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 PREZIDENT VYMENOVAL REKTORKU VŠEMVS 

Prezident SR  
I. Gašparovič vymenoval 
6. júla 2009 prof. Ing. 
Vieru Cibákovú, CSc. 
za rektorku súkromnej 
Vysokej školy ekonómie 
a manažmentu verejnej 
správy v Bratislave na 
druhé funkčné obdobie. 

http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=9166

 PREZIDENT SR VYMENOVAL 41 VYSOKOŠKOLSKÝCH PROFESOROV

Prezident SR I. Gašparovič 1. júla 2009 odovzdal menovacie dekréty 41 novým 
profesorom vysokých škôl. (Pozri stranu 19)

 EUROFONDY INTENZÍVNE PODPORUJÚ VZDELÁVANIE  
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila doteraz v rámci 
operačného programu Vzdelávanie 12 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (NFP). Na vzdelávacie aktivity bola vyčlenená finančná suma vo
výške približne 107 mil. eur. Celkovo agentúra prijala 1 109 žiadostí o NFP, z toho 
schválených alebo odporučených na schválenie bolo 321 projektov základných  
a stredných škôl. Dôležitým zdrojom informácií je tiež internetová stránka agentúry 
www.asfeu.sk, ktorú od januára do júna 2009 navštívilo 144 663 užívateľov. 
Agentúra plánuje v rámci operačného programu Vzdelávanie ešte do konca roka 
2009 vyhlásiť ďalšie štyri výzvy. V septembri by to mali byť výzvy určené na podporu  
premeny tradičnej školy na modernú.

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4520

 PODPORA BUDOVANIA INFRAŠTRUKTÚRY VYSOKÝCH ŠKÔL
Podporiť investície na budovanie a modernizáciu informačno-komunikačných 
technológií (IKT) verejných a štátnych vysokých škôl, príp. Slovenskej akadémie vied 
(SAV), je cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
s názvom Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok 
vzdelávacieho procesu. Výzva, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre 
štrukturálne fondy EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj, má zároveň 
podporiť aj budovanie IKT sietí a prístrojov, ako aj vybavenie a zariadenia využívajúce 
IKT. Výzva je určená pre všetky samosprávne kraje, okrem Bratislavského, a celková  
výška finančnej pomoci je 102 143 425 eur. Minimálna výška nenávratného finančného
príspevku na jedného žiadateľa predstavuje 3 320 000 eur, maximálna 5 645 000 eur.
Žiadatelia môžu svoje projekty posielať do 19. 10. 2009 na adresu agentúry.  
Bližšie informácie na www.asfeu.sk. 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4476

Foto: www.prezident.sk

http://www.asfeu.sk/
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ŠTIPENDIÁ DAAD PRE SLOVENSKO 
AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

Nemecká akademická výmenná služba – Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD) je spoločné zariadenie nemeckých vysokých škôl. Úlohou DAAD je 
podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vysokého školstva, 
predovšetkým formou výmeny študentov a vedeckých pracovníkov (DAAD v číslach 
– počty štipendií pre Slovensko). 
V súčasnosti DAAD zastrešuje 229 vysokoškolských inštitúcií a 125 študentských 
organizácií nemeckých vysokých škôl. 
DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné, umelecké pobyty a štipendiá na 
letné jazykové kurzy. 
Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné 
štipendiá sú určené doktorandom, mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom, 
bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o celé doktorandské štúdium v Nemecku. 
V kategórii štipendií pre umelecké odbory sú študijné štipendiá pre absolventov 
umeleckých vysokých škôl. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl. 
DAAD naďalej finančne podporuje odborné exkurzie pre vysokoškolských študentov
a študentské praxe. 
Pre vedeckých a pedagogických pracovníkov je určený aj „Program výmeny osôb 
pracujúcich na spoločných projektoch“. 

VÝBER UCHÁDZAČOV
O výbere kandidátov na študijné štipendiá pre absolventov vysokých škôl rozhoduje 
slovensko-nemecká štipendijná komisia zložená z vysokoškolských učiteľov  
z Nemecka a Slovenska za asistencie lektorov DAAD. Výber sa uskutoční na základe 
podkladových materiálov a osobného pohovoru. Výberová komisia bude zasadať  
23. a 24. februára 2010.
Výber štipendistov v ostatných kategóriách sa uskutoční posúdením podkladových 
materiálov bez osobnej účasti kandidátov. Konečné rozhodnutie o schválení alebo 
neschválení štipendia obdrží uchádzač od DAAD v máji 2010.

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ pre akademický rok 2010/2011

Typ štipendijného programu Uzávierka žiadostí v SAIA

Študijný pobyt pre absolventov VŠ (Aufbau-, Masterstudium) 15. november 2009

Študijné štipendium pre germanistov na prípravu záverečnej práce (1 – 3 mesiace) 31. január 2010 

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné 
     pobyty (7 – 10 mesiacov)

15. november 2009

Štipendiá na celé doktorandské štúdium 15. november 2009

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné 
     pobyty (1 – 6 mesiacov)

15. november 2009

Krátkodobé výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace) 15. november 2009

Krátkodobé výskumné štipendiá pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace) 15. november 2009

Štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov 15. november 2009

Postdoktorandský program Roche Diagnostics priebežne

Výskumné štipendiá pre postdoktorandov v oblasti modernej biotechnológie 31. august 2009

DLR – DAAD štipendium Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku pre doktorandov, 
     postdoktorandov a vedeckých pracovníkov

podľa typu a miesta pobytu

Iné typy programov:
1. Umelci posielajú podkladové materiály spolu s požadovanými prílohami priamo na adresu DAAD, Referat 323 – 
    Mittelosteuropa, Kennedyallee 50, D-53 175 Bonn. Podkladové materiály musí uchádzač doručiť na uvedenú adresu  
    do 15. novembra 2009. Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt uchádzač odovzdá v SAIA.
2. Uzávierka žiadostí na „Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch“ je spravidla v júli na MŠ SR alebo SAV. 
3. Osobitné uzávierky žiadostí platia pre odborné exkurzie a študentské praxe.
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Dôležité všeobecné upozornenia 
súvisiace s programom DAAD

- Štipendium na bakalárske 
vysokoškolské štúdium sa neudeľuje,
- štipendium sa neudeľuje 
uchádzačom, ktorí sa v čase 
uchádzania o štipendium zdržujú  
v Nemecku dlhšie ako 1 rok,
- študijné a výskumné pobyty je 
možné absolvovať na štátnych  
a štátom uznaných vysokých školách  
a výskumných inštitútoch v 
Nemecku,
- predložené podkladové materiály 
musia byť úplné, v nemeckom alebo 
v anglickom jazyku, kompletná 
žiadosť musí obsahovať požadované 
prílohy vrátane počtu kópií a mať 
vyplnené všetky políčka (políčka, 
ktorú nevypĺňate, prečiarknite).

Pre uchádzačov neplatia vekové 
hranice, spravidla však platia 
nasledujúce obmedzenia:
1. absolventi,
– v čase uchádzania sa o štipendium 
štúdium ukončené maximálne pred 
6 rokmi.

2. doktorandi
– v čase uchádzania sa o štipendium 
začiatok doktorandského štúdia 
maximálne pred 3 rokmi.
3. postdoktorandi (mladí vedeckí 
pracovníci)
– v čase uchádzania sa o štipendium 
ukončené doktorandské štúdium 
maximálne pred 4 rokmi.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY 

Vymenované podkladové materiály platia pre všetky typy štipendií s výnimkou 
výskumných štipendií (1 – 3 mesiace), opätovných pozvaní a jazykových kurzov. 
Ďalšie doplňujúce informácie, resp. výnimky pri predkladaní materiálov sú uvedené 
pri jednotlivých štipendiách. 
Podkladové materiály pre výskumné štipendiá (1 – 3 mesiace), opätovné pozvania 
a jazykové kurzy sú uvedené osobitne pri príslušných kategóriách. 

Podkladové materiály uchádzači odovzdávajú v nemeckom, resp.  
v anglickom jazyku v 3 vyhotoveniach – 1 sada originálov a 2 sady kópií 
(uchádzači o študijné štipendiá pre absolventov VŠ odovzdávajú 4 vyhotovenia  
– 1 sada originálov a 3 sady kópií):

a.  Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt v jednom origináli 

b. formulár DAAD „Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium“  
(k dispozícii na www.saia.sk a www.daad.de) 

c. štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom

d. odborná a osobná motivácia, podrobný opis študijného/výskumného zámeru 
v Nemecku, ako aj doterajších študijných/vedeckých výsledkov

e. 

odporúčanie od jedného vysokoškolského učiteľa – min. s akademickým 
titulom PhD. na predpísanom formulári – s pečiatkou školy (príp. na 
hlavičkovom papieri univerzity, fakulty, výskumného pracoviska SAV); 
pri dlhodobých výskumných štipendiách (7 – 10 mesiacov) a na celé 
doktorandské štúdium sa vyžadujú 2 odporúčania

f. 

doklad o jazykových znalostiach uchádzača DAAD-Sprachzeugnis potvrdený 
lektorom DAAD, ktorý pôsobí na slovenskej vysokej škole, alebo jazykový 
certifikát DSH, ZOP, KDS, GDS, TestDaf (min. 4 body z každej časti),  
DSD II, ÖSD CI – Oberstufe Deutsch, ÖSD C2 – Wirtschaftssprache Deutsch, 
alebo nemecké/rakúske maturitné vysvedčenie. V prípade, že pobyt bude 
absolvovaný v angličtine, vyžaduje sa doklad o znalosti anglického  
a nemeckého jazyka, pri krátkodobých výskumných štipendiách (1 – 6 
mesiacov) sa doklad o znalosti nemeckého jazyka nevyžaduje

g. 
maturitné vysvedčenie (overená kópia + preklad*), pri krátkodobých 
výskumných štipendiách (1 – 6 mesiacov) sa maturitné vysvedčenie 
nevyžaduje

h. 
výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným 
oddelením fakulty + preklad*, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine 
(nepredkladajú postdoktorandi)

i. diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (overená kópia + preklad*)

j. potvrdenie o doktorandskom štúdiu (predkladajú doktorandi)

k. akceptačný list nemeckej vysokej školy (predkladá sa originál zaslaný poštou)

l. 3 fotografie (nalepiť na originál a kópie predkladaných formulárov DAAD)

m. zoznam publikácií (v prípade, ak sa špeciálne vyžaduje)

n. vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, štúdiu v zahraničí, 
absolvovaných súťažiach a iných aktivitách)

* UPOZORNENIE 
Kópiu maturitného vysvedčenia, diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške môže 
pečiatkou a podpisom overiť škola, ktorá doklad vydala. V prípade, že škola kópiu 
nepotvrdí, musí ju overiť notár. 
Maturitné vysvedčenie, diplom a vysvedčenie o štátnej skúške si môže študent 
preložiť sám, ale správnosť prekladu musí pečiatkou a podpisom potvrdiť škola, 
na ktorej študuje. V prípade, že škola preklad nepotvrdí, musí doklady o vzdelaní 
preložiť súdny prekladateľ. 
Výpis skúšok z indexu musí byť potvrdený študijným oddelením fakulty. Výpis 
skúšok z indexu si študent môže preložiť sám.
K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia 
(známok).
Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.

