rumunsko: Simona Craciun, Anca Burada 
e-mail: simona.craciun@medu.edu.ro,  
anca.burada@medu.edu.ro, www.edu.ro
Slovensko: Monika Brečková,  
e-mail: monika.breckova@saia.sk, www.saia.sk
Slovinsko: Petra Vilfan, e-mail: scholarships@cmepius.si
www.cmepius.si
Srbsko: Olivera Popovic, e-mail: olivera.popovic@mps.sr.gov.yu
www.mps.sr.gov.yu
Univerzita v Prištine, Kosovo: Kushtrim Bajrami
e-mail: kushtrim.bajrami@ks-gov.net, www.ks-gov.net



5/2009 09

VÝŠKA ŠTIPENDIÍ V ČLENSKÝCH KRAJINÁCH PROGRAMU

ALBÁNSKO

študenti VŠ 
učitelia VŠ

8 000 – 8 500 lek/mesiac, bezplatné ubytovanie, zľava na MHD 
47 500 lek/mesiac (asistenti), 58 190 lek/mesiac (učitelia bez funkčného titulu),  
68 940 lek/mesiac (učitelia), 79 690 lek/mesiac (docenti),  
91 850 lek/mesiac (profesori), bezplatné ubytovanie

BOSNA A HERCEGOVINA

študenti a doktorandi VŠ  
učitelia VŠ

510 EUR 
690 EUR

BULHARSKO

študenti VŠ 
absolventi VŠ 
učitelia VŠ

135 LEV/mesiac, zľava na ubytovaní, stravovaní a MHD 
210 LEV/mesiac, zľava na ubytovaní, stravovaní a MHD 
210 LEV/mesiac

ČESKÁ REPUBLIKA

študenti VŠ 
absolventi VŠ 
učitelia VŠ

9 000 CZK/mesiac 
9 500 CZK/mesiac 
900 CZK/ deň

ČIERNA HORA

študenti a absolventi VŠ 
učitelia VŠ nad 30 rokov s titulom PhD.

100 EUR/mesiac, ubytovanie, školné a ZZP 
350 EUR/mesiac, ubytovanie a ZZP  
15 EUR/deň v prípade pobytov kratších ako 16 dní

CHORVÁTSKO

študenti a absolventi VŠ 
doktorandi 
učitelia VŠ

1 300 KN/mesiac, ubytovanie a školné, ZZP 
1 500 KN/mesiac, ubytovanie a školné, ZZP 
3 600 KN/mesiac, ubytovanie  
900 KN/týždeň, ubytovanie a ZZP

MACEDÓNSKO

študenti VŠ 
absolventi VŠ 
doktorandi a učitelia VŠ

50 EUR, bezplatné ubytovanie a strava, ZZP 
70 EUR, bezplatné ubytovanie, ZZP 
100 EUR, bezplatné ubytovanie, ZZP

MAĎARSKO

študenti VŠ 
absolventi, doktorandi  a učitelia*  
učitelia VŠ**

65 000 HUF/mesiac a ubytovanie 
80 000 HUF/mesiac a ubytovanie 
110 000 HUF/mesiac a ubytovanie

POĽSKO

študenti VŠ 
absolventi VŠ 
učitelia VŠ

900 PLN/mesiac, ZZP 
1 350 PLN/mesiac, ZZP 
1 600 PLN/mesiac, ZZP

RAKÚSKO

študenti VŠ; postgraduálni študenti; učitelia VŠ do 30 rokov 
učitelia VŠ nad 30 rokov s titulom PhD.

940 EUR/mesiac 
1 040 EUR/mesiac, pri kratších pobytoch sa štipendium znižuje

RUMUNSKO

študenti VŠ 
absolventi VŠ 
učitelia VŠ

80 EUR/mesiac, ZZP 
100 EUR/mesiac, ZZP 
380 EUR/mesiac (asistenti), 420 EUR/mesiac (vysokoškolskí učitelia),  
450 EUR/mesiac (docenti), 780 EUR/mesiac (profesori)

SLOVENSKO

študenti VŠ 
doktorandi a učitelia VŠ 

240 EUR/mesiac, ZZP pre štipendistov z krajín mimo EÚ  
470 EUR/mesiac, ZZP pre štipendistov z krajín mimo EÚ 

SLOVINSKO

študenti VŠ 
postgraduálni študenti, učitelia VŠ do 35 rokov 
učitelia VŠ nad 35 rokov

222 EUR/mesiac, ZZP 
244 EUR/mesiac, ZZP 
700 EUR*; 1 000 EUR** 

SRBSKO

študenti VŠ a doktorandi 
učitelia VŠ

180 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a ZZP 
350 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a ZZP

