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VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ PODĽA VYSOKÝCH ŠKÔL
na akademický rok 2012/2013 – štipendiá na základe medzivládnych 
bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

SAIA, n. o., každoročne organizuje výberové konania na 
štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania 
a ponúk zahraničných vlád. Výsledky výberových konaní bývajú 
zverejnené na webovej stránke SAIA www.saia.sk.
Do tohto čísla sme z databázy uchádzačov o štipendiá 
administrované SAIA pripravili prehľad odporučených 
uchádzačov podľa jednotlivých slovenských vysokých škôl  
(v čase uzávierky tohto čísla niektoré výberové konania ešte 
neboli ukončené). 
Pri menách uvádzame aj krajinu, v ktorej sa štipendijný pobyt 
uskutoční. Odporučení uchádzači schválení ako náhradníci sú 
uvedení kurzívou.
O štipendiá sa uchádzali aj slovenskí občania študujúci na 
zahraničných vysokých školách, slovenskí stredoškoláci, 
učitelia stredných škôl, zamestnanci výskumných ústavov... 
Prehľad podľa školy/inštitúcie je v tabuľke na strane 7, v ktorej 
uvádzame iba počet úspešných uchádzačov.

Odporučení uchádzači študujúci na slovenských vysokých školách

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta aplikovaných jazykov
Sylvia Ambrušová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Petra Boteková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Irina Dulebová, učiteľka VŠ, Česko 

Fakulta medzinárodných vzťahov

Natália Andrejová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Matej Backár, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Andrianna Baleha, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Dominik Burian, študent VŠ 2. stupňa, Rusko 
Martin Grešš, učiteľ VŠ, Rusko 
Lukáš Iskierka, študent VŠ 2. stupňa, Rusko 
Dominika Jungerová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko 
Michal Kľúčik, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Martin Kocúrek, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Jana Kubančoková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Martina Lukačíková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Lenka Nitrayová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Andrej Rypák, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Marianna Sebőová, študentka VŠ 1. stupňa,  Nemecko 
Soňa Šrámková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Thanakon Tiwawong, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Veronika Turoňová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Zuzana Urbanová, študentka VŠ 1. stupňa, Česko 
Veronika Vaškebová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko 

Obchodná fakulta

František Bača, študent VŠ 2. stupňa, Rusko 
Linda Dovinová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko 
Ján Dráb, študent VŠ 2. stupňa, Srbsko
Karin Kotvasová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko 
Karin Kotvasová, študentka VŠ 2. stupňa, Srbsko 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Filozofická fakulta Eliška Kozarcová, doktorandka, Česko 
Igor Strnisko, doktorand, Česko 

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V BRATISLAVE

Fakulta práva Matej Kereš, študent VŠ 2. stupňa, Izrael 
Lucia Trnková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko 

http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2012/2013-a-leto-2012/
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PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Fakulta humanitných a prírodných vied Jana Kočišová, doktorandka, Česko 

Fakulta manažmentu Kristína Hanečaková, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko 

Fakulta zdravotníctva Ľudmila Majerníková, učiteľka vysokej školy, Česko

Filozofická fakulta

Daniela Adamečková, študentka VŠ 2. stupňa, Ukrajina
Zuzana Balaščáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Viktória Ballová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Juliána Bardzaková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Rastislav Csapák, študent VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Nikoleta Doliničová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Zuzana Ďurišová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alexandra Fabišíková, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Marián Fedorko, učiteľ vysokej školy, Česko
Jana Huťová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Martin Ivanko, študent VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Petra Kissová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Mária Klapáková, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Jarmila Kredátusová, učiteľka VŠ, Ukrajina
Natália Lisničuková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Marianna Marcinková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Valéria Matejová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Jana Palčisková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Veronika Perovská, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko 
Denisa Pisarčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Anna Ryšavá, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Mariana Sekeráková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Simona Sekeráková, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Dominika Selepová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Dominika Selepová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Alexandra Sokirová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Elena Smrigová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Anna Šinaľová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko  
Martina Šimčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Belgicko 
Štefan Štec, študent VŠ 2. stupňa, Ukrajina
Jana Zajarošová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Gabriela Železníková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Antónia Maslejová, študent VŠ 1. stupňa, Ukrajina