V motivácii by mal uchádzač 
uviesť: 

- prečo chce absolvovať v Nemecku 
študijný alebo výskumný pobyt,
- čo konkrétne chce počas svojho 
študijného alebo výskumného pobytu 
v Nemecku robiť,
- akú má predstavu o tom, ako 
dosiahnuť plánovaný cieľ, ktoré 
vedecké metódy chce použiť,
- čo je cieľom študijného alebo 
výskumného pobytu v Nemecku, 
- postup, ako chce dosiahnuť svoj 
cieľ (návšteva prednášok, seminárov, 
archívov, stretnutia, rozhovory  
a pod.), miesto plánovaného pobytu 
(knižnica, archív, ústav...),
- či už boli vykonané nejaké kroky 
v súvislosti s plánovaným študijným 
alebo výskumným pobytom (ako napr. 
zoznam literatúry, členenie diplomovej 
alebo dizertačnej práce).

http://www.saia.sk/images/DAAD/Podkladov�%20materi�ly.doc
http://www.saia.sk/images/%C5%BDiadost%20o%20%C5%A1tipendium/%C5%BEiados%C5%A5_vo_worde%202010%202011.doc
http://www.saia.sk/images/DAAD/zeleny%20formular.pdf
http://www.saia.sk/images/DAAD/recommendation.doc
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I. ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ

ŠTIPENDIÁ PRE ABSOLVENTOV VYSOKÝCH 
ŠKÔL VŠETKÝCH VEDNÝCH DISCIPLÍN 
– Studienstipendien für Graduierte aller 
wissenschaftlichen Fächer

Štipendium sa udeľuje na absolvovanie doplňujúceho 
štúdia (Aufbaustudium) alebo študijného programu Master 
(Masterstudium). Mnohé študijné programy na nemeckých 
vysokých školách trvajú tri, v niektorých prípadoch až štyri 
semestre. Štipendium sa udeľuje len na jeden akademický 
rok, ale v prípade úspešných výsledkov prvého roka štúdia je 
možnosť získať štipendium na ukončenie celého štúdia.
Bližšie informácie o študijných programov sú k dispozícii 
na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl. 
Databáza všetkých študijných programov s možnosťou 
vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na 
www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných 
možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de. 

Uzávierka žiadostí: 15. novembra 2009 v SAIA
Dĺžka pobytu: 10 až 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného 
programu) 
Termín realizácie: 1. október 2010 – 31. júl 2011
O štipendium sa môžu uchádzať:

● študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia,
● absolventi bakalárskeho štúdia,
● študenti posledného ročníka vysokých škôl,
● absolventi vysokých škôl.
Doktorandi sa v rámci tejto kategórie nemôžu 
uchádzať o štipendium!

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky, 
presvedčivý odborný program a osobná motivácia, kontakt 
s organizátormi študijného programu, v čase nástupu na 
štipendijný pobyt ukončené bakalárske alebo vysokoškolské 
štúdium, dobré znalosti nemeckého alebo anglického jazyka 
(podľa jazyka, v ktorom sa bude realizovať štúdium).
Štipendium zahŕňa: 750 eur/mesiac, cestovné, príplatok  
k poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj príplatok na 
nájomné a rodinu. 
Upozornenie: Súčasťou výberového konania je osobný 
pohovor s uchádzačmi, ktorý sa uskutoční počas zasadania 
výberovej komisie v Bratislave 23. a 24. februára 2010. 
Súčasť podkladových materiálov (uchádzač predkladá  
1 originál a 3 kópie): 
Súčasťou podkladových materiálov je doklad o dĺžke trvania 
študijného programu.
Akceptačný list – pri podávaní žiadosti sa vyžaduje vyjadrenie 
nemeckej vysokej školy, že uchádzač na základe doterajšieho 
vzdelania a študijných výsledkov spĺňa podmienky pre prijatie 
na daný program (definitívne rozhodnutie o prijatí sa spravidla
udeľuje až po úspešnom prijímacom konaní v lete 2010). 
K vyjadreniu musí byť priložený oficiálny opis študijného
programu (napr. informácia z internetu). Prijatie na vysokú 
školu si štipendisti zabezpečujú sami.
Doklad o znalosti anglického jazyka – v prípade, že študijný 
program bude prebiehať v anglickom jazyku, musí uchádzač 
predložiť test TOEFL alebo ekvivalentný jazykový doklad. 
Vítaný je zoznam publikácií.

ŠTIPENDIÁ PRE ŠTUDENTOV GERMANISTIKY 
NA PRÍPRAVU ZÁVEREČNEJ PRÁCE 
– Abschlussstipendien für Studierende der 
Germanistik

Uzávierka žiadostí: 31. január 2010 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 až 3 mesiace (štipendium nie je možné 
predĺžiť)
O štipendium sa môžu uchádzať: študenti germanistiky  
v predposlednom ročníku štúdia
Termín realizácie: jún 2010 – december 2010 (začiatok vždy 
k 1. dňu mesiaca)
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky, 
podrobný opis doterajšieho priebehu štúdia, odborná a osobná 
motivácia pre pobyt v Nemecku
Štipendium zahŕňa: 650 eur/mesiac, cestovné, jednorazový 
príspevok po príchode, príplatok k poisteniu a príplatok na 
študijný materiál, príp. aj príplatok na nájomné
Súčasť podkladových materiálov: 
Akceptačný list (Betreungszusage) nemeckého pedagóga a jeho 
súhlas s termínom realizácie štipendijného pobytu uchádzača 
a zvolenou témou je nevyhnutný!
Vyžaduje sa aj DAAD-Sprachzeugnis.
K žiadosti o štipendium uchádzači prikladajú koncept záverečnej 
práce a podrobný časový harmonogram.

II. VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ

ŠTIPENDIÁ PRE DOKTORANDOV A MLADÝCH 
VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV NA KRÁTKODOBÉ 
VÝSKUMNÉ POBYTY – Forschungskurzstipendien 
für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler

Uzávierka žiadostí: 15. november 2009 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 až 6 mesiacov 
Termín realizácie: 1. 5. 2010 – 31. 1. 2011
Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom  
a postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium 
maximálne pred 4 rokmi) všetkých vedných disciplín krátkodobý 
výskumný pobyt na nemeckých univerzitách a výskumných 
pracoviskách
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky  
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého jazyka (v prípade 
prírodných a technických vied sa akceptuje aj angličtina) 
Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 eur/mesiac, cestovné 
a príplatok k poisteniu
Súčasť podkladových materiálov: 
Akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka a jeho súhlas s plánovaným výskumným 
zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť presný časový harmonogram 
odsúhlasený hostiteľskou inštitúciou. 
Nevyžaduje sa maturitné vysvedčenie.
Vítaný je zoznam publikácií. 
Poznámky:
V prípade prírodných a technických vied je možné absolvovať 
pobyt aj v anglickom jazyku.

TYPY ŠTIPENDIÍ
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Absolventi medicíny sa môžu uchádzať až po získaní diplomu  
a dosiahnutí atestácie (vyžaduje sa minimálne sedem rokov 
štúdia v odbore) a predkladajú 4 sady materiálov! Podrobné 
informácie o získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 

ŠTIPENDIÁ PRE DOKTORANDOV A MLADÝCH 
VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV NA DLHODOBÉ VÝSKUMNÉ 
POBYTY – Forschungsjahresstipendien für Doktoranden 
und Nachwuchswissenschaftler

Uzávierka žiadostí: 15. november 2009 v SAIA
Dĺžka pobytu: 7 až 10 mesiacov 
Termín realizácie: 1. 10. 2010 – 31. 7. 2011 
Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom  
a postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium 
maximálne pred 4 rokmi) výskumný pobyt na nemeckých 
univerzitách a výskumných pracoviskách
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky  
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého jazyka (v prípade 
prírodných a technických vied sa akceptuje aj angličtina)
Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 eur/mesiac, cestovné 
 a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, 
príp. aj príplatok na nájomné a rodinu 
Súčasť podkladových materiálov: 
Akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka a jeho súhlas s plánovaným výskumným 
zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Vyžadujú sa 2 odporúčania.
Vítaný je zoznam publikácií. 
Poznámky:
V prípade prírodných a technických vied je možné absolvovať 
pobyt aj v anglickom jazyku.
Absolventi medicíny sa môžu uchádzať až po získaní diplomu  
a dosiahnutí atestácie (vyžaduje sa minimálne sedem rokov 
štúdia v odbore) a predkladajú 4 sady materiálov! Podrobné 
informácie o získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka, ktorí získajú 
štipendium na pobyt dlhší ako 6 mesiacov, budú pozvaní na 
povinný 2-mesačný kurz nemeckého jazyka.