Univerzita v Prištine, Kosovo

študenti VŠ a doktorandi 
učitelia VŠ

250 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a ZZP 
350 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a ZZP

ZZP – základné zdravotné poistenie; * dĺžka pobytu od 5 do 9 dní so zabezpečením výučby 6 vyučovacích hodín
** dĺžka pobytu od 5 do 9 dní so zabezpečením výučby 6 vyučovacích hodín
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CEEPUS – schválené siete na akademický rok 2009/2010

Sieť Sídlo vysokej školy Zapojená vysoká škola
Koordinátor/partner  

na slovenskej vysokej škole

AT 103 Bratislava Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 
Komenského v Bratislave

doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.

AT 119 Banská Bystrica Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici

Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

AT 12 Bratislava Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. 

AT 37 Bratislava 

Trnava

Katedra ruského jazyka a literatúry, Univerzita Komenského  
v Bratislave 
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita sv. Cyrila  
a Metoda v Trnave

Mgr. Zuzana Hosszúová 

PhDr. Emília Nemcová, CSc.

AT 38 Bratislava 

Košice

Katedra mineralógie a petrológie, Univerzita Komenského  
v Bratislave 
Katedra geológie a mineralógie, Technická univerzita  
v Košiciach

prof. RNDr. Marián Putiš,  

DrSc. Ing. Marián Košuth, PhD.

AT 50 Bratislava Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

AT 63 Bratislava Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 
Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Štefan Matejčík, Dr.Sc.

AT 68 Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave Ing. Magdaléna Hradílková

BG 203 Bratislava 
 
 
Zvolen

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 
Katedra drevárskych strojov a zariadení, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo 
Zvolene

doc. Ing. Marian Tolnay, CSc.  
 
 
doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.

BG 22 Bratislava Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

CZ 201 Žilina 
 
Košice 
 
Bratislava

Katedra obrábania a automatizácie Strojnícka fakulta, Žilinská 
univerzita v Žiline  
Fakulta výrobných technológií v Prešove, Technická univerzita 
v Košiciach 
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažmentu kvality, Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

doc. Ing. Andrej Czán, PhD.  
 
Ing. Michal Hatala, PhD. 
 
Ing. Iveta Onderová

CZ 212 Trnava Fakulta prírodných vied, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Ján Močák, Dr.Sc.

CZ 29 Banská Bystrica Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Daniela Drobná

CZ 311 Nitra Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre   

Ing. arch. Roberta Štepánková, PhD.

HR 108 Žilina Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská 
univerzita v Žiline

prof. Ing. Dr. Ivan Kuric

HR 306 Nitra  
 
Bratislava

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre    
Ústav biotechnológií a potravinárstva, Fakulta chemickej  
a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. 
 
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, CSc.

HU 03 Nitra Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

HU 10 Bratislava 
Nitra

Katedra analytickej chémie, Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. Dušan Kaniansky, DrSc.  
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.

HU 11 Bratislava Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave  
Katedra jazykov a kultúr krajín Východnej Ázie Univerzita 
Komenského v Bratislave

Mgr. Attila Kovács, PhD.  
 
doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

HU 19 Košice 
 
Komárno 
Nitra

Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky  
a informatiky, Technická univerzita v Košiciach 
Katedra informatiky, Univerzita J. Selyeho v Komárne 
Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ing. Ladislav Samuelis, CSc.  
prof. Ing. Veronika Štoffová, CSc. 
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.

HU 21 Bratislava Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Mgr. Jaroslava Bartišková
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HU 28 Bratislava 
 
 
Košice

Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied, 
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita  
v Bratislava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita 
Košice

doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.  
 
 
RNDr. Štefan Berežný, PhD.

PL 56 Bratislava 
Žilina

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Fakulta ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Magdaléna Hradilková 
prof. Ing. Jana Štofková, PhD.

PL 04 Bratislava Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislava 
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita 
Komenského v Bratislave

prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc. 
 
doc. RNDr. Milan Hutta, CSc.

PL 07 Košice 
 
 
 
Žilina 
 
Trnava

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, Technická 
univerzita v Košiciach 
Fakulta výrobných technológií v Prešove, Technická univerzita  
v Košiciach 
Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská 
univerzita v Žiline  
Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. 
 
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. 
 
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric  
 
Ing. Ladislav Morovič 

PL 114 Zvolen Lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen doc. Ing. Viliam Pichler, PhD.