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Anastazij Momot, doktorand, Česko 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Zuzana Grečnárová, študentka VŠ 2. stupňa, Mexiko 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Jana Žiarovská, učiteľka VŠ, Maďarsko 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta architektúry
Lucia Benkovičová, doktorandka, Maďarsko
Miriam Pastuchová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Peter Sálus, študent VŠ 2. stupňa, Slovinsko 

Fakulta elektrotechniky a informatiky Danica Fidríková, doktorandka, Belgicko 
Lukáš Görög, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Natália Olahová, doktorand, Belgicko 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Marián Palcut, učiteľ VŠ, Česko

Stavebná fakulta
Vojtech Chmelík, doktorand, Belgicko 
Jana Šoltýsová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Peter Vyžinkár, študent VŠ 1. stupňa, Rusko 

STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI

Ústav ekológie a environmentálnych vied Alžbeta Košíková, doktorandka, Srbsko 
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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Fakulta umení Zuzana Marhefková, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko 

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Lesnícka fakulta Lucia Danková, doktorandka, Slovinsko 

Drevárska fakulta Šimon Kern, študent VŠ 1. stupňa, Slovinsko 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Filozofická fakulta
Radka Gábrišová, doktorandka, Poľsko 
Marián Gliganič, doktorand, Poľsko 
Milan Vrbovský, doktorand, Izrael 

Právnická fakulta
Boris Kukumberg, doktorand, Ukrajina 
Adriana Švecová, učiteľka VŠ, Maďarsko 
Lenka Vasiľová, študentka VŠ 1. stupňa, Česko 

UNIVERZITA J. SELYEHO V KOMÁRNE

Pedagogická fakulta Attila Simon, učiteľ VŠ, Nemecko 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Centrum ďalšieho vzdelávania UK Peter Gergel, učiteľ VŠ, Maďarsko 

Fakulta managementu
Hana Duchoňová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Katarína Jablonická, študentka VŠ 2. stupňa, Česko 
Dušan Senderák, študent VŠ 2. stupňa, Bielorusko 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Martin Orság, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko 
Linda Vodislavská, študent VŠ 1. stupňa, Rusko 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Martin Hulín, doktorand, Srbsko 
Ľudovít Halmo, študent VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Natália Dantsitsová, študentka VŠ 2. stupňa, Chorvátsko 

Filozofická fakulta

Adriana Adamovská, študentka VŠ 1. stupňa, Česko 
Lucia Bartošová, študentkaVŠ 1. stupňa, Bielorusko 
Jana Bukovinová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko 
Jana Bukovinová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina 
Ivana Čellárová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Ivana Čellárová, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko 
Marianna Červená, študentka VŠ 1. stupňa, Česko 
Denisa Galbavá, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko 
Barbora Gancarčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko 
Filip Gunda, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Martina Hirjaková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Katarína Hudáčková, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko 
Ivana Chandogová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína 
Andrea Christova, študentka VŠ 1. stupňa, Grécko 
Vojtech Istók, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Kristína Janotová, doktorand, Čína 
Jana Jeloková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Jakub Kapičiak, študent VŠ 1. stupňa, Ukrajina 
Dominika Kolesárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Michal Krizan, študent VŠ 1. stupňa, Čína 
Terézia Kučerová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Hana Kucharovičová, doktorandka, Čína 
Mário Kyseľ, študent VŠ 1. stupňa, Poľsko 
Helena Markusková, doktorandka, Maďarsko 
Michaela Martinovičová, študentka VŠ 1. stupňa ,Čína 
Eliška Masárová, študentka VŠ 2. stupňa, Kórea 
Lucia Matušíková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Eva Menyhártová, študentka VŠ 1. stupňa, Srbsko 
Lucia Mihálková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína 
Michal Mikuláš, študent VŠ 1. stupňa, Rusko 
Barbora Novakova, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Alica Ondačková, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt 
Tomáš Padyšák, študent VŠ 2. stupňa, Rusko 
Martin Pavelka, študent VŠ 1. stupňa, Rusko 
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Filozofická fakulta
(pokračovanie)