CELÉ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – Promotion in 
Deutschland

Uzávierka žiadostí: 15. november 2009 v SAIA
Dĺžka pobytu: 3 roky
Cieľ: umožniť absolvovanie celého doktorandského štúdia  
v Nemecku (štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch, 
prioritne uchádzačom, ktorí nemajú možnosť plánovaný študijný 
program absolvovať na slovenskej vysokej škole), uchádzať sa 
môžu čerství absolventi univerzít, vrátane študentov posledných 
ročníkov, ktorí budú mať v čase nástupu na štipendijný pobyt 
ukončené štúdium. Odporúča sa, aby sa študenti prihlásili 
na medzinárodné doktorandské programy Internationale 
Promotions-Programme – www.daad.de/ipp. 
Požiadavky na uchádzača: vynikajúce študijné výsledky, 
dobrá znalosť nemeckého jazyka (v prípade prírodných 
a technických vied sa akceptuje aj angličtina) 
Štipendium zahŕňa: 750 eur/mesiac, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, príp. aj 
príplatok na nájomné a rodinu 
Súčasť podkladových materiálov: 
Akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 

vedeckého pracovníka (budúceho školiteľa) a jeho súhlas  
s výskumným zámerom uchádzača, rovnako ako predbežné 
prijatie na celé doktorandské štúdium, sú nevyhnutné.
Vítaný je zoznam publikácií. 
Poznámky:
V prípade prírodných a technických vied je možné absolvovať 
pobyt aj v anglickom jazyku.
Absolventi medicíny sa môžu uchádzať až po získaní diplomu a 
dosiahnutí atestácie (vyžaduje sa minimálne sedem rokov štúdia 
v odbore) a predkladajú 4 sady materiálov! Podrobné informácie 
o získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka, ktorí získajú 
štipendium na pobyt dlhší ako 6 mesiacov, budú pozvaní na 
povinný 2-mesačný kurz NJ.

VÝSKUMNÉ POBYTY PRE VYSOKOŠKOLSKÝCH 
UČITEĽOV A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV (vrátane 
umeleckých smerov) – Forschungsaufenthalte für 
Hochschullehrer und Wissenschaftler

Cieľom štipendia je umožniť úspešnému uchádzačovi 
absolvovať výskumný pobyt na nemeckej vysokej škole alebo 
výskumnom pracovisku. 
Uzávierka žiadostí: 15. november 2009 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 až 3 mesiace
Termín realizácie: 1. 5. 2010 – 31. 1. 2011
Výška štipendia na mesiac: 1 840 – 2 240 eur

Podkladové materiály:
Podkladové materiály odovzdávajú uchádzači v 3 vyhotoveniach 
– 1 sada originálov a 2 sady kópií.

a. Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt v jednom origináli  
v slovenskom jazyku,
b. modrý formulár DAAD „Studienaufenthalte ausländischer 
Wissenschaftler in der Bundesrepublik Deutschland“,
c. štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom,
d. podrobný plán odborného programu pobytu, výskumný 
zámer, 
e. časový plán, názvy inštitúcií a mená osôb, ktoré uchádzač 
plánuje navštíviť,
f. pozývací list nemeckého vysokoškolského učiteľa/
vedeckého pracovníka,
g. zoznam publikácií (článkov) uchádzača, ktoré sú 
relevantné k plánovanému pobytu v Nemecku.

Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

OPÄTOVNÉ POZVANIA PRE BÝVALÝCH 
ŠTIPENDISTOV DAAD – Wiedereinladungen  
für ehemalige Stipendiaten
 
Uzávierka žiadostí: 15. november 2009 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 až 3 mesiace
Termín realizácie: 1. 5. 2010 – 31. 1. 2011 
O štipendium sa môžu uchádzať: bývalí štipendisti DAAD 
najmenej po troch rokoch od absolvovania 10-mesačného 
štipendijného pobytu v Nemecku (vrátane štipendistov, ktorí 
absolvovali minimálne ročný študijný pobyt na univerzitách  
a vysokých školách v bývalej NDR).
Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.
Dôležitým kritériom pri výbere je presvedčivý výskumný zámer, 

http://www.saia.sk/images/%C5%BDiadost%20o%20%C5%A1tipendium/%C5%BEiados%C5%A5_vo_worde%202010%202011.doc
http://www.saia.sk/article.aspx?c=13&id=1258 
http://www.saia.sk/article.aspx?c=13&id=1258 
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ktorý je po obsahovej i časovej stránke odkonzultovaný  
s nemeckým partnerom.
Výška štipendia na mesiac: 1 840 – 2 240 eur
Podkladové materiály:
Podkladové materiály uchádzači odovzdávajú v 3 vyhotoveniach 
– 1 sada originálov a 2 sady kópií.

a. Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt v jednom origináli  
v slovenskom jazyku,
b. modrý formulár DAAD „Studienaufenthalte ausländischer 
Wissenschaftler in der Bundesrepublik Deutschland“,
c. štruktúrovaný životopis,
d. podrobný plán odborného programu pobytu, výskumný 
zámer, 
e. časový plán, názvy inštitúcií a mená osôb, ktoré uchádzač 
plánuje navštíviť,
f. pozývací list nemeckého vysokoškolského učiteľa/
vedeckého pracovníka,
g. zoznam publikácií (článkov) uchádzača, ktoré sú 
relevantné k plánovanému pobytu v Nemecku.

III. UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ PRE ABSOLVENTOV 
UMELECKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL A ARCHITEKTÚRY 
– Studienstipendien für Künstler

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce 
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je 
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program 
Master. 
Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili 
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú 
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať: študenti posledného 
ročníka a absolventi vysokých škôl z odborov: výtvarné umenie, 
dizajn, film, hudba a architektúra, ako aj herectvo, réžia, tanec
a choreografia.
Uzávierka žiadostí: Podkladové materiály musia byť doručené 
na adresu DAAD do 15. novembra 2009.

DAAD, Referat 323 – Mittelosteuropa
Kennedyallee 50 
D-53 175 Bonn

Vyplnenú Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt uchádzači 
odovzdávajú v SAIA.
Dĺžka pobytu: 1 rok (v ojedinelých prípadoch je možné 
štipendium predĺžiť)
Výška štipendia na mesiac: 750 eur, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu
Súčasť podkladových materiálov: 
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov 
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými 
prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie  
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú 
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 
Vítaný je zoznam publikácií.

IV. LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY PRE 
ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL 

LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠTUDENTOV 
VYSOKÝCH ŠKÔL – Stipendien zum Besuch von 
Hochschulsommerkursen für fortgeschritttene 
Studierende

Uzávierka žiadostí: 15. november 2009 v SAIA
Dĺžka pobytu: 3 až 4 týždne
Termín realizácie: leto 2010
O štipendium sa môžu uchádzať: 

- študenti vysokých škôl, ktorí ukončili minimálne prvý ročník 
bakalárskeho štúdia a študenti 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia, ktorí ešte neabsolvovali dlhší pobyt v nemecky 
hovoriacej krajine,
- uchádzať sa nemôžu doktorandi, ako aj študenti, ktorí už 
poberali štipendium DAAD alebo štipendium inej organizácie 
na dlhodobejší pobyt,
- uchádzať sa nemôžu študenti posledného ročníka –  
v čase štipendijného pobytu musia byť štipendisti zapísaní 
ako študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia na 
domácej VŠ,
- znalosť nemeckého jazyka min. na úrovni B1 spoločného 
európskeho referenčného rámca, resp. Mittelstufe 1 (Goethe 
inštitút),
- dobré študijné výsledky.

Výška štipendia: 850 eur (je to čiastkové štipendium, 
nepokrýva úplne náklady, zo štipendia si štipendista hradí aj 
poplatok za kurz)
Podkladové materiály:
Podkladové materiály uchádzači odovzdávajú v 1 exemplári 
(originál):

a. Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt,
b. DAAD – formulár „Bewerbung für ein Hochschulsommer-
kursstipendium“, 
c. štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku, podpísaný 
uchádzačom,
d. podrobná motivácia pre účasť na letnom kurze  
v nemeckom jazyku,
e. odporúčanie od vysokoškolského učiteľa na predpísanom 
formulári – s pečiatkou školy, príp. na hlavičkovom papieri 
univerzity, fakulty) v nemeckom, resp. anglickom jazyku
f. doklad o jazykových znalostiach uchádzača (DAAD-
Sprachzeugnis), potvrdený lektorom DAAD, ktorý pôsobí na 
slovenskej vysokej škole alebo jazykový certifikát PNdS, ZOP,
KDS, GDS, KMK II, DSH, TestDaf, DSDII, 
g. výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov 
potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie 
systému hodnotenia (známok) + vlastný preklad. 

Poznámky: 
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých 
vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov, 
na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími 
informáciami o kurze nájdete na  
http://www.daad.de/deutschland/index.de.html  
v časti Download. 
Poplatky za kurzy sú rôzne.

http://www.saia.sk/images/%C5%BDiadost%20o%20%C5%A1tipendium/%C5%BEiados%C5%A5_vo_worde%202010%202011.doc
http://www.saia.sk/article.aspx?c=13&id=1258 
http://www.saia.sk/article.aspx?c=13&id=1258 
http://www.saia.sk/images/%C5%BDiadost%20o%20%C5%A1tipendium/%C5%BEiados%C5%A5_vo_worde%202010%202011.doc
http://www.saia.sk/images/%C5%BDiadost%20o%20%C5%A1tipendium/%C5%BEiados%C5%A5_vo_worde%202010%202011.doc
http://www.saia.sk/images/DAAD/antrag_hochschulsommerkurs.pdf
http://www.saia.sk/images/DAAD/antrag_hochschulsommerkurs.pdf
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V. ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE 
PODPOROVANÉ DAAD
ODBORNÉ EXKURZIE – Gruppenreisen von 
ausländischen Studierenden nach Deutschland 
(Studienreisen)

Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod 
vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je 
sprostredkovať študentom poznatky z odboru, ktorý študujú, 
oboznámiť ich s hospodárskym, politickým a kultúrnym životom 
v Nemecku a prehĺbiť kontakty medzi vysokými školami. 
Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských 
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením 
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený 
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia. 
Žiadosti o finančnú podporu podáva slovenský vysokoškolský
učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú študijnú cestu 
pre daný študijný odbor a priloží návrh programu pre odbornú 
aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie z nemeckej 
vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu zorganizuje  
a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám. 
Dĺžka pobytu: 7 až 12 dní
DAAD hradí: 50 eur na osobu a deň, poistenie pre celú 
skupinu
Uzávierka žiadostí v SAIA: 
15. október 2009  
pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. 3. 2010 (rozhodnutie 
o schválení/neschválení žiadosti v polovici januára)
15. január 2010  
pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. 6. 2010 (rozhodnutie 
o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla)
15. apríl 2010  
pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. 9. 2010 (rozhodnutie  
o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla)
Podkladové materiály:

1. formulár žiadosti vrátane rozpočtu a zoznamu účastníkov 
2. odôvodnenie a opis programu – podrobný program  
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu 
(odborná + poznávacia časť (nestačí všeobecná formulácia 
návšteva múzeí, univerzity a pod.)
3. časový plán (formou tabuľky)
4. opis prípravy cesty po obsahovej stránke (napr. prípravné 
semináre)
5. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou, 
predovšetkým s VŠ

ŠTUDENTSKÉ PRAXE – Gruppenreisen von 
ausländischen Studierenden nach Deutschland 
(Studienpraktika)

Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny 
študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť 
absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku, 
prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné 
kurzy, semináre, workshopy. 
Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských 
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením 
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený 
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia. 
Žiadosti o finančnú podporu podáva nemecký partner priamo na
adresu DAAD:

DAAD, Referat 323 – Mittelosteuropa
Kennedyallee 50, D-53 175 Bonn

Dĺžka pobytu: 7 až 12 dní

DAAD hradí: 50 eur na osobu a deň, poistenie pre celú 
skupinu
Uzávierka žiadostí v DAAD: 
1. november 2009  
pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. 3. 2010
1. február 2010  
pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. 6. 2010
1. máj 2010  
pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. 9. 2010

Žiadosť a bližšie informácie sú k dispozícii na  
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/02055.de.html  
v časti Databáza štipendií.

