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Júnový Bulletin SAIA vychádza v skrátenej verzii – neobsahuje tému  
a prináša najmä aktuálne štipendijné ponuky. Dôvod je prostý – v júni SAIA 
vydáva publikáciu Štipendiá a granty 2011/2012 s prehľadom štipendijných 
ponúk do takmer 50 krajín sveta, ako aj so štipendiami bez určenia krajín. 
Táto publikácia okrem elektronickej verzie, ktorá bude zverejnená na 
webovej stránke SAIA, vychádza aj v tlačenej podobe. Okrem základných 
informácií o štipendiách prináša aj krátky návod, ako sa uchádzať 
o štipendiá a prehľad najčastejšie vyžadovaných štandardizovaných 
jazykových a vedomostných skúšok a testov. 
Bližšie informácie o možnosti objednania/zakúpenia publikácie  
Štipendiá a granty 2011/2012 v tlačenej podobe na www.saia.sk  
(e-mail: bulletin@saia.sk)

http://www.saia.sk/article.aspx?c=44&id=2204
mailto:bulletin@saia.sk
http://www.saia.sk/article.aspx?c=50&id=3525
www.saia.sk
www.saia.sk
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 ČESKÁ REPUBLIKA

Štipendijný program Ľahší rozbeh pre študentov 1. ročníka vysokých škôl  
v akademickom roku 2010/2011
Uzávierka: 15. september 2010 
Bližšie informácie www.nadaceprovzdelani.cz (o ponuke sme informovali v BS 5/2010)

Ďalšie štipendiá do Českej republiky na www.saia.sk

 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 
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 JAPONSKO

Štipendiá japonskej vlády Monbukagakusho na odborné nadstavbové štúdium  
pre absolventov stredných škôl
Uzávierka: 6. júl 2010 v SAIA
Bližšie informácie www.saia.sk (o ponuke sme informovali v BS 5/2010)

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. august 2010 

Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif (o ponuke sme informovali v BS 4/2010)

 AUSTRÁLIA

Endeavour Europe Awards na magisterské štúdium alebo doktorandské štúdium
Uzávierka: on-line do 31. júla 2010

Bližšie informácie: www.endeavour.dest.gov.au (o ponuke sme informovali v BS 3/2010)

Endeavour Research Fellowships 
Uzávierka: on-line prihlasovanie od apríla do 31. júla 2010

Bližšie informácie: www.endeavour.dest.gov.au (o ponuke sme informovali v BS 3/2010)

Ďalšie štipendiá do Austrálie na www.saia.sk

 ISLAND 

Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2010

Ústav Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum) každoročne udeľuje Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, 
prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti humanitných vied 
na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali 
islandskú kultúru a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu  
a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti. Žiadosti musia byť zaslané poštou na 
adresu ústavu (e-mailom nie sú akceptované).
Bližšie informácie: http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships

Ďalšie štipendiá na Island na www.saia.sk

 EURÓPSKA ÚNIA 

Štipendiá Generálneho riaditeľstva EK pre tlmočenie
Uzávierka: 16. júl 2010

Štipendiá sú určené študentom pochádzajúcim z členských krajín EÚ, ako aj z prístupových 
krajín, ktorí boli prijatí na postgraduálne štúdium konferenčného tlmočenia realizovanom 
uznávanou univerzitou alebo inštitúciou na rovnakej úrovni v niektorej z členských/
prístupových krajín EÚ. Predbežnú prihlášku treba podať do 16. júla 2010, všetky požadové 
dokumenty treba doložiť do 17. septembra 2010.
Bližšie informácie: http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/c_6053/study-bursary 

www.nadaceprovzdelani.cz
http://www.saia.sk/?c=179
www.mars.dti.ne.jp/~mif
www.endeavour.dest.gov.au
www.endeavour.dest.gov.au
http://www.saia.sk/?c=298
http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships
www.saia.sk/?c=220
http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/c_6053/study-bursary
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 MAĎARSKO 

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives (Budapešť)
Uzávierka: priebežne

Medzinárodný vyšehradský fond ponúka v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti 
ročne 10 dvojmesačných štipendií (2 000 eur) pre doktorandov, vedcov, žurnalistov  
a dokumentaristov. Prioritné témy na akademický rok 2010/11 sú: Podoby a interpretácie  
2. svetovej vojny a/alebo neskorších vojen v Európe a Komplikované vzťahy medzi 
historiografiou a propagandou.