Dominika Plazáková, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Zuzana Pristašová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Eva Puchríková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Nikola Rapčová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Nikola Rapčová, študentka VŠ 2. stupňa, Kórea 
Samuel Rendoš, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Romana Rýdza, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko 
Romana Rýdza, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Lenka Sabová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko 
Roman Soóky, študent VŠ 1. stupňa, Slovinsko 
Ivan Straňák, študent VŠ 1. stupňa, Čína 
Katarína Ščepková, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Katarína Ščepková, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko 
Beáta Štelárová, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko 
Matúš Toderiška, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt 
Jana Tomalová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Martina Tomášková, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt 
Monika Tornjoš, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Beáta Vajdová, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko 
Alexandra Vanenkovová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Karolína Zemánková, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
Martina Gavalierová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Magdaléna Chobotová, študent VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Tímea Poláková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína 
Klaudia Szabóová, študent VŠ 1. stupňa, Slovinsko 
Marek Škultéty, študent VŠ 1. stupňa, Egypt 
Adriana Totiková, doktorandka, Poľsko 
Alexandra Vanenkovová, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko 
Táňa Záhoráková študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko 

Pedagogická fakulta Lívia Adamická, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko 

Právnická fakulta Veronika Dudášová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko 

Prírodovedecká fakulta

Dávid Altdorffer, študent VŠ 1. stupňa, Srbsko   
Michal Hergott, študent VŠ 1. stupňa, Slovinsko 
Dávid Sebö, študent VŠ 2. stupňa, Maďarsko 
Roman Ujbanyai, študent VŠ 2. stupňa, Poľsko 
Lucia Zajdelová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Fakulta prírodných vied Katarína Budinská, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 

Filozofická fakulta

Zuzana Bryndzová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Petra Dudášová, doktorandka, Poľsko 
Tatiana Ďuricová, študentka VŠ 1. stupňa, Česko 
Barbora Fafráková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Veronika Fraňová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Marcela Harmadyová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Lenka Chlebova, študentka VŠ 1. stupňa, Česko 
Miriama Juricová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Veronika Kolesárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Michaela Kováčová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Kristína Letavayová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Veronika Medová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Nikola Miklánková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Adriana Mochnáčová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Matej Pál, študent VŠ 1. stupňa, Rusko 
Ivona Setteyová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Daniela Sochorová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Martina Sokobová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Petra Spišáková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Katarína Sumková, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko 
Kristina Szabová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko 
Silvia Štefancová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Lucia Štefániková, študentka VŠ 1. stupňa, Česko 
Marína Uherčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Zuzana Vargová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Erika Vršecká, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
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UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Ekonomická fakulta Dominika Lépešová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 

Fakulta humanitných vied

Lenka Belovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Zuzana Bohušová, učiteľka VŠ, Nemecko 
Lucia Čendulová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Gabriela Hlavová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Jana Klimentová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Zuzana Klotáková, študentka VŠ 2. stupňa Rusko 
Romana Kmeťová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Veronika Kováčová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Silvia Lőbbová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Vladimír Patráš, učiteľ vysokej školy, Chorvátsko
Paula Záthurecká, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko 
Barbora Adamcová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Nadežda Kovárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Stanislava Šerfelová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Dominika Janidžárová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko 
Gabriela Mezeiová, doktorandka, Srbsko 
Nina Pániková, študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko 

Fakulta prírodných vied Zuzana Kellnerová, doktorand, Nemecko 

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Filozofická fakulta
Petra Pigulová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko 
Petra Lorincová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko 
Ondrej Ficeri, študent VŠ 1. stupňa, Maďarsko 

Právnická fakulta Ivan Puškár, študent VŠ 1. stupňa, Česko 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Filozofická fakulta

Vojtech Bagín, študent VŠ 1. stupňa, Poľsko 
Jana Hirjaková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Marianna Horná, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Zdenka Horňáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Michaela Kulháňová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Diana Laurincová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Zuzana Mečiarová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Ján Olekšák, študent VŠ 1. stupňa, Rusko 
Kristína Ondrušová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Alexandra Schreková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Andrea Spišiaková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Veronika Straková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Anna  Šimeková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Mária Tatarková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko 
Tamás Tegdes, študent VŠ 1. stupňa, Maďarsko 
Marcela Barčáková, študentka VŠ 2. stupňa, Chorvátsko 

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Divadelná fakulta Barbara Fehérová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko 
Barbora Paliková, učiteľka VŠ, Poľsko 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Elektrotechnická fakulta Mikuláš Gintner, výskumný pracovník, Česko

Fakulta riadenia a informatiky Michal Hodoň, doktorand, Rusko
Peter Márton, učiteľ vysokej školy, Česko

Strojnícka fakulta Marián Dzimko, učiteľ VŠ, Nemecko
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Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd  
a ponúk zahraničných vlád,  

ktoré administruje SAIA
Počet uchádzačov a odporučených podľa krajín 

Krajina
Počet  

uchádzačov

Počet  
odporučených
(+ náhradníkov)