PRAX PRE ŠTUDENTOV PRÍRODNÝCH A TECHNICKÝCH 
VIED, POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÍCTVA – 
Praktikantenplätze für ausländische Studierende der 
Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Land- 
und Forstwirtschaft

Prax pre študentov v uvedených odboroch sprostredkúva 
IAESTE (International Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience).
Dĺžka pobytu: 2 až 3 mesiace 
Štipendium zahŕňa: 615 eur/mesiac
Bližšie informácie na adrese:

IAESTE Slovensko, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
tel.: 02/5729 4495, fax: 02/5729 4476,  
e-mail: nc@iaeste.sk, www.iaeste.sk 
Viceprezident pre zahraničie Martin Bánik, 
tel.: 0902 974 360, e-mail: martin.banik@iaeste.org 

PROGRAM VÝMENY OSÔB PRACUJÚCICH NA 
SPOLOČNÝCH PROJEKTOCH – Projektbezogener 
Personenaustausch

DAAD, Ministerstvo školstva SR a Slovenská akadémia vied 
vypisujú každoročne program výmeny osôb pracujúcich na 
spoločných projektoch medzi Slovenskou republikou a Nemecku 
spolkovou republikou. 
Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými 
a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená 
vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých  
a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných 
výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa 
pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie  
a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, 
doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre 
všetky špecializácie a smery. 
Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký 
projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci  
z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné 
a pobytové náklady súvisiace s výmenou zúčastnených 
výskumných skupín. 
Základné financovanie projektu (osobné a vecné náklady na
oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov. 
Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na 
materiál atď.) nemôžu byť hradené. 
Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je 
dva roky. Podpora projektu v druhom roku závisí od výsledkov 
dosiahnutých počas prvého roka projektu.
Uzávierka žiadostí: spravidla v júli na MŠ SR alebo SAV
Začiatok poskytovania podpory: od januára nasledujúceho roka
Bližšie informácie a formuláre žiadostí sú dostupné na  
www.minedu.sk (Medzinárodná spolupráca/Štipendiá  
a programy/Program DAAD) alebo na www.oms.sav.sk 
(Bilaterálna spolupráca).

www.daad.de/en/form
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POSTDOKTORANDSKÝ PROGRAM ROCHE DIAGNOSTICS 
– Roche Diagnostics Postdoktoranden Programm

Štipendiá na výskumné pobyty v renomovaných 
biotechnologických centrách Penzberg pri Mníchove a v 
Mannheime so zameraním na farmakológiu a diagnostiku 
sú určené pre vedeckých pracovníkov z odborov: chémia, 
biochémia, molekulárna biológia, celulárna biológia, 
bioinformatika a biotechnológia.
Uzávierka žiadostí: priebežne v SAIA alebo priamo 
poštou na DAAD: DAAD, Referat 222, Postfach 20 04 04,  
D-53134 Bonn. Vyplnenú Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt 
odovzdá uchádzač v SAIA, n. o.
Dĺžka pobytu: 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia na 24 
mesiacov)
Požiadavky na uchádzača: vysoko kvalifikovaní vedeckí
pracovníci
Štipendium zahŕňa: 1 840 eur/mesiac, cestovné, poistenie, 
príp. príspevok na rodinu, prípravný jazykový kurz v Nemecku
Poznámky k podkladovým materiálom: nevyžadujú sa 
znalosti NJ. Prikladajú sa odporúčania od 2 VŠ učiteľov.  
V zelenom formulári DAAD sa nevypĺňajú body 7 a 9, v bode 
10 sa neudáva odborná motivácia, ale podrobný opis doterajšej 
vedeckej činnosti uchádzača. Uchádzač si v bode 10 taktiež zvolí 
výskumnú tému + 2 náhradné témy.
Bližšie informácie: pharma@daad.de, tel.: +49-228/8 82 339

VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ PRE POSTDOKTORANDOV 
V OBLASTI MODERNEJ BIOTECHNOLÓGIE 
– Moderne Anwendungen der Biotechnologie – 
Forschungsstipendien für Postdocs 

Dĺžka pobytu: 6 – 24 mesiacov, začiatok pobytu v marci 2010 
Štipendium zahŕňa: 1 840 eur/mesiac, paušál na cestovné
Požiadavky na uchádzača: 

- vysoko kvalifikovaní postdoktorandi

- doktorandské štúdium ukončené pred max. 3 rokmi
- veľmi dobrá znalosť anglického jazyka (TOEFL: 550/213/
80 alebo IELTS min. 5,5, znalosť NJ vítaná) 

Uzávierka žiadostí: 31. august 2009
Podkladové materiály:

a. formulár DAAD „Antrag auf ein Forschungs-/
Studienstipendium“
b. životopis
c. zhrnutie dizertačnej práce (max. 3 strany)
d. zoznam publikácií, prednášok
e. opis výskumného zámeru, vrátane časového plánu  
(max. 2 strany)
f. kópia diplomu phd
g. pozývací list
h. odporúčania od 2 vedeckých pracovníkov
i. doklad o znalosti anglického jazyka

Kontakt:
DAAD, Referat 421, Andrea Krebs
e-mail: krebs@daad.de, tel. +49 228 882 458

BERLÍNSKY PROGRAM PRE UMELCOV – Berliner 
Künstlerprogramm

Program umožňuje umelcom (sochárom, maliarom, 
spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný 
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať 
o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať  
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta. 
Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia, 
vytvorenie kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami 
kultúrneho života. Štipendisti budú dostávať štipendium 
na pokrytie životných nákladov a budú mať zabezpečené 
ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne). 
Uzávierka žiadostí (pre rok 2010): 1. január 2010 v DAAD  
v Berlíne
Bližšie informácie sú k dispozícii na www.daad-berlin.de. 

ŠTIPENDIUM DLR-DAAD PRE DOKTORANDOV, POSTDOKTORANDOV A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV  
– DLR-DAAD-Research Fellowship
Štipendiá vypisuje Nemecké centrum pre letectvo a astronautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) v spolupráci  
s DAAD. Cieľom programu je prilákať do Nemecka špičkových zahraničných doktorandov, postdoktorandov a skúsených vedeckých 
pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty v ústavoch DLR v oblasti aeronautiky, vesmíru, dopravy a energie. 
Vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka, znalosť nemeckého jazyka je vítaná.
Uzávierka žiadostí: v závislosti od typu pobytu a pozície. Aktuálne pozície a uzávierky sú na webovej stránke DAAD v časti 
Current Offers. 

Typ Cieľová skupina Podmienky Typ pobytu Trvanie Štipendium

A doktorand VŠ vzdelanie, vek do 32 rokov doktorát  
v Nemecku 36 mesiacov 1 000 eur/mesiac + príp. príspevok na 

cestovné, zdravotné poistenie, rodinu

B postdoktorand doktorandské štúdium ukončené 
max. pred 2 rokmi

výskumný  
pobyt 6 až 24 mesiacov 1 840 eur/mesiac

C vedecký pracovník
pôsobiaci na VŠ alebo vo výskume,  
v zásade s ukončeným 
doktorandským štúdiom

výskumný  
pobyt 1 až 3 mesiace 2 240 eur/mesiac

Podkladové materiály:
a. formulár „Application for a DLR-DAAD Fellowship“,
b. životopis,
c. zhrnutie dizertačnej práce (max. 3 strany),
d. opis výskumného zámeru (viď príloha formuláru),
e. odporúčania od 2 vedeckých pracovníkov,
f. publikácie,
g. overená kópia VŠ diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, 
h. doklad o znalosti anglického jazyka,
i. fotografia.

Kontakt:
Peter Röhlen, DAAD – Referat 421
tel.: +49 228 882 623, fax: +49 228 882570 
e-mail: roehlen@daad.de
www.daad.de/deutschland/foerderung/
ausschreibungen/09009.de.html 

http://www.daad.de/deutschland/de/2.7.3.html#3
http://www.daad.de/deutschland/de/2.7.3.html#3
http://www.daad.de/deutschland/de/2.7.3.html#3
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09144.de.html
http://www.saia.sk/images/DAAD/dlr_daad_application_form_2009.doc
www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09009.de.html
www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09009.de.html
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ŠTATISTIKA ÚSPEŠNOSTI SLOVENSKÝCH UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIJNÉ POBYTY DAAD

Typ štipendia / Rok 

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Počet  
uchádzačov

Počet  
udelených 
štipendií

Počet  
uchádzačov

Počet  
udelených 
štipendií

Počet  
uchádzačov

Počet  
udelených 
štipendií

Ročné štipendium 13 4 15 7 22 8

výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov (7 – 10 mesiacov)

(5) (1) (2) (1) (2) (1)

študijný pobyt pre absolventov vysokých škôl* (5) (3) (11) (4) (20) (7)

študijný pobyt pre absolventov umeleckých vysokých 
škôl**

(3) (0) (2) (2) (0) (0)

Celé doktorandské štúdium 1 0 3 3 2 1

Výskumné štipendium (1 – 6 mesiacov)  
pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

14 5 5 4 8 5

Germanisti (1 – 3 mesiace) štipendiá na vypracovanie 
záverečnej práce

4 4 13 9 10 10

Štipendium pre študentov ekonómie (1 rok) 8 7 0 0 - -

Mummert štipendiá (3 roky)*** 7 3 3 2 - -

Výskumné pobyty pre učiteľov VŠ a vedeckých 
pracovníkov (1 – 3 mesiace), vrát. opätovných pozvaní

17 13 8 1 11 4

Štipendiá pre postdoktorandov v oblasti biotechnológie 0 0 0 0 0 0

Letné kurzy pre študentov vysokých škôl 67 30 59 30 83 30

Celkom 131 66 106 56 136 58

* V kategórii „Štipendiá pre absolventov VŠ“ bolo udelených 5 štipendií, 2 uchádzačom bolo udelené štipendium ERP.
** Žiadosti zasielané uchádzačmi priamo do DAAD.
*** Od akad. roku 2009/2010 spadá program pod Nadáciu Roberta Boscha, v roku 2009 si na akad. rok 2009/2010 podalo žiadosť  
o štipendium 7 uchádzačov zo Slovenska, štipendium nebolo udelené žiadnemu z uchádzačov.