Bližšie informácie: www.osaarchivum.org; www.visegradfund.org/scholarships.html

Ďalšie štipendiá do Maďarska na www.saia.sk

 MEXIKO 

Štipendiá mexickej vlády na postgraduálne, magisterské a doktorandské štúdium, 
postdoktorandský pobyt a akademické mobility
Uzávierka: 17. september 2010 v SAIA

Mexická vláda ponúka absolventom bakalárskeho/magisterského/doktorandského štúdia, 
študentom magisterského štúdia, doktorandom, vedeckým pracovníkom a pedagogickým 
pracovníkom VŠ štipendiá na: 

• ročný postgraduálny študijný alebo výskumný pobyt,
• celé magisterské štúdium (ročné s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov), 
• celé doktorandské štúdium (ročné s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov),
• 3-ročné štúdium lekárskej špecializácie,
• postgraduálny výskum a postdoktorandský pobyt (1 až 12 mesiacov), 
• 3- až 5-mesačný pobyt pre študentov na magisterskom a doktorandskom 
   stupni štúdia. 

Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk a mať akceptačný list. Výber sa uskutoční formou 
osobného pohovoru (posledný septembrový týždeň 2010 v SAIA Bratislava).
Zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt: http://becas.sre.gob.mx.
Štipendiá sú určené na všetky odbory s výnimkou zubného lekárstva, plastickej chirurgie, 
marketingu, účtovníctva, reklamy a manažmentu.
Bližšie informácie: www.sre.gob.mx/becas

Ďalšie štipendiá do Mexika na www.saia.sk

Študijný pobyt európskej mládeže v Japonsku
Uzávierka: 20. júl 2010 

Ministerstvo zahraničných vecí Japonska ponúka mladým Európanom desaťdňový študijný 
pobyt v Japonsku, ktorý sa uskutoční v dvoch turnusoch v novembri 2010. Zámerom pobytu 
je vzbudiť záujem mladých ľudí o Japonsko pomocou poznania mnohých jeho aspektov 
(japonskej politiky, ekonomiky, kultúry, spoločnosti atď). 
Uchádzači o štipendium zo Slovenska musia byť občanmi SR vo veku 25 až 35 rokov 
schopní efektívne komunikovať v anglickom jazyku. Štipendium nie je určené študentom 
strednej alebo vysokej školy v dennom štúdiu. Preferujú sa uchádzači s praxou, žurnalisti, 
mladí pedagógovia, vedeckí pracovníci a doktorandi. Neakceptujú sa prihlášky žiadateľov, 
ktorí v minulosti navštívili Japonsko alebo majú bezprostredný plán na pobyt v Japonsku. 
Požadované podkladové materiály v anglickom, prípadne japonskom jazyku:
a) životopis (vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla),
b) motivačný list na tému Čo by ste urobili pre posilnenie vzťahov medzi Japonskom  
a vašou krajinou/What would you do to strengthen relationship between Japan and your 
country (Europe or EU), 
c) esej v anglickom jazyku na tému Budúcnosť medzi Európu a Japonskom/The future 
between Europe and Japan.
Prihláška a požadované dokumenty musia byť doručené do 20. júla (osobne alebo poštou) 
Kultúrnej sekcii Veľvyslanectva Japonska v SR. 
Bližšie informácie: e-mail: japanemb6@stonline.sk

Ďalšie štipendiá do Japonska na www.saia.sk

www.osaarchivum.org
www.visegradfund.org/scholarships.html
http://www.saia.sk/?c=195
http://becas.sre.gob.mx
www.sre.gob.mx/becas
http://www.saia.sk/?c=226
http://www.saia.sk/?c=228
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 SLOVENSKO 

Štipendium Husovej nadácie pre interných doktorandov a asistentov
Uzávierka: 30. jún 2010
Bližšie informácie: http://vnjh.cz/cz/index.php?include=aktprog_rvv_stip (o ponuke sme informovali v BS 5/2010)