PL 33 Bratislava 
 
 
 
Zvolen 
 
 
Košice  
 
Žilina

Katedra výrobných systémov, Strojnícka fakulta, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 
Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave  
Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo 
Zvolene 
Fakulta výrobných technológií v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach 
Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská 
univerzita v Žiline

doc. Ing. Marián Tolnay, CSc.  
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 
 
doc. Ing. Peter Šugár, CSc.  
 
 
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.  
 
doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

RO 13 Košice 
 
Bratislava

Katedra environmentalistiky a riadenia procesov, Strojnícka 
fakulta, Technická univerzita v Košiciach 
Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Vojtech Anna, PhD.  
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

RO 14 Bratislava 
 
Nitra

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave  
Katedra etnológie a etnomuzikológie, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc 
 
PhDr. Margita Jágerová, PhD.

RO 202 Žilina 
 
Košice  
 
Bratislava

Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská 
univerzita v Žiline 
Fakulta výrobných technológií v Prešove, Technická univerzita 
v Košiciach 
Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 
 
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. 
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

RO 313 Nitra Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre

prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

RS 304 Košice 
 
Bratislava

Katedra environmentalistiky a riadenia procesov, Strojnícka 
fakulta, Technická univerzita v Košiciach 
Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 
Katedra častí strojov, Strojnícka fakulta, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave

doc. Ing. Vojtech Anna, PhD.  
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 
 
Ing. Miroslava Nemčeková, PhD.

RS 65 Košice Katedra environmentalistiky a riadenia procesov, Strojnícka 
fakulta, Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Vojtech Anna, PhD.

SI 111 Prešov Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných  
a humanitných vied, Prešovská univerzita v Prešove

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

SI 113 Nitra 
 
Bratislava

Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Noemi Pažinová, PhD.  
 
prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

SI 206 Bratislava 
 
Košice

Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 
Katedra biomedicínskeho inžinierstva, Strojnícka fakulta, 
Technická univerzita v Košiciach

prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 
 
Ing. Radovan Hudák
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SI 217 Bratislava Katedra textilnej tvorby, Vysoká škola výtvarných umení  
v Bratislave

Mgr. Mária Fulková

SK 30 Žilina  
 
Košice 

Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská 
univerzita v Žiline 
Fakulta výrobných technológií v Prešove, Technická univerzita 
v Košiciach

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 
 
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

SK 310 Zvolen Katedra drevárskych strojov a zariadení, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo 
Zvolene 

doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.

SK 44 Nitra Fakulta ekonómie a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

doc. dr. Ing. Elena Horská

SK 67 Košice Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, Technická 
univerzita v Košiciach

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

SK 405 Nitra Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita  
v Nitre

doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.

ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – PONUKA 
JAPONSKO                       Uzávierka 15. máj, 12. jún, 30. jún 2009

Štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO

Štipendiá sú udeľované na základe každoročne zasielanej 
ponuky japonskej vlády. V tomto roku sa môžu občania 
SR uchádzať o tri druhy štipendií: na výskumný pobyt, na 
odborné nadstavbové štúdium a na 5-ročné vysokoškolské 
štúdium.

Štipendiá na výskumný pobyt (Research Student, 
Master, PhD.) sú určené študentom posledného ročníka VŠ, 
absolventom VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú japonský 
alebo anglický jazyk, a majú ochotu učiť sa japončinu (výučba 
prebieha v japončine), vo veku menej ako 35 rokov (narodení 
po 2. apríli 1975) s dobrým zdravotným stavom. Akceptačný 
list treba predložiť po osobnom pohovore (do konca augusta 
2009).
Začiatok štipendijného pobytu je v apríli alebo októbri 2010.
Prvých šesť mesiacov pobytu je kurz japonského jazyka. 
Súčasťou výberu je osobný pohovor a test na Japonskom 
veľvyslanectve.
Japonská strana vybraným štipendistom poskytne štipendium 
od 152 000 jenov/mesiac, uhradí letenka turistickej triedy  
a školné.
Uzávierka žiadostí je 15. mája 2009.

Štipendiá na odborné nadstavbové štúdium 
(Professional training college). O štipendium sa môžu 
uchádzať študenti v maturitnom ročníku strednej školy, 
absolventti stredných škôl a študenti VŠ do 21 rokov, ktorí 
absolvovali minimálne 12 rokov školskej dochádzky (k marcu 
2010), narodili sa medzi 2. aprílom 1988 a 1. aprílom 1993.
Uchádzač musí ovládať japonský alebo anglický jazyk, mať  
ochotu učiť sa japončinu a študovať v japončine.
Uchádzač musí absolvovať zdravotnú prehliadku, test  
z anglického alebo japonského jazyka (respektíve z oboch 
jazykov), test z matematiky a ústny pohovor.
Štúdium sa môže uskutočniť v týchto odboroch: stavebníctvo, 
architektúran elektrotechnika, elektronika, telekomunikácie, 
potravinárstvo a výživa, vzdelávanie detí, kancelárske štúdiá, 