ZOZNAM LEKTOROV DAAD PÔSOBIACICH NA SLOVENSKÝCH UNIVERZITÁCH:

Christoph Rosenbaum, Katedra cudzích jazykov, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica 
 rosenbaum-daad-bb@gmx.de; tel.: 048/446 25 15 
Dr. Sabine Eickenrodt, Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UK, Gondova 2, Bratislava 
 sabine.eickenrodt@googlemail.com
Heike Kuban, Ekonomická univerzita, Ústav jazykov, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 
 heike.kuban@gmx.de 
Dr. Ekkehard Haring, Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UKF, Štefánikova 6, Nitra 
 ewharing@yahoo.de 
Christian Irsfeld, Inštitút germanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Ul. 17. novembra 1, Prešov 
 irsfeld@unipo.sk; 051/77 220 51, kl. 351

http://www.daad.de
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – PONUKA 
NEMECKO                                                                    Uzávierka do 30. novembra 2009

Štipendijný program Nadácie Mummertových pre ekonomické a technické disciplíny – Mummert-Stipendien

Nadácia Beatrice a Rochusa Mummertových v spolupráci  
s Nadáciou Roberta Boscha ponúka štipendijné pobyty pre 
študentov ekonomických a technických disciplín na Univerzite  
v Kolíne – www.uni-koeln.de (ekonomické disciplíny)  
a Technickej vysokej škole v Aachene – www.rwth-aachen.de 
(technické disciplíny). Študenti budú zaradení do riadneho 
vysokoškolského štúdia a štipendium im bude udelené na 
dokončenie štúdia a získanie titulu master.  
V rámci štipendijného pobytu štipendisti absolvujú prax vo 
vybraných nemeckých firmách.

Uzávierka žiadostí: 1. september – 30. november 2009  
v Nadácii Roberta Boscha v Stuttgarte v Nemecku.

Dĺžka pobytu: 3 roky (štipendium sa udeľuje najprv na jeden 
akademický rok a je možné ho predĺžiť na dobu potrebnú pre 
dokončenie štúdia).

Nástup na štipendijný pobyt: zimný semester 2010/2011.

O štipendium sa môžu uchádzať: študenti 3. a 4. ročníkov 
technických a ekonomických disciplín, ktorí by spravidla mali 
mať štúdium ukončené záverečnou skúškou (bakalár).

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky, presvedčivá 
motivácia pre plánovaný študijný pobyt, leadership, veľmi 

dobré znalosti nemeckého jazyka, spoločenská a sociálna 
angažovanosť, záujem o šport a kultúru, vek do 24 rokov pri 
nástupe na štipendijný pobyt.
Štipendium zahŕňa: 800 eur/mesiac v prvom roku, 825 eur/
mesiac v druhom roku, 850 eur/mesiac v treťom roku, osobný 
počítač, príplatok na cestovné a poistenie, príplatok na študijný 
materiál, príp. príplatok na nájomné, prémie pri dobrých 
študijných výsledkoch a krátkom študijnom čase 

Nadácia očakáva, že sa štipendista po ukončení študijného 
pobytu vráti na Slovensko a zamestná sa v slovenskej firme,
verejnej správe alebo vysokej škole. 

Súčasťou výberového konania je osobný pohovor s uchádzačmi 
na Slovensku a v Nemecku.
Viac informácií na www.mummertstiftung.de. 

Koordinátorka programu:
Jana Vodáková
Robert Bosch Stiftung GmbH 
tel.: +49 (0) 711/460 84-976 
fax: +49 (0) 711/460 84-10976 
jana.vodakova@bosch-stiftung.de 
www.bosch-stiftung.de 

ŠVAJČIARSKO                                                                    Uzávierka 21. október 2009

Štipendiá ESKAS 

Švajčiarsko ponúka občanom Slovenska vo veku do 35 rokov 
(narodení po 31. decembri 1974) štipendiá ESKAS  
na 9-mesačný postgraduálny pobyt a 9-mesačný študijný pobyt 
pre umelcov. 
Štipendium ESKAS na 9-mesačný postgraduálny pobyt 
je určené pre študentov posledného ročníka vysokej školy, 
absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia  
a doktorandom.

Uchádzač musí mať akceptačný list a ovládať vyučovací 
jazyk príslušnej vysokej školy. 
Štipendium je možné využiť na študijné pobyty na 
švajčiarskych univerzitách a federálnych technických 
vysokých školách. 

Štipendium na 9-mesačný študijný pobyt pre umelcov je 
určené študentom a doktorandom umeleckého zamerania.

Uchádzač musí mať akceptačný list, ukončené minimálne  
4 semestre štúdia a ovládať vyučovací jazyk príslušnej 
vysokej školy.
Štipendium je možné využiť na študijné pobyty na 
umeleckých školách a konzervatóriách.

Štipendiá sa udeľujú na prehĺbenie poznatkov a uskutočnenie 
výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na 
švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť.

Uprednostnení sú uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt 
v rámci spolupráce medzi univerzitami. Znevýhodnení budú 
uchádzači, ktorí už žijú vo Švajčiarsku alebo tretej krajine.

Pred podaním prihlášky sa záujemca o štipendium musí 
informovať, či je možné na zvolenej švajčiarskej vysokej 
škole absolvovať plánovaný študijný program alebo výskumný 
projekt (skontaktovaním sa so švajčiarskym profesorom, 
resp. vedúcim postgraduálneho študijného programu). 
Odporúča sa kontaktovaným osobám zaslať detailný študijný 
plán, životopis a kópie diplomov a vysvedčení. Jednotlivé 
školy môžu od uchádzača požadovať predloženie ďalších 
podkladových materiálov. 

Štipendium v zásade nie je možné predĺžiť, výnimku tvoria 
programy Master, ktoré trvajú max. 2 roky.
Štipendium nie je možné udeliť uchádzačom, ktorí už 
absolvovali 1. rok štúdia Master na švajčiarskej vysokej škole.

Uchádzač musí ovládať vyučovací jazyk príslušnej vysokej 
školy (nemčina, francúzština, taliančina, prípadne angličtina). 
Úroveň znalosti jazyka bude preskúšaná aj na Veľvyslanectve 
Švajčiarskej konfederácie v SR. V prípade nedostačujúcich 
jazykových znalostí štipendista môže získať štipendium na 
dvojmesačný jazykový kurz. (Pre kurz talianskeho jazyka 
platia špeciálne podmienky.)

Rozhodnutie o udelení štipendia je oznámené spravidla  
v máji. Kandidát nemôže počas štipendijného pobytu ESKAS 
poberať iné štipendium.

Bližšie informácie o švajčiarskej ponuke:  
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1727

www.mummert-stiftung.de
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SLOVENSKO                                                                        Uzávierka 31. október 2009

Štipendijný program Nadácie Intenda pre doktorandov Podporujeme individuality 

Cieľom štipendijného programu Podporujeme individuality je 
finančne podporiť najlepších doktorandov, ktorí sa zameriavajú
na dokončenie svojej dizertačnej práce. 

Nadácia chce každoročne podporiť a spropagovať jedného 
elitného doktoranda zo všetkých súbehových oblastí vedy  
a výskumu tak, ako sú definované Organizáciou pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj: 

- prírodné vedy, 
- technické vedy, 
- lekárske vedy,

- pôdohospodárske vedy, 
- spoločenské vedy, 
- humanitné vedy.  

O štipendium môžu žiadať interní študenti doktorandského 
štúdia v poslednom ročníku do 30 rokov. Uzávierka prijímania 
žiadostí je 31. októbra 2009.

Bližšie informácie: http://www.intenda.sk/node/37
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – výsledky 
Akcia Rakúsko-Slovensko,  

spolupráca vo vede a vzdelávaní

Riadiace grémium Akcie Rakúsko-
Slovensko na svojom 64. zasadaní 
15. mája 2009 v Žiline rozhodlo 
o udelení štipendií Akcie pre 
doktorandov, na letné jazykové kurzy 

a bývalých štipendistov. Uzávierka žiadostí bola 15. marca 
2009.

1. Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov: 
(uvádzame meno, domovskú inštitúciu a inštitúciu, na ktorej sa 
uskutoční štipendijný pobyt)

Monika Vozáriková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, Universität Wien
Diana Ravaszová, Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre, Universität Wien
Mária Dovičičová, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Universität für Bodenkultur Wien

2. Štipendiá na letné jazykové kurzy:
Zuzana Zíková, Univerzita Komenského v Bratislave
Zuzana Tatarková, Univerzita Komenského v Bratislave
Mária Repková, Univerzita Komenského v Bratislave
Branislav Zagrapan, Univerzita Komenského v 
Bratislave
Zuzana Svitálková, Univerzita Komenského v Bratislave
Mária Petríková, Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre
Zuzana Letašiová, Univerzita Komenského v Bratislave
Michal Folčan, Univerzita Komenského v Bratislave
Jana Dadová, Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Horňanský, Univerzita Komenského v Bratislave
Dana Riciová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Júlia Papanová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dominika Belicová, Žilinská univerzita v Žiline
Karolína Basová, Univerzita Komenského v Bratislave
Kristína Subová, Univerzita Komenského v Bratislave
Marek Uhliarik, Univerzita Komenského v Bratislave

Grémium rozhodlo o udelení vyššieho počtu štipendií na 
letné jazykové kurzy (namiesto 10 udelilo 16), aby umožnilo 
viacerým záujemcom zlepšiť sa v nemeckom jazyku. 