Belgicko 13 5 (+ 2)

Bielorusko 4 4

Bulharsko 8 5

Česko 32 22

Čína 17 15 (+ 1)

Egypt 7 5 (+ 1)

Grécko 1 1

Chorvátsko 11 6 (+ 2)

India 4 3

Izrael 8 3

Japonsko 6 *

Kórea 5 3

Litva 1 0

Maďarsko 12 12

Mexiko 2 2

Nemecko 108 46 (+ 2)

Poľsko 21 17 (+ 1)

Rumunsko 1 1

Rusko 137 85 (+ 5)

Slovinsko 11 8 (+ 2)

Srbsko 7 7

Ukrajina 13 8 (+ 1)

* výsledky výberu do Japonska budú k dispozícii  
   až v mesiaci október. 

Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd  
a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA

Škola/inštitúcia
Počet 

odporučených 
(+ náhradníkov)

Ekonomická univerzita v Bratislave 26 (+ 1)
Fakulta výtvarných umení, VUT Brno, Česká republika 1

Gymnázium v Žiline 1

Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove 1

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci 2

Gymnázium Lipany 1

Karlova univerzita v Prahe, Česká republika 3

Katolícka univerzita v Ružomberku 2
Masarykova univerzita, Brno, Česká republika 5

Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Moskva, 
Ruská federácia 1

Paneurópska vysoká škola v Bratislave 2

Prešovská univerzita v Prešove 36 (+ 1)
Slovenská akadémia vied 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2

Slovenská technická univerzita v Bratislave 9 (+ 1)
Slovenský národný archív v Bratislave, Ministerstvo vnútra SR 3

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 1
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave 1

Štátny archív v Bratislave, Ministerstvo vnútra SR 1

Technická univerzita v Košiciach 1

Technická univerzita vo Zvolene 2

Trnavská univerzita v Trnave 6

Univerzita J. Selyeho v Komárne 1

Univerzita Komenského v Bratislave 63 (+ 9)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 (+ 1)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 17 (+ 2) 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 4
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 (+ 1)
Univerzita v Mannheime, Nemecko 1

Ústav pamäti národa v Bratislave 1

Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika 2

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2

Žilinská univerzita v Žiline 4

Iné 2
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy štipendií a grantov  
na www.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je možné podať žiadosť.  
Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti, v ponuke je ikona

V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov  
(ak to nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme  
aj v prípade, ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach. Upozorňujeme, pre 
koho sú určené, a uvádzame termín uzávierky a webovú stránku, kde záujemcovia získajú 
bližšie informácie.

 RÔZNE KRAJINY

Národný štipendijný program – pobyty počas letného semestra akademickom roku 2012/2013

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
 štipendiá pre doktorandov
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov  
     a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta v trvaní maximálne 1 rok  
(v závislosti od podmienok v danej štipendijnej kategórii a aktuálnych podmienok výzvy na predkladanie žiadostí).
Uzávierka: 31. október 2012 do 16.00 h on-line na www.stipendia.sk

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS  
(členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, 
Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine)
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Uzávierka: 15. jún 2012 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí) 
                31. október 2012 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) 
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

Granty na podporu umeleckej mobility Nadácie Roberta Cimmetta 
Uzávierka: 30. júna a 30. septembra 2012 

Nadácia Roberta Cimetta (Fonds Roberto Cimetta/Roberto Cimetta Fund so sídlom v Paríži, Francúzsko) poskytuje cestovné 
granty umelcom (interpretom, tvorcom, učiteľom) a odborníkom pracujúcim v oblasti kultúry (usporiadateľ, administrátor, 
manažér projektu), ktoré pokrývajú náklady spojené s cestovným a získaním víza v prípadoch, keď cieľom cesty sú 
medzinárodné stretnutia profesionálnych umelcov, workshopy, umelecké rezidencie, sympóziá...
Bližšie informácie: http://www.cimettafund.org

OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske 
systémy (CRP) na rok 2013 – vedecké štipendiá
Uzávierka: 10. september 2012 

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva na riešenie 
výskumného projektu v inej členskej krajine Kooperatívneho výskumného programu. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú 
mobilitu a výmenu vedeckých pracovníkov v uvedených oblastiach. Z programu sú hradené životné náklady a preprava 
vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 – 26 týždňov. Témy vedeckých štipendií na rok 2013 sú: 1. Prírodné zdroje ako 
výzva, 2. Trvalá udržateľnosť v praxi, 3. Potravinová reťaz.
Bližšie informácie: www.oecd.org/agriculture/crp