hotelový manažment, cestovný ruch, módne návrhárstvo, 
dizajn, fotografia,  ostatné odbory (treba presne špecifikovať,
o aký odbor ide).
Pobyt trvá 3 roky od začiatku októbra 2010 do marca 2013 
vrátane intenzívnej ročnej jazykovej a odbornej prípravy.
Japonská strana poskytne štipendistom letenka turistickej 
triedy, 125 000 jenov/mes. a uhradí školné.
Uzávierka žiadostí je 12. júna 2009.

Štipendiá na 5-ročné vysokoškolské štúdium sú 
určené študentom v maturitnom ročníku, absolventom SŠ  
a študentom VŠ do 21 rokov (narodení medzi 2. aprílom 1988 
a 1. aprílom 1993), ktorí ovládajú japonský alebo anglický 
jazyk, majú ochotu učiť sa japončinu a študovať v japončine.
Uchádzač musí absolvovať zdravotnú prehliadku, test  
z anglického alebo japonského jazyka (respektíve z oboch 
jazykov – znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, 
test sa robí len za účelom následného zaradenia do 
jazykovej prípravky), vedomostný test a ústny pohovor. 
Súčasťou výberu je osobný pohovor a test na Japonskom 
veľvyslanectve.
Japonská strana poskytne letenku turistickej triedy, 125 000 
jenov/mes. a uhradí školné.

Študenti si môžu vybrať z nasledovných disciplín:
1. Spoločenské a humanitné vedy 

A: právo, politické vedy, pedagogika, sociológia, literatúra, 
história, japonský jazyk a iné (uchádzači, ktorí si vyberú 
ako hlavný odbor štúdia predmet, ktorý spadá do 
označenia „iné“ môžu mať problém nájsť si univerzitu, 
ktorá ich bude ochotná akceptovať).
B: ekonómia a hospodárska správa

2. Prírodné vedy 
A: veda (matematika, fyzika, chémia), elektrotechnika 
a elektronika (elektronika, elektrotechnické inžinierstvo 
a informatika), technika (strojné a lodné inžinierstvo), 
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stavebné inžinierstvo a architektúra (stavebné inžinierstvo, 
architektúra, ekologické inžinierstvo), chémia (aplikovaná 
chémia, chemické inžinierstvo, priemyselná chémia, 
textilné inžinierstvo) a ostatné odbory (metalurgia, 
banské, námorné inžinierstvo, biotechnológia)
B: poľnohospodárske vedy (poľnohospodárstvo, 
poľnohospodárska chémia, zoológia, veterinárna  
medicína, lesné inžinierstvo, potravinárstvo, 
poľnohospodárske inžinierstvo, chov rýb, zdravotnícke 
vedy (farmácia, hygiena, ošetrovateľstvo), vedecké odbory 
(biológia)
C: medicína, zubné lekárstvo

Uchádzači si musia zo zvolenej skupiny vybrať 3 odbory 
štúdia a označiť ich podľa vlastných preferencií ako 1.- 3. 
voľbu. V prípade, že sa študent zaujíma najmä o štúdium 
odboru zo skupiny C (medicína, zubné lekárstvo), vybranému 

odboru dáva č. 1, zostávajúcemu č. 2 a 3. odbor si vyberie zo 
skupiny B.
Uchádzači musia absolvovať pohovor a skúšku z:

A: uchádzači o štúdium spoločenských a humanitných vied 
(1A a 1B): 
matematika, anglický jazyk, japonský jazyk – povinné sú 
všetky tri predmety
B: uchádzači o štúdium prírodných vied (2A, 2B, 2C): 
matematika, anglický a japonský jazyk + dva predmety 
zo skupiny fyzika, chémia, biológia (uchádzači o štúdium 
odborov zo skupiny 2A – fyzika, chémia, 2B a 2C 
– chémia, biológia)

Uzávierka žiadostí je 30. júna 2009.

Podrobné informácie, prihláška a iné formuláre sú k dispozícii 
na www.saia.sk

SLOVENSKO                                                                              Uzávierka 30. júl 2009

Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny Enel, v roku 2009 
udelia štipendiá študentom, ktorí študujú študijné programy 
zamerané na energetiku. Štipendium až do výšky 1 328 eur 
môže získať 50 študentov (výška štipendia závisí od toho, 
do akej miery zodpovedá zvolený študijný program stratégii 
obsadzovania miest v Slovenských elektrárňach; výška 
štipendia sa bude prehodnocovať v závislosti od dosiahnutých 
študijných výsledkov). 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. ročníka 
bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia v akademickom roku 
2009/2010 študujúci program so zameraním na energetiku. 