3. Štipendiá pre bývalých štipendistov Akcie:
(uvádzame meno, domovskú inštitúciu a inštitúciu, na ktorej sa 
uskutoční štipendijný pobyt)

Martin Štefánik, Historický ústav SAV, Universität Wien
Ľudovít Lipták, Fyzikálny ústav SAV, Universität Graz

4. Štipendiá na Letný jazykový kurz slovenského 
jazyka a kultúry – Studia Academika Slovaka: 

Patrik Thuiner, Technische Universität Wien
Claudia Anita Gregorich, Universität für Bodenkultur 
Wien
Martina Liehl, Universität für Bodenkultur Wien

Národný štipendijný program 
na podporu mobilít študentov, 

doktorandov, vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov 

Výberové komisie menované ministrom 
školstva zasadali 4. júna (zahraniční 
uchádzači) a 5. júna 2009 (slovenskí 
uchádzači). Uzávierka žiadostí bola 30. apríla.

Slovenskí uchádzači podali 188 žiadostí. 181 žiadostí 
bolo o štipendium pre študentov a doktorandov (z toho 131 
využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant) a 7 žiadostí 
bolo o cestovný grant bez štipendia. 
Uchádzači z 19 slovenských vysokých škôl a 4 ústavov 
SAV žiadali o finančnú podporu na pobyty do 37 krajín 
sveta, najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike 
(24), Veľkej Británii (18), Španielsku (16), Francúzsku (16)  
a Rakúsku (15). 
Všetky žiadosti museli spĺňať formálne i vecne vopred 
stanovené podmienky. Na základe kontroly žiadostí sa zistilo, 
že 10 žiadostí (4 študenti, 4 doktorandi, 2 samostné cestovné 
granty) nespĺňalo podmienky programu. 
Výberová komisia udelila štipendium 87 študentom 
slovenských vysokých škôl na časť magisterského štúdia (477 
štipendijných mesiacov) do 24 krajín, 64 doktorandom 
slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského 
štúdia (277,5 štipendijných mesiacov) do 26 krajín. 
Výberová komisia tiež schválila cestovné granty 59 
študentom, 38 doktorandom a 5 samostatných cestovných 
grantov bez štipendia. 

Zahraniční uchádzači podali 194 žiadostí. Uchádzači 
z 31 krajín žiadali o štipendium na pobyty na 15 
slovenských vysokých školách, 20 pracoviskách SAV, 
v 2 mimovládnych organizáciách a 2 rozpočtových 
organizáciách. Osem žiadostí bolo vylúčených pre 
formálne nedostatky.
Výberová komisia udelila štipendium 25 študentom 
(157 štipendijných mesiacov), 40 doktorandom (186,5 
štipendijných mesiacov) a 88 vysokoškolským učiteľom  
a výskumným pracovníkom (297,5 štipendijných 
mesiacov). Finančnú podporu získalo 153 uchádzačov  
z 31 krajín v rozsahu 641 štipendijných mesiacov.

Žiadosti sa podávali on-line na www.stipendia.sk  
a www.scholarships.sk.
Bodové hodnotenie prebiehalo on-line v elektronickom 
systéme.
Na nasledujúcich stranách prinášame zoznam slovenských 
štipendistov.

Podrobnejšie výsledky výberových konaní NŠP 
sú zverejnené na www.stipendia.sk:

 slovenskí uchádzači

 zahraniční uchádzači
Bližšie informácie o schválených štipendiách  

(v nemeckom jazyku)

http://www.aktion.saia.sk/?lang=sk
http://www.stipendia.sk/0701.nsp
http://www.stipendia.sk/files/Vysledky-SK/NSP-slovenski-20090430.pdf
http://www.stipendia.sk/files/Vysledky-SK/NSP-slovenski-20090430.pdf
http://www.stipendia.sk/files/Vysledky%20-%20zahranicni/NSP_april_2009_30.pdf
http://www.aktion.saia.sk/files/Stipendien-bewilligt/Stipendien-WEB-64.pdf
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ZOZNAM SCHVÁLENÝCH SLOVENSKÝCH ŠTIPENDISTOV 

ŠTUDENTI 
Počet žiadostí: 107 (z toho s cestovným grantom 79),  
Počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 103
Počet schválených žiadostí o štipendium: 87 (cestovný grant: 59)

S cestovným grantom:
Bc. Tomáš Barbarič, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, Francúzsko, 10 mesiacov
Radka Beloritová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Španielsko, 9,5 mesiaca
Bc. Veronika Berkešová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, Veľká Británia, 3 mesiace
Bc. Barbara Cieslarová, Univerzita Komenského v Bratislave – Právnická fakulta, Španielsko, 5 mesiacov
Bc. Veronika Cvinčeková, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Taliansko, 5 mesiacov
Bc. Lenka Čechová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta prírodných vied, Nórsko, 4 mesiace
Bc. Veronika Dianišková, Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Divadelná fakulta, Chile, 4 mesiace
Martina Filipová, Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, Nemecko, 10 mesiacov
Bc. Dominika Filipovičová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta masmediálnej komunikácie, Portugalsko,  
5 mesiacov
Bc. Eva Florekova, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied, Francúzsko, 5 mesiacov
Michaela Gašperanová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Ekonomická fakulta, Veľká Británia, 9 mesiacov
Bc. Andrea Girmanová, Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta medzinárodných vzťahov, Belgicko, 5  mesiacov
Bc. Eva Hanusová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta prírodných vied, Nórsko, 4,5 mesiaca
Bc. Mária Horská, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Rumunsko, 5 mesiacov
Tomáš Kazda, Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Írsko, 5 mesiacov
Bc. Petra Kijovská, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, Španielsko, 6 mesiacov
Júlia Klemencová, Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, Nemecko, 10 mesiacov
Bc. Veronika Klinková, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Juhoafrická republika, 5 mesiacov

Slovenskí uchádzači a štipendisti podľa vysokej školy/inštitúcie

Univerzita / Inštitúcia
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Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 1 1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 6 7 1 14 2 7 9

Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 1 1

Prešovská univerzita v Prešove 2 7 9 2 6 8

Slovenská akadémia vied 4 4 3 3

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 2 3 1 2 3

Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 6 1 14 4 6 1 11

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 2 0 0

Technická univerzita v Košiciach 3 4 7 2 3 5

Technická univerzita vo Zvolene 1 3 4 3 3

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 1 4 3 1 4

Trnavská univerzita v Trnave 6 4 10 6 4 10

Univerzita Komenského v Bratislave 40 19 2 61 37 15 2 54

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 3 19 12 3 15

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 12 3 1 16 11 3 14

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 3 3 3 3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 4 2 2

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 2 2 2

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 1 1 1

Žilinská univerzita v Žiline 4 3 2 9 3 2 2 7

Celkový súčet 107 74 7 188 87 64 5 156
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Bc. Alexandra Kolníková, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta 
managementu, Holandsko, 5 mesiacov
Bc. Martina Kotláriková, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta,
Egypt, 5 mesiacov
Bc. Katarína Krkošková, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
– Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Veľká Británia, 10 mesiacov
Bc. Zuzana Kručková, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Fakulta 
sociálno-ekonomických vzťahov, Veľká Británia, 10 mesiacov
Bc. Peter Kuročka, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, 
Španielsko, 5 mesiacov
Martina Laurenčíková, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, 
Španielsko, 4,5 mesiaca
Bc. Zuzana Loudová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, 
Slovinsko, 4,5 mesiaca
Bc. Zuzana Luptáková, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, 
Španielsko, 5 mesiacov
Bc. Martina Macuľová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, 
Francúzsko, 5 mesiacov
Bc. Peter Maliňák, Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta hospodárskej 
informatiky, Poľsko, 5 mesiacov
Libuša Méresová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, 
Turecko, 5 mesiacov
Bc. Matej Meško, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, 
Španielsko, 5 mesiacov
Bc. Ivana Mramúchová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta politických 
vied a medzinárodných vzťahov, Ruská federácia, 5 mesiacov
Bc. Jana Mrižová, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Kanada,  
3 mesiace
Bc. Andrej Olah, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulty architektúry, 
Slovinsko, 5 mesiacov
Veronika Palubiaková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta masmediálnej 
komunikácie, Slovinsko, 4 mesiace
Bc. Barbora Petríková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta 
humanitných vied, Ruská federácia, 5 mesiacov
Bc. Martina Pikulová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta politických 
vied a medzinárodných vzťahov, Ruská federácia, 5 mesiacov
Bc. Zuzana Portelekyová, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta,
Španielsko, 4 mesiace
Kristína Prablesková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Pedagogická fakulta, 
Španielsko, 9 mesiacov
Bc. Tomáš Rapčan, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky, Chorvátsko, 5 mesiacov
Tomáš Sabol, Trnavská univerzita v Trnave – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
Dánsko, 5 mesiacov
Michal Skala, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta politických vied  
a medzinárodných vzťahov, Veľká Británia, 9 mesiacov
Bc. Katarína Slobodová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, 
Belgicko, 5 mesiacov
Zuzana Starovecká, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, USA
Lucia Stohlová, Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta, Nemecko,  
4 mesiace
Bc. Veronika Střelcová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied, Nórsko, 5  mesiacov
Bc. Radka Škvaridlová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta,
Veľká Británia, 3
Bc. Elena Šoltésová, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulty architektúry, 
Taliansko, 5 mesiacov
Ján Štofa, Technická univerzita v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky, 
Taliansko, 5 mesiacov
Lucia Stohlová, Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta, Nemecko, 6 mesiacov
Bc. Peter Tomasch, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, Belgicko, 5 mesiacov
Soňa Tomaškovičová, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Francúzsko, 5 mesiacov
Bc. Lucia Trebulová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Dánsko, 5 mesiacov
Bc. Laura Trimajová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Francúzsko, 5 mesiacov
Bc. Lukáš Trojčák, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Chorvátsko, 5 mesiacov
Veronika Turčanová, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Francúzsko, 10 mesiacov

Slovenskí štipendisti podľa krajín

Krajina
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Austrália  1 1

Belgicko 5 2 7

Česká republika 11 7 18

Čínska ľudová 
republika

 1 1

Čínska republika 
(Taiwan)