Štipendijný program – Cez prekážky ku hviezdam  
Uzávierka: 31. júla 2010

Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila 8. ročniḱ štipendijného programu Per Aspera Ad Astra 
(Cez prekážky ku hviezdam). Program je určený sociálne znevýhodneným študentom  
z Banskobystrického, Prešovského a Košického regiónu, ktori ́v školskom roku 2010/2011 
budú študentmi prvého ročniḱa vysokej školy alebo budú pokračovať v štúdiu na vysokej 
škole v 3. a 4. semestri (majú ukončený 1. a 2. semester štúdia).
Bližšie informácie: www.nds.sk/vyzvy/paaa_vyzva

Program Energia pre vzdelanie pre talentovaných študentov
Uzávierka: 31. september 2010

Štipendijný program Slovenských elektrární je určený talentovaným študentov denného 
štúdia technického smeru (minimálne 2. ročník na prvom stupni štúdia) študujúcich odbor 
so zameraním a uplatnením sa v energetike. 
Bližšie informácie: www.seas.sk

 NOVÝ ZÉLAND

Štipendium na celé doktorandské štúdium  
Uzávierka: on-line do 15. júla 2010 

Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships (o ponuke sme informovali v BS 4/2010)

Ďalšie štipendiá na Nový Zéland na www.saia.sk

 NEMECKO 

Medzinárodné stáže v parlamente
Uzávierka: 30. jún 2010 (dátum poštovej pečiatky)

Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, 
Slobodnou univerzitou v Berlíne a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný 
program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským 
vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. 
Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa 
chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme  
v SRN. 
Prihlášku treba zaslať na nemecké veľvyslanectvo v Bratislave (www.pressburg.diplo.de)
Bližšie informácie: www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_
austausch/ips/info/slowakei.html

Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
Uzávierka: 1.september 2010

Program Copernicus ponúka každoročne semestrálne štipendiá pre študentov zo strednej, 
východnej a juhovýchodnej Európy. Štipendisti sú umiestnení na Humboldtovej univerzite 
v Berlíne alebo Univerzite Ludwiga Maximiliána v Mníchove. Počas posledných dvoch 
mesiacov absolvujú študenti prax vo vybranej organizácii alebo firme. O štipendium sa
môžu uchádzať študenti z odboru právo, politológia, medzinárodné vzťahy, ekonómia, 
spoločenské a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené štyri 
semestre štúdia. 
Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

Ďalšie štipendiá do Nemecka na www.saia.sk

http://vnjh.cz/cz/index.php?include=aktprog_rvv_stip
www.nds.sk/vyzvy/paaa_vyzva
http://www.seas.sk/2552/21732.html
www.newzealandeducated.com/scholarships
http://www.saia.sk/?c=312
www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html
www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html
www.copernicus-stipendium.de
http://www.saia.sk/?c=189
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 USA

Fulbrightovo štipendium na postgraduálne štúdium v USA (študent nediplomového 
štúdia, študent magisterského štúdia, hosťujúci výskumník)
Uzávierka: 30. jún 2010
Bližšie informácie: www.fulbright.sk (o ponuke sme informovali v BS 3/2010)

Ďalšie štipendiá do USA na www.saia.sk

 INÉ ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2010

Bližšie informácie: www.visegradfund.org (o ponuke sme informovali v BS 5/2010)

Gulliver Connect – program mobility pre začínajúcich umelcov, manažérov kultúry 
a kultúrnych pracovníkov v Európe
Uzávierka: 10. júl 2010 

Bližšie informácie: http://www.gulliverconnect.org(o ponuke sme informovali v BS 5/2010)
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štúdium v zahraničí

ESTÓNSKO

LITVA

LOTYŠSKO

ISBN – 978-80-88928-91-1

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým 
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených 
v publikácii. 

Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli 
aktuálne v čase zostavovania príručky (december 2009) 

ŠTÚDIUM V POBALTSKÝCH KRAJINÁCH

PUBLIKÁCIE SAIA NA INTERNETE

KAZACHSTAN

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým 
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených  
v publikácii v časti Zaujímavé webové stránky, ako aj na stránkach www.daad.de  
a www.botschaft-kasachstan.de a z materiálu Brief review of higher education in the 
Republic of Kazakhstan (www.tempuskaz.kz/files/Report_HE_June08Eng.doc).

Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli 
aktuálne v čase zostavovania príručky (január 2010) 

štúdium v zahraničí

Na webovej stránke SAIA boli zverejnené ďalšie dve publikácie zo série Štúdium v 
zahraničí: Štúdium v pobaltských krajinách (Estónsko, Litva, Lotyšsko)  
a Kazachstan
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_Pobaltie.pdf
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_Kazachstan.pdf

www.fulbright.sk
http://www.saia.sk/?c=190
www.visegradfund.org
http://www.gulliverconnect.org/en/programme/call-for-application/
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_Pobaltie.pdf
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_Kazachstan.pdf
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_Pobaltie.pdf
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_Kazachstan.pdf
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 VÝZVY V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ 
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok pre operačný program Výskum a vývoj a Schému na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 
pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľa – podnikateľov), a to:
• pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Oprávnení žiadatelia: 
- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, 
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci. 

Uzávierka prijímania žiadostí: 13. septembra 2010
Bližšie informácie: www.asfeu.sk

• pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. 
Oprávnení žiadatelia: 

- verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci, 
- SAV a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci. 

Uzávierka prijímania žiadostí: 13. septembra 2010
Bližšie informácie: www.asfeu.sk

 CENA AURELA STODOLU ZA VÝNIMOČNÉ ZÁVEREČNÉ PRÁCE  
      Z OBLASTI ENERGETIKY
Cena Aurela Stodolu Slovenských elektrární je udeľovaná za výnimočné záverečné práce z oblasti energetiky. 
Hlavná cena vo výške 3 330 eur je za najlepšiu diplomovú a doktorandskú prácu, tri ceny vo výške 1 660 eur budú 
udelené za najzaujímavejšie bakalárske práce zaoberajúce sa energetikou a energiou.
Práce do súťaže prihlasujú vedúci katedier technických študijných programov fakúlt z celého Slovenska. Termín 
uzávierky prihlášok je 31. augusta 2010.  
Bližšie informácie: www.seas.sk

 JUVENES TRANSLATORES 2010 
Európska komisia vyhlásila štvrtý ročník súťaže Juvenes Translatores. Súťaž je určená pre 17-ročných študentov 
stredných škôl v celej Európskej únii, ktorých úlohou bude preložiť text z jedného ľubovoľne zvoleného jazyka  
z 23 úradných jazykov EÚ do ktoréhokoľvek ďalšieho úradného jazyka EÚ. Víťazi získajú trojdňový zájazd do Bruselu. 
Do súťaže sa možno registrovať od 1. septembra do 20. októbra 2010 na: http://ec.europa.eu/translatores 
Súťaž sa uskutoční 23. novembra 2010. 

 KONFERENCIE

European Conference on Educational Research (ECER) 2010: Education and Cultural Change
Konferencia sa uskutoční od 23. do 27. augusta v Helsinkách, Fínsko. Konečný termín registrácie je 7. júla 2010. 
Bližšie informácie: http://www.helsinki.fi/ecer2010/index.html

5th International Barcelona Conference on Higher Education – Higher Education‘s Commitment  
     to Sustainability: from Understanding to Action
Konferencia, ktorú organizuje GUNI (The Global University Network for Innovation), sa uskutoční od 23. do  
26. novembra v Barcelone, Španielsko. 
Bližšie informácie: http://www.guni-rmies.net/conference2010

 ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ AIM 2010 
Asociácia internetových médií vyhlásila prvý ročník študentskej súťaže o najlepšiu záverečnú prácu na tému Internet 
ako médium. Cieľom súťaže je podporiť záujem študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku o skúmanie 
problematiky internetu ako média a motivovať ich k záujmu a štúdiu nových poznatkov a hľadaniu inovatívnych riešení 
v danej oblasti. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti denného alebo externého bakalárskeho, magisterského alebo 
inžinierskeho štúdia na vysokej škole alebo univerzite na Slovensku bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť s diplomovou 
prácou, bakalárskou alebo ročníkovou prácou (zahŕňa aj prácu študentskej vedeckej odbornej činnosti).
Zaregistrovať sa do súťaže je možné do 31. augusta 2010.
Bližšie informácie: www.aimsr.sk/studentska-sutaz-aim.html

www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2010-4-2-06-soro/
www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-vyzvy/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/opvav-2010-2-2-06-soro/
http://www.seas.sk/2552/21731.html
http://ec.europa.eu/translatores
www.aimsr.sk/studentska-sutaz-aim.html
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