Uchádzači musia so 30. júla 2009 poslať na adresu 
Slovenské elektrárne, a.s., Zuzana Chválová 
Úsek ľudských zdrojov, Hraničná 12, 827 36 Bratislava: 
- vyplnený formulár „Žiadosť o štipendium“ 
- kópiu potvrdenia o prijatí na študijný program  
v akademickom roku 2009/2010 
- kópiu maturitného vysvedčenia alebo kópia diplomu  
o ukončení bakalárskeho štúdia 
- motivačný list (prečo sa uchádzate o štipendium – rozsah 
max. 200 slov). 

Bližšie informácie: chvalova.zuzana@seas.sk 

Štipendiá pre študentov odborov so zameraním na energetiku 

SLOVENSKO                                                                          Uzávierka 30. jún 2009

Nadácia považuje za jednu z najdôležitejších úloh umožniť 
začínajúcim akademickým pracovníkom dôstojnejší štart do 
ich pedagogickej a vedeckej činnosti a podporiť ich zotrvanie 
na vysokých školách. 
Štipendium udeľuje Správna rada nadácie niekoľkým 
vybraným interným doktorandom alebo asistentom na základe 
žiadosti. Žiadosť by mala obsahovať stručný životopis, popis 
pracovného postavenia žiadateľa, jeho životné  
a odborné plány a jeho pedagogické alebo vedecké zameranie 
preukázané publikovanými alebo nepublikovanými prácami. 
Žiadosť by mala byť zaslaná v písomnej aj v elektronickej 

podobe. K žiadosti je ďalej vhodné pripojiť písomné podklady 
a/alebo odporučenie. Pri výbere žiadateľov nadácia víta 
originalitu a tvorivosť.
Štipendium na akademický rok 2009/2010 je určené 
žiadateľom vo veku do 35 rokov pôsobiacim v humnitných  
a spoločenskovedných odboroch. Štipendium je 1991,63 eura 
(60 000 Sk), spôsob jeho využitia závisí od štipendistu.
Uzávierka žiadostí je 30. júna 2009. 

Bližšie informácie: jerabek@ics.muni.cz
www.vnjh.sk

Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa

AUSTRÁLIA                                                                              Uzávierka 31. júl 2009

Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o štipendiá 
austrálskej vlády na výskumný pobyt a na magisterské alebo 
doktorandské štúdium, na ktoré je on-line prihlasovane  
do 31. júla 2009:

Endeavour Research Fellowships na 4 až 6-mesačný 
výskumný pobyt sú určené postgraduálnym študentom 
a postdoktorandom na výskumný pobyt na austrálskych 
vysokých školách. Štipendium je určené pre všetky vedné 
odbory. 

Endeavour Europe Awards na magisterské alebo 
doktorandské štúdium je pre postgraduálnych študentov, ktorí 
sa uchádzajú o magisterské a PhD (doktorandské) štúdium 
alebo výskumný pobyt v Austrálii po ukončení bakalárskeho 
štúdia.

Bližšie informácie o oboch štipendiách: 
www.endeavour.dest.gov.au

Vládne štipendiá 
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USA                                                                                     Uzávierka 15. október 2009

Granty možu byť udelené na výskum a/alebo prednášaciu 
činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené 
pre výborných odborníkov a výskumníkov s dlhšou odbornou 
alebo výskumnou praxou, ale nie v oblasti klinickej medicíny. 
Uzávierka prihlášok na akademický rok 2010/2011 je  
15. októbra 2009.
Prihláška je zverejnená na  
http://www.fulbright.sk/documents/VSAPP09.pdf
Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: 

- dokončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent, 
- výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL testy nie sú 
požadované), 
- overiteľné výsledky výskumov alebo prednáškovej činnosti, 
- prednosť majú kandidáti zo sociálnych a humanitných vied, 
- slovenské občianstvo a trvalý pobyt v SR. 

Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je pozývajúci list  
z hosťujúcej inštitúcie v USA, nakoľko sa predpokladá, že 
žiadateľ o toto štipendium už v súčasnosti spolupracuje  
s americkým partnerom alebo existuje aspoň predbežný návrh 
spolupráce. Pozývajúci list na rozdiel od iných častí prihlášky 
nemá predpísaný formulár. Musí byť však z neho zrejmé, 
že americká strana pozýva na konkrétne obdobie (v rámci 
príslušného šk. roka) konkrétnu osobu, a že poskytne príslušné 
pracovné priestory. Hosťovská inštitúcia pritom neznáša žiadne 
náklady spojené s pobytom slovenských štipendistov v USA.
Súčasťou prihlášky sú aj tri odporúčajúce listy na predpísaných 
formulároch, ktoré sú súčasťou prihlášky. Tieto formuláre musia 
autori odporúčajúcich listov poslať priamo do kancelárie Komisie 
v SR, kde budú pripojené v prihláške.
Bližšie informácie: office@fulbright.gov.sk 
www.fulbright.sk

Fulbrightov program pre odborníkov (Fulbright Scholar Program) 

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).

Chorvátsko
Výberová komisia zasadala 18. marca 2009.
Počet uchádzačov: 5 na študijný pobyt a 5 na letný jazykový kurz

Odporučení kandidáti:
Študijný pobyt (3 mesiace):

Jakub Ďurinda, študent  3. roč., Fakulta elektrotechniky  
a informatiky, STU v Bratislave, 
Lucia Ferusová, študentka 2. roč., Fil. fakulta, UK v Bratislave, 
Katarína Hanzlíčková, študentka 2. roč., Fil. fakulta,  
UK v Bratislave, 
Ivana Kuffová, študentka 2. roč., Fil. fakulta , UK v Bratislave, 
Mgr. Michala Mračka, doktorand, Fil. fakulta, UK v Bratislave
 

Letný kurz chorvátskeho jazyka:
Bc. Petra Konrádová, študentka 1. ročník, Fil. fakulta  
UK v Bratislave 
Daniela Kirdová, študentka 2. roč., Fil. fakulta,  
UK v Bratislave 

Náhradník: 
Veronika Očkayová, študentka 2. roč.,  Fil. fakulta,  
UK v Bratislave

Litva
Na študijné pobyty a letnú školu litovského jazyka boli 23. marca 2009 
odporučení:

Študijný pobyt počas 1. a 2. vysokoškolského štúdia
Bc. Ivana Fügediová, študentka 1. roč., Fakulta verejnej správy, 
UPJŠ v Košiciach, 10 mesiacov
Bc. Ivona Lukáčová, študentka 1. roč., Národohospodárska 
fakulta, EU v Bratislave, 5 mesiacov
Bc. Júlia Sorokopudová, študentka 1. roč., Národohospodárska 
fakulta, EU v Bratislave, 5 mesiacov

Letný kurz litovského jazyka
Juraj Kunák, študent 2. roč., Právnická fakulta, Bratislavská 
vysoká škola práva

Ukrajina
Výberová komisia zasadala dňa 6. apríla 2009  
a zo 17 uchádzačov odporučila 14:

Študijný pobyt:
1. Lucia Centková, PU Prešov, Fil. fakulta, 4. roč., 2 mes., 
2. Michaela Tiňová, PU Prešov, Fil. fakulta, 4. roč., 2 mes.,
3. Antónia Vasiľová, PU Prešov, Fil. fakulta, 4. roč., 2 mes.,
4. Zuzana Závadská, PU Prešov, Fil. fakulta, 4. roč., 2 mes.,
5. Katarína Žigrajová, PU Prešov, Fil. fakulta, 4. roč., 2 mes.,
6. Petra Švardová, Univerzita Rennes 2, 3. roč., 5. mes.,
7. Katarína Hrčková, UK Bratislava, Fil. fakulta, 2. roč., 2 mes., 
8. Zuzana Cocuľová, UK Bratislava, Fil. fakulta, 2. roč., 2 mes., 

Výskumný pobyt:
1. Doc. PhDr. Mária Čižmárová, CSc, PU Prešov,  
Fil. fakulta, pedagogická pracovníčka, 2 mes.,
2. Eugen Zubenko, PU Prešov, Fil. fakulta, doktorand,  
2 mes., 

Letný seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac):
1. Tünde Kántorová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných 
vzťahov, študentka, 5. roč. 
2. Ľubica Koľová, TU v Košiciach, Fakulta umení, študentka,  
4. roč. 
3. Eva Kráľová , PU Prešov, Fil. fakulta, študentka, 4. roč. 
4. Jozef Zentko, KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 
pedagogický pracovník VŠ

Slovinsko
Výberová komisia 23. marca 2009 odporučila na:

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry:
Zuzana Golianová, študentka 2. roč., Fil. fakulta,  
UK v Bratislave
Simona Vojtušová, študentka 2. roč., Fil. fakulta,  
UK v Bratislave
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Letná škola slovinského jazyka:
Mária Nicolaouová, študentka 2. roč., Fil. fakulta, UK v Bratislave
Monika Martinková, študentka 2. roč., Fil. fakulta, UK v Bratislave

Srbsko
Výberová komisia zasadala 23. marca 2009.