 1 1

Dánsko 2 3 5

Egypt 1 1

Fínsko  1 1

Francúzsko 10 4 14

Grécko  1 1

Holandsko 1 1 2

Chile 1 1

Chorvátsko 2 1 3

Írsko 1 1 2

Juhoafrická 
republika

1 1

Kanada 1 3 4

Nemecko 5 3 8

Nórsko 4 1 5

Poľsko 2 2

Portugalsko 1 1 2

Rakúsko 5 6 11

Rumunsko 1 1 2

Ruská federácia 4 4

Singapur  1 1

Slovinsko 3 3

Španielsko 11 1 12

Švajčiarsko  2 2

Švédsko  2 2

Taliansko 4 7 11

Turecko 2 2

USA 1 3 4

Veľká Británia 8 8 16

Venezuela  1 1

Celkový súčet 87 64 151
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Bc. Jakub Urik, Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici – Fakulta humanitných vied, Francúzsko,  
5,5 mesiaca
Bc. Alena Vicianová, Univerzita Komenského  
v Bratislave – Fakulta managementu, Rakúsko, 
5 mesiacov
Terézia Vrabcová, Trnavská univerzita v Trnave 
– Právnická fakulta, Francúzsko, 5 mesiacov
Bc. Michal Zajačka, Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied, 
Ruská federácia, 5 mesiacov
Aurel Zelko, Univerzita Komenského v Bratislave 
– Fakulta telesnej výchovy a športu, Nórsko,  
5 mesiacov

Bez cestovného grantu:

Miriam Čelková, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre – Fakulta biotechnológie  
a potravinárstva, Nemecko, 10 mesiacov
Bc. Peter Debnárik, Žilinská univerzita v Žiline 
– Strojnícka fakulta, Rakúsko, 4 mesiace
Janka Dírerová, Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici – Fakulta humanitných vied, Španielsko,  
5 mesiacov
Miroslava Dlhá, Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre – Filozofická fakulta, Česká republika,  
10 mesiacov
Zuzana Dzimková, Prešovská univerzita v Prešove 
– Filozofická fakulta, Česká republika, 5 mesiacov
Bc. Patrícia Ďuratná, Žilinská univerzita v Žiline 
– Stavebná fakulta, Francúzsko, 5 mesiacov
Bc. Katarína Godálová, Univerzita Komenského  
v Bratislave – Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied, Francúzsko, 5 mesiacov
Hana Hájovská, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, Česká republika, 5 mesiacov
Bc. Zuzana Hrušková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, Česká republika, 5 mesiacov
Bc. Veronika Hrušovská, Trnavská univerzita v Trnave – Právnická fakulta, Česká republika, 5 mesiacov
Bc. Zora Husarčíková, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Česká republika, 5 mesiacov
Aurel Chamilla, Technická univerzita v Košiciach – Ekonomická fakulta, Veľká Británia, 5 mesiacov
Mgr. Ivana Kováčová, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Rakúsko, 4 mesiace
Petra Krištofíková, Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Filmová a televízna fakulta, Česká republika, 5 mesiacov
Eva Lajtmanová Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulty architektúry, Taliansko, 4 mesiace
Michala Macková, Prešovská univerzita v Prešove – Filozofická fakulta, Česká republika, 5 mesiacov
Andrea Majerová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied, Česká republika, 5 mesiacov
Bc. Samuel Marec, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied, Poľsko, 5 mesiacov
Bc. Jana Mondeková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, Česká republika, 5 mesiacov
Bc. Ivana Rafaelisová, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 
Španielsko, 5 mesiacov
Bc. Juraj Petrík, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, Belgicko, 5 mesiacov
Zuzana Sedláková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, Nemecko, 4 mesiace
Pavol Šrankota, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulty architektúry, Rakúsko, 4 mesiace
Silvia Verešová, Trnavská univerzita v Trnave – Právnická fakulta, Veľká Británia, 5 mesiacov
Bc. Martin Vícen, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta managementu, Rakúsko, 5 mesiacov
Alica Vidličková, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Turecko, 5 mesiacov
Katarína Vlčková, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Belgicko, 5 mesiacov
Mariana Vojtková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, Česká republika, 5 mesiacov

Slovenskí štipendisti podľa školy/inštitúcie, na ktorej študujú
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Akadémia umení v Banskej Bystrici  1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 2 7 9

Katolícka univerzita v Ružomberku  1 1

Prešovská univerzita v Prešove 2 6 8

Slovenská akadémia vied  3 3

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 2 3

Slovenská technická univerzita v Bratislave 4 6 10

Technická univerzita v Košiciach 2 3 5

Technická univerzita vo Zvolene  3 3

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 1 4

Trnavská univerzita v Trnave 6 4 10

Univerzita Komenského v Bratislave 37 15 52

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 3 15

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 11 3 14

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  3 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 2

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 2

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  1 1

Žilinská univerzita v Žiline 3 2 5

Celkový súčet 87 64 151
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DOKTORANDI

Počet žiadostí: 74 (z toho s cestovným grantom 52),  
Počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 67
Počet schválených žiadostí o štipendium: 64 (cestovným grant: 38)

S cestovným grantom:
PhDr. Martin Bača, Prešovská univerzita v Prešove – Filozofická fakulta,
Čínska republika (Taiwan), 6 mesiacov
Ing. Vladimír Bulej, Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta Taliansko, 
1 mesiac
Mgr. Rastislav Cákoci, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká 
fakulta, Portugalsko, 2 mesiace
Ing. Emília Ďurišová, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná 
fakulta, Dánsko, 10 mesiacov
RNDr. Anežka Džarová, Slovenská akadémia vied – Ústav experimentálnej 
fyziky, Francúzsko, 3 mesiace
Mgr. Ján Hacek, Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta,
Nórsko, 2 mesiace
Ing. Dušana Halúzová, Slovenská technická univerzita v Bratislave – 
Stavebná fakulta, Veľká Británia, 6 mesiacov
Ing. Petra Chmelová, Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta 
hospodárskej informatiky, Veľká Británia, 5 mesiacov
Mgr. Andrej Chudý, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta,
Veľká Británia, 5 mesiacov
Mgr. Pavol Janoško, Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta, 
Švajčiarsko, 3 mesiace
Ing. Magdaléna Josková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
– Ekonomická fakulta, Rakúsko, 5 mesiacov
Mgr. Michaela Kadašiová, Univerzita Komenského v Bratislave – Právnická 
fakulta, Fínsko, 6 mesiacov
Mgr. Ján Kalajtzidis, Prešovská univerzita v Prešove – Filozofická fakulta,
Švédsko, 2 mesiace
Ing. Boris Kirov, Technická univerzita v Košiciach – Fakulta baníctva, 
ekológie, riadenia a geotechnológií, Írsko, 2 mesiace
Mgr. Peter Klein, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – 
Prírodovedecká fakulta , Španielsko, 5 mesiacov
Ing. Ivan Košč, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, Grécko, 3 mesiace
Ing. Michal Krajčík, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná 
fakulta, Dánsko, 10 mesiacov
Mgr. Juraj Kramara, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká 
fakulta, USA, 4 mesiace
Mgr. Zuzana Lučkayová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
– Filozofická fakulta, Belgicko, 5 mesiacov
Mgr. Martin Macko, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta 
matematiky, fyziky a informatiky, Kanada, 3 mesiace
Mgr. Barbora Magulová, Univerzita Komenského v Bratislave – 
Prírodovedecká fakulta, Taliansko, 5 mesiacov
Mgr. art. Kristína Mesárošová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
Singapur, 3 mesiace
PaedDr. Zuzana Mitošinková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, Veľká Británia, 8 mesiacov
Ing. Daniela Mullerová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Mechanizačná fakulta, Švajčiarsko, 6 mesiacov
Ing. Jana Petriková, Technická univerzita v Košiciach – Stavebná fakulta, Veľká Británia, 3 mesiace
Mgr. Lenka Petrová, Univerzita Komenského v Bratislave – Farmaceutická fakulta, Taliansko, 5 mesiacov
Ing. Marián Podmajerský, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 
Kanada, 6 mesiacov
RNDr. Alena Radváková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta, Nemecko, 3 mesiace
Mgr. Jozef Rakovský, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Francúzsko, 3 mesiace
Mgr. Andrea Rusnáková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta, Taliansko, 3 mesiace
Ing. Pavol Skalák, Ekonomická univerzita v Bratislave – Národohospodárska fakulta, Veľká Británia, 4 mesiace
Mgr. Anna Smetanová, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Belgicko, 4 mesiace
Mgr. Ľuboš Steskal, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Kanada, 3 mesiace
Ing. Marek Svitok, Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta ekológie a enviromentalistiky, Venezuela, 2 mesiace
Ing. Tomáš Škovránek, Technická univerzita v Košiciach – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, USA,  
2 mesiace

Zahraniční štipendisti  
podľa krajiny pôvodu
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Argentína 1   1

Arménsko   1 1

Bielorusko 1 3 3 7

Bulharsko   7 7

Česká republika 5  10 15

Egypt 1  3 4

Francúzsko 2 6 3 10

Grécko 1  1 2

Chorvátsko 3 2 1 6

India   7 7

Indonézia 3   3

Kolumbia  1  1

Kuba   1 1

Litva  1  1

Macedónska 
republika

  1 1

Maďarsko 1  2 3

Malta 1   1

Moldavsko   1 1

Nemecko   1 1

Poľsko 2 6 1 9

Portugalsko   1 1

Rumunsko 1  1 2

Ruská federácia 6 1 6 13

Slovinsko 1   1

Srbsko 1 3 1 5

Španielsko 3 1  4

Taliansko   1 1

Turecko 3  1 4

Ukrajina 3 1 30 34

USA 1  3 4

Veľká Británia   1 1

Celkový súčet 40 25 88 153
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Mgr. Jana Trajtelová, Trnavská univerzita  
v Trnave – Filozofická fakulta, USA, 1 mesiac
Ing. Stanislav Zábojník, Ekonomická 
univerzita v Bratislave – Obchodná fakulta, 
Čínska ľudová republika, 5 mesiacov
Mgr. art. Zuzana Žúžiová, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave – Fakulty 
architektúry, Francúzsko, 6 mesiacov

Bez cestovného grantu:
Ing. Mária Antalová, Technická univerzita vo 
Zvolene – Lesnícka fakulta, Chorvátsko,  
4 mesiace
Mgr. Vladimír Bahna, Slovenská akadémia 
vied – Ústav etnológie, Veľká Británia,  
6 mesiacov
Ing. Lenka Bakošová, Technická univerzita vo 
Zvolene – Lesnícka fakulta, Rakúsko, 2 mesiace
Mgr. Slavomir Bucher, Prešovská univerzita 
v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných 
vied, Česká republika, 4 mesiace
Mgr. art. Barbora Comendant, Akadémia 
umení v Banskej Bystrici – Fakulta múzických 
umení, Taliansko, 6 mesiacov
Ing. Adriána Čechovičová, Ekonomická 
univerzita v Bratislave – Obchodná fakulta, 
Francúzsko, 4 mesiace
Mgr. Katarína Együdová, Univerzita 
Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta, 
Rakúsko, 3 mesiace
Mgr. Peter Farkaš, Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici – Fakulta politických vied  
a medzinárodných vzťahov, Nemecko, 2 mesiace
Ing. Stanislava Fintová, Žilinská univerzita  
v Žiline – Strojnícka fakulta, Taliansko, 3 mesiace
Mgr. Mária Hybalová, Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta, Česká republika, 1 mesiac
Mgr. Branislav Chrenka, Slovenská akadémia vied – Geografický ústav, Švédsko, 6 mesiacov
Ing. Mgr. Helena Kusá, Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta, Veľká Británia, 6 mesiacov
JUDr. Lukáš Kvokačka, Trnavská univerzita v Trnave – Právnická fakulta, Holandsko, 8 mesiacov
Mgr. Hana Latková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta prírodných vied, Rumunsko, 6 mesiacov
Mgr. Lucia Lauková, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Rakúsko, 7 mesiacov
Mgr. Stanislava Mihoková, Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta, Česká republika, 1,5 mesiaca
Ing. Miloš Moravčík, Ekonomická univerzita v Bratislave – Národohospodárska fakulta, Rakúsko, 6 mesiacov
Ing. Katarína Ožvoldová, Ekonomická univerzita v Bratislave – Obchodná fakulta, Dánsko, 6 mesiacov
Ing. Katarína Petríková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Ekonomická fakulta, Česká republika, 3 mesiace
Ing. Kamila Rubaninská, Ekonomická univerzita v Bratislave – Obchodná fakulta, Austrália, 2 mesiace
Mgr Ivan Ružiak, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Česká 
republika, 12 mesiacov
Mgr. Zuzana Selešiová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Česká 
republika, 1 mesiac
Mgr. Kristína Šášiková, Trnavská univerzita v Trnave – Filozofická fakulta, Nemecko, 6 mesiacov
Mgr. Eva Taranová, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Rakúsko, 6 mesiacov
Mgr. Adriana Timčíková, Prešovská univerzita v Prešove – Pedagogická fakulta, Česká republika, 1 mesiace
Mgr. Zuzana Valachovičová, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, Taliansko, 2 mesiace

SAMOSTATNÉ CESTOVNÉ GRANTY 
Počet žiadostí: 7, Počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 5
Počet schválených žiadostí: 5

Mgr. Mária Klacsová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Dánsko
Ing. Giang Nguyen, PhD., Žilinská univerzita v Žiline – Stavebná fakulta, Vietnam
Ing. Peter Tvarožek, Žilinská univerzita v Žiline – Elektrotechnická fakulta, Fínsko
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta, Kazachstan
Bc. Ľudmila Žilková, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry, Indonézia

Zahraniční štipendisti podľa slovenskej prijímajúcej inštitúcie

Prijímajúca inštitúcia
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Bratislavská vysoká škola práva 1 1  2

Ekonomická univerzita v Bratislave 3  4 7

Fórum inštitút pre výskum menšín 1  1

Prešovská univerzita v Prešove 3 6 9

Slovenská akadémia vied 12 23 35

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  12 12

Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 5 7 17

Slovenské národné múzeum  1 1

Technická univerzita v Košiciach 3 4 7

Univerzita J. Selyeho v Komárne  1 1

Univerzita Komenského v Bratislave 8 9 10 27

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2  7 9

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 3 4 10

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 4 5

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1   1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1  1 2

Žilinská univerzita v Žiline 2 4 6

Celkový súčet 25 40 88 153
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PREZIDENT SR VYMENOVAL 41 VYSOKOŠKOLSKÝCH PROFESOROV

Prezident SR I. Gašparovič 1. júla 2009 odovzdal 
menovacie dekréty 41 novým profesorom vysokých 
škôl. 
Najvyšší predstaviteľ SR v príhovore zablahoželal 
celospoločenskému uznaniu, ktorého sa im dostalo 
menovaním. Ďalej sa v príhovore nevyhol ani 
kritickým slovám zameraným na kvalitu nášho 
vysokoškolského vzdelávania. „Súčasná doba, 
ktorú žijeme, je obzvlášť zložitá. Celá spoločnosť 
– školstvo nevynímajúc! – sa zmieta v problémoch, 
ktoré so sebou priniesla svetová finančná  
a hospodárska kríza. K jej príčinám sme neprispeli, 
ale dôsledky znášame. Sme súčasťou globalizácie. 
Prudko klesá výkonnosť ekonomiky, ľudia strácajú 
prácu, životné istoty sa vážne otriasajú. Nepriaznivý 
vývoj pociťujú vysoké školy, aj vy, vysokoškolskí 
pedagógovia,“ povedal prezident. 
Podľa jeho slov výkonný systém vysokoškolského 
vzdelávania zatiaľ hľadáme a niektorí ho 
spochybňujú. „Mrzí ma, že máme študijné odbory, 
ktorých absolventi len ťažko hľadajú uplatnenie. Aj 
to, že problémy vo vedecko-výskumnej základni nás 
v rebríčkoch hodnotenia vysokých škôl permanentne 
odsúvajú do úzadia. Chýba operatívna prepojenosť  
s výrobnou sférou, s podnikateľským prostredím.  
A tak sa nemôžeme čudovať, že sa nám nedarí 
pružne reagovať najmä na potreby trhu práce,“ 
pokračovala hlava štátu v príhovore.
Prezident Ivan Gašparovič zdôraznil, že netrpezlivo 
očakáva výsledky procesu komplexnej akreditácie, 
ktorá by mala priniesť zmeny v členení vysokých škôl 
na Slovensku. 
Prítomných profesorov prezident vyzval, aby sa 
pripravili aj na dni, ktoré prídu po kríze. „Ale aj na 
roky, ktoré sa zdajú byť vzdialené. Nežime zo dňa na 
deň. Slovensko potrebuje erudovaných odborníkov, 
tvorivých a dynamických, schopných zapájať sa do 
veľkých medzinárodných špecializovaných tímov. 
Ak nedokážeme splniť túto požiadavku, sami sa 
pripravíme o šancu byť úspešnou spoločnosťou 
aj v budúcnosti,“ povedal v závere príhovoru 
Ivan Gašparovič a všetkým novovymenovaným 
profesorom vysokých škôl zaželal pevné zdravie, 
tvorivý nepokoj, trpezlivosť a vnímavých študentov, 
dychtiacich po nových vedomostiach a tvorivom 
prístupe k životu. 

Z rúk prezidenta Slovenskej republiky si prevzali vymenovacie 
dekréty nasledovní vysokoškolskí profesori (v odbore): 

doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. (športová edukológia) 
doc. PhDr. Marta Botíková, CSc. (etnológia) 
doc. Ing. Marián Brestič, CSc. (fyziológia plodín a drevín) 
doc. MVDr. Viera Cigánková, PhD. 
 (veterinárna morfológia a fyziológia) 
doc. Ing. Bohuslav Čermák, CSc. (výživa) 
doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. (teória literatúry a dejín  
 konkrétnych národných literatúr – teória a dejiny 
 slovenskej literatúry) 
doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc. 
 (hygiena chovu zvierat a životné prostredie) 
doc. PhDr. Daniela Fobelová, PhD. (etika) 
doc. Ing. Ján Gaduš, PhD. 
 (poľnohospodárska a lesnícka technika) 
doc. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD. 
 (veterinárne pôrodníctvo a gynekológia) 
doc. Ing. Peter Horbaj, PhD. (energetické stroje a zariadenia) 
doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.  
 (ochrana a využívanie krajiny) 
doc. Ing. Dušan Hrubý, PhD. 
 (poľnohospodárska a lesnícka technika) 
doc. Ing. Božena Hrvoľová, CSc. (finančný manažment)
doc. Ing. Ivan Hudec, PhD. 
 (technológia makromolekulových látok) 
doc. Ing. Iraida Kolcunová, PhD. (elektroenergetika) 
doc. RNDr. Peter Kollár, CSc. (fyzikálne inžinierstvo) 
doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 
 (získavanie a spracovanie zemských zdrojov) 
doc. RNDr. Vladimír Lisý, CSc. 
 (fyzika kondenzovaných látok a akustika) 
doc. MUDr. Anna Líšková, PhD. (verejné zdravotnictvo) 
doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (teória politiky) 
doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc. (matematika) 
doc. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc.  
 (medzinárodné podnikanie) 
doc. Mgr. art. Juraj Nvota (divadelné umenie) 
doc. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.  
 (špeciálna rastlinná produkcia) 
doc. Dr. Ing. Richard Pospišil  
 (všeobecná rastlinná produkcia) 
doc. JUDr. Petr Průcha, CSc. (správne právo) 
doc. Peter Roller, akad. soch. (výtvarné umenie) 
doc. Ing. Ján Salaj, CSc. 
 (strojárske technológie a materiály) 
doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc. 
 (fyzika kondenzovaných látok a akustika) 
doc. Ing. Štefan Schmidt, PhD. 
 (chémia a technológia poživatín) 
doc. Ing. Milan Sokol, PhD. (aplikovaná mechanika) 
doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (materiály) 
doc. Stanislav Stankoci, akad. mal. (dizajn) 
doc. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (elektronika) 
doc. Ing. Anna Streďanská, PhD. (krajinárstvo) 
doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. 
 (ekonomika a manažment podniku) 
doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (výrobná technika) 
doc. Ing. Pavol Špánik, PhD. (silnoprúdová elektrotechnika) 
doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. (dopravné služby) 
doc. Ing. Marián Tolnay, PhD. (výrobné technológie) 
doc. PhDr. Mária Vajičková, CSc. (všeobecná jazykověda)
doc. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. (záhradníctvo) 
doc. Ing. Elena Žárska, CSc. (národné hospodárstvo) 

Zdroj 
http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=9131
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