Odporučení kandidáti: 
Letný kurz srbského jazyka

Bc. Laura Trimajová, študentka 1. roč., Fakulta sociálnych  
a ekonomických vied, UK v Bratislave

Nemecko
Štipendiá DAAD 2009/2010

Štipendiá na letné jazykové kurzy
Odporučení kandidáti (abecedné poradie)

1. Sonia Al Aliová, PU Prešov 
2. Ľubica Babjaková, PU Prešov 
3. Ivana Boršodiová, UKF Nitra 
4. Jozef Bruk, KU Ružomberok 
5. Kristína Dunajová, UKF Nitra 
6. Daša Fialová, UK Bratislava 
7. Miroslava Furjelová, EU Bratislava 
8. Martina Kapustíková, UK Bratislava 
9. Peter Katrenič, PU Prešov 
10. Jarmila Kolárová, KU Ružomberok 
11. Veronika Krafská, UMB Banská Bystrica 
12. Bibiána Krajancová, EU Bratislava 
13. Terézia Krausová, UMB Banská Bystrica 
14. Daniela Kurucová, UK Bratislava 
15. Zuzana Kusynová, UK Bratislava 
16. Katarína Laktišová, UK Bratislava 
17. Mária Mahútová, KU Ružomberok 
18. Magdaléna Moravcová, UMB Banská Bystrica 
19. Jana Palatinusová, KU Ružomberok 
20. Radoslav Páleš, PU Prešov 
21. Katarína Režná, UKF Nitra 
22. Vladimír Režník, PU Prešov 
23. Katarína Rybová, UK Bratislava 
24. Marianna Schmotzerová, PU Prešov 
25. Janka Solovičová, UK Bratislava 
26. Monika Šajtlavová, UK Bratislava 
27. Adam Šišovský, EU Bratislava 
28. Erika Toporcerová, PU Prešov 
29. Andrea Zacková, EU Bratislava 
30. Romana Zákutná, PU Prešov 
Náhradníci (poradie podľa hodnotenia):

1. Lenka Kimáková, UK Bratislava 
2. Silvia Ivanidesová, UK Bratislava 
3. Veronika Forgáčová, UKF Nitra 

Egypt
Dňa 21. apríla 2009 komisia z 12 uchádzačov odporučila na: 

Jazykový kurz:
Michal Čukan, Fil. fakulta UKF Nitra, študent, 2. roč.
Náhradníčka:
Zuzana Kocanová, Fil. fakulta UKF Nitra, študentka, 2. roč.

Študijný pobyt počas VŠ:
Barbora Baronová, Fil. fakulta UK Bratislava, študentka, 3. roč.
Dominika Brožová, Fil. fakulta UK Bratislava, študentka, 3. roč.
Ľuboš Cmorej, Fil. fakulta UK Bratislava, študent, 3. roč.
Mária Lacináková, Fil. fakulta UK Bratislava, študentka, 3. roč.
Mária Portelekyová, Fil. fakulta UK Bratislava, študentka, 3. roč.

Doktorandský pobyt:
Mgr. Jaroslav Drobný, Fil. fakulta UK Bratislava, doktorand  
1. roč., 5 mesiacov

Luxembursko
Dňa 17. apríla 2009 výberová komisia z 5 uchádzačov odporučila na 
jazykový kurz na Centre de Langues:

Alena Sušková, Fil. fakulta PU Prešov, študentka 3. roč.
Dominika Uhríková, Fil. fakulta PU Prešov, študentka 3. roč.
Náhradníčka:
Simona Pfefferová, Fil. fakulta UKF Nitra, študentka 3. roč.
 

 Maďarsko
Výberová komisia 2. apríla 2009 odporučila na:

Časť doktorandského štúdia
Mgr. Ladislav Angyal, Fakulta humanitných vied UMB Banská 
Bystrica, 10 mes., doktorand 2. roč.
Mgr. Martin Lupčo, Filozofická fakulta UK Bratislava, 6 mes.,
doktorand 1. roč.
Mgr. Kristína Piatničková, Filozofická fakulta UK Bratislava,  
3 mes., doktorand 2. roč.
Mgr. Silvia Szabadosová, Pedagogická fakulta UKF Nitra,  
3 mes., doktorand 2. roč.
Ing. Arch. Kristián Szabó, Fakulta architektúry STU Bratislava, 10 
mes., doktorand 2. roč.

Pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov 
prof. Ing. Juraj Guzy, CSc., Lekárska fakulta UPJŠ Košice,  
1 týždeň
doc. Ing. Ivan Kron, CSc., Lekárska fakulta UPJŠ Košice,  
1 týždeň
Mgr. Beáta Veliká, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 3 týždne
Mgr. Timea Verešová, PhD., PU Prešov, 3 mesiace 

Časť denného vysokoškolského štúdia
Aneta Haramiová, UK Bratislava, Filozofická fakulta, história,
študentka 3.roč., 1 semester           

Letné jazykové kurzy
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., MA, Právnická fakulta UK 
Bratislava, pedagogický pracovník VŠ, 4 týždne
Mgr. Alexandra Ganobčíková, Historický ústav SAV, doktorand, 
1. roč., 4 týždne
Bc. Pavol Štefanovič, Pedagogická fakulta UK Bratislava, študent, 
1. roč., 4 týždne
Mgr. Martin Tibenský, Filozofická fakulta Trnavská univerzita,
doktorand, 1. roč. , 2 týždne 

Nominácie za Ministerstvo vnútra SR
Mgr. Marián Babirát, Štátny archív bratislava (4 týždne)
Eva Kerekešová, Štátny archív Košice, pobočka Rožňava  
(4 týždne)
Mgr. Robert Maretta, Slovenský národný archív (4 týždne)
Ing. Silvia Oravcová, Štátny archív Košice, pobočka Rožňava  
(4 týždne)

Turecko
Dňa 21. apríla 2009 výberová komisia zo 7 uchádzačov odporučila na 
2-mesačný kurz tureckého jazyka a literatúry:

Bc. Lenka Kantnerová, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
UK Bratislava, študentka, 1.roč.
Libuša Méresová, Fakulta managementu UK Bratislava, študentka, 
3.roč.
Mária Molnárová, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, 
študentka, 2.roč.
Bc. Jana Vršková, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
Bratislava, študentka, 1. roč.
Náhradníčka:
Jana Pecníková, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, 
študentka 2. roč.

Bližšie informácie o výsledkoch výberových konaní sú 
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

Bližšie informácie www.aktion.saia.sk

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

JUBILEJNÉ ŠTIPENDIÁ pre postdoktorandov

20 štipendií po 20 rokoch

Uzávierka: 15. jún 2009

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program, ktorého cieľom je 
zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. 
Aktivity v rámci projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov 
a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. 

Projektové žiadosti treba vyplniť on-line na webstránke 
http://www.aktion.saia.sk

 Termíny na predkladanie žiadostí: 
15. máj a 15. október

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní– Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní–

PROJEKTY

Oprávnenosť projektových partnerov:
a) pre projektových partnerov z Rakúska platí:

1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom z rakúskej 
strany môžu byť príslušníci štátnej univerzity, Rakúskej 
akadémie vied a študijných odborov odborných vysokých 
škôl (Fachhochschule) financovaných v prevažnej miere zo 
zdrojov Spolkového ministerstva pre vedu a výskum. 
2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou 
uvedenou v bode 1) z rakúskej strany môžu byť pracovníci 
archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je 
nevyhnutný pre realizáciu projektu. 

b) pre projektových partnerov zo Slovenska platí:
1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom zo slovenskej 
strany môžu byť príslušníci štátnej alebo verejnej vysokej 
školy a Slovenskej akadémie vied. 
2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou 
uvedenou v bode 1) zo slovenskej strany môžu byť 
pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár 
je nevyhnutný pre realizáciu projektu. 

Oblasti podpory

I. SPOLUPRÁCA V OBLASTI VYUČOVANIA
I.1. Spoločná organizácia hosťovských prednášok, 
      blokových seminárov 
I.2. Dvojité diplomy (iba na magisterskom stupni)

II. PROJEKTY ZAMERANÉ NA SPOLOČNÉ BILATERÁLNE
     TÉMY 

III. ORGANIZÁCIA LETNÝCH KOLÉGIÍ („Sommerkollegs“)

Dĺžka podpory
Pre projekty z oblastí podpory I.1., II. und III. platí: Maximálne 
trvanie podpory jedného projektu je 12 mesiacov, bez možnosti 
predĺženia podpory.
Pre projekty v oblasti podpory I.2. platí: Maximálne trvanie podpory 
jedného projektu je 36 mesiacov (projekt je prvýkrát schválený 
na maximálne 12 mesiacov a na žiadosť projektového tímu po 
preverení dosiahnutých výsledkov a za predpokladu úspešného 
pokračovania môže byť predĺžený vždy o ďalších 12 mesiacov).