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2012 

Výmenný program pre umelcov a prijímajúce inštitúcie zo všetkých oblastí umenia. Program podporuje 3-mesačné pobyty 
umelcov z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inštitúciách so sídlom v inej krajine V4.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.cimettafund.org
http://www.oecd.org/agriculture/crp
http://www.visegradfund.org
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 AUSTRÁLIA

Endeavour Awards – vládne štipendiá
Uzávierka: 30. jún 2012

Austrálska vláda poskytuje štipendiá pre študentov, výskumníkov a odborníkov z Európskej únie na krátkodobé alebo dlhodobé 
štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie. Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci 4 schém: 

Endeavour Research Fellowships,  
Endeavour Executive Awards,  
Endeavour Postgraduate Awards,  
Endeavour VET (Vocational Education and Training) Awards.

Bližšie informácie: www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/Home.aspx

Štipendium Go8 European Fellowships
Uzávierka: spravidla v októbri (termín uzávierky bude zverejnený v auguste 2012, keď bude otvorený aj systém on-line 
podávania žiadostí na rok 2013)

Štipendium Go8 European Fellowships je určené pre mladých výskumníkov do 5 rokov po ukončení doktorandského štúdia 
(vek do 40 rokov) z 11 európskych krajín (vrátane Slovenska) na 1- až 6-mesačný pobyt na 8 najlepších austrálskych 
univerzitách – Group of 8 (University of Western Australia, University of New South Wales, Monash University, University  
of Queensland, University of Melbourne, University of Adelaide, University of Sydney, Australian National University). 
Bližšie informácie: www.go8.edu.au, www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships

 ČESKÁ REPUBLIKA 

Štipendiá Nádacie pre rozvoj vzdelávania pre slovenských študentov 1. ročníka vysokých škôl v ČR
Uzávierka: 15. september 2012

O štipendium Nadácie pre rozvoj vzdelávania v rámci programu Ľahší rozbeh sa môžu uchádzať slovenskí občania prijatí  
do 1. ročníka na českej vysokej škole. 
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

 FÍNSKO 

Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni 
Uzávierka: 31. október 2012 (na jarný semester), 30. apríl 2013 (na jesenný semester)

Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite a zber 
materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia je 800 eur/mesiac. 
Štipendium administruje fínske Centrum pre medzinárodné mobility CIMO.
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/ 
scholarships_to_masters_students_in_finnish

 FRANCÚZSKO 

Európsky inštitút v Nice – štipendiá na ročné magisterské štúdium v oblasti medzinárodných vzťahov  
a európskych štúdií 
Uzávierka: 30. jún 2012 

MAEIS (Master in Advanced European and International Studies) je ročný magisterský program zameraný na štúdium 
medzinárodných vzťahov, európskej integrácie, ekonómie, globalizácie a federalizmu. Zahŕňa dva typy štúdia – trojjazyčný 
program zahŕňajúci trimestre v Nice (Francúzsko), v Berlíne (Nemecko) a v Ríme (Taliansko) a anglofónny program zahŕňajúci 
trimestre v Istanbule (Turecko), v Nice (Francúzsko) a v Berlíne (Nemecko). Európsky inštitút ponúka čiastočné štipendiá 
pokrývajúce školné a životné náklady študentom prijatým na program MAEIS po zvážení ich študijných výsledkov  
a finančnej situácie. Každý štipendista musí z vlastných prostriedkov uhradiť sumu minimálne 2 000 eur. 
Bližšie informácie: http://www.ie-ei.eu/dheei/index.htm 

http://www.deewr.gov.au/
International/EndeavourAwards/Pages/Home.aspx
http://www.deewr.gov.au/
International/EndeavourAwards/Pages/Home.aspx
http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_to_masters_students_in_finnish
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_to_masters_students_in_finnish
http://www.ie-ei.eu/dheei/index.htm
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 JAPONSKO 

Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho 
Uzávierka: 22. jún 2012 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendium na 5-ročné vysokoškolské štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program) 
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl. Štipendium je určené na ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné 
bakalárske štúdium.

 
Štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College)   

O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi strednej školy a študenti VŠ do 21 rokov. 

Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka (pre hosťujúcu inštitúciu): 30. júl – 3. august 2012 (pobyty od decembra 2012 do marca 2013)

Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov. Podmienkou je kontakt na japonského 
školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 mesiacov a viac v predchádzajúcom období. Dlhodobé 
štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 15 dní až 11 mesiacov. Prihlášky sa podávajú buď prostredníctvom 
prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied. 
Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english
Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_long_2012.html
Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov zo Severnej Ameriky a Európy – krátkodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin;  
Obei-Tanki)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_short_2012.html

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2013
Uzávierka: 31. august 2012 

Štipendiá Matsumae International Foundation na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku sú určené pre mladých vedcov, 
ktorí už získali titul PhD., alebo absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva roky pracujú v oblasti výskumu. Ďalšími 
podmienkami sú vek do 40 rokov v čase podávania prihlášky a znalosť anglického alebo japonského jazyka. Štipendium nie 
je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti 
uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné 
laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. 
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Výskumné štipendiá Canon Foundation 
Uzávierka: 15. september 2012 

Štipendium je určené postgraduantom a postdoktorandom, pričom od udelenia magisterského alebo doktorandského titulu 
neuplynulo viac ako 10 rokov. Štipendium sa udeľuje na 3 až 12 mesiacov.
Bližšie informácie: http://www.canonfoundation.org/

 LUXEMBURSKO

Stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Uzávierka: 15. august a 15. november 2013 

Stáže (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti, 
ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať 
jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné 
jazyky EÚ.

Bližšie informácie o stážach: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_long_2012.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_short_2012.html
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
http://www.canonfoundation.org/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html
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 MEXIKO

Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: priebežne do 19. novembra 2012 on-line na www.saia.sk

Mexická vláda ponúka v rámci Štipendijného programu 2012 viacero štipendií na špeciálne programy uvedené vo výzve 
zverejnenej na http://becas.sre.gob.mx/. Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný a pozývací list  
z prijímajúcej inštitúcie a byť odborníkmi v danom odbore podľa typu štipendijného programu. 

● 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov

● 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)

● 1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného 
   štúdia na univerzite

● Odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie 
   informácií o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)

● Prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)

● Program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie  
   a manažmentu vzdelávania

 NEMECKO 

Medzinárodné parlamentné štipendium v Nemeckom spolkovom sneme pre absolventov vysokých škôl  
a mladých akademikov
Uzávierka: 30. jún 2012 

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 Spolkovej republike Nemecko. Štipendium zahŕňa 450 eur/mesiac, zdravotné a úrazové 
poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné, náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. 
Bližšie informácie pre záujemcov zo Slovenska: http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_
austausch/ips/info/slowakei.html

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 2013  
Uzávierka: 1. október 2012 

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gastkünstlerstipendien) na rezidenčný pobyt  
v severonemeckom Bielefelde. Združenie tu v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas 
rezidenčného pobytu má umelec/umelkyňa k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant 550 eur. Štipendium nepokrýva 
cestovné náklady. Rezident musí usporiadať výstavu v Galérii Artists Unlimited.
Bližšie informácie: http://www.artists-unlimited.de

Výskumné granty na výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá v Berlíne
Uzávierka: 31. október 2012 

Výskumné granty sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej sa 
Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia a ekonomika. 4- až 6-týždňový 
pobyt im má umožniť počiatočný výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá (The John F. 
Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite Berlín (Freie Universität Berlin). 
Bližšie informácie: http://www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html
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Štipendiá Nadácie Beatrice a Rochusa Mummertovcov na celé magisterské štúdium 
Uzávierka: do 1. novembra 2012 (žiadosti možno podávať od septembra)

Nadácia v spolupráci s Nadáciou Roberta Boscha ponúka štipendijné pobyty pre študentov ekonomických, prírodovedných  
a technických disciplín na Univerzite v Kolíne (www.uni-koeln.de) a Technickej vysokej škole v Aachene (www.rwth-aachen.de) 
alebo z oblasti turizmu na Nemeckej športovej vysokej škole v Kolíne (www.dshs-koeln.de). Študenti budú zaradení do riadneho 
vysokoškolského štúdia a štipendium im bude udelené na dokončenie štúdia a získanie titulu Master. V rámci štipendijného 
pobytu budú štipendisti absolvovať prax vo vybraných nemeckých firmách. Štipendium je určené študentom 3. a 4. ročníkov 
technických, prírodovedných a ekonomických disciplín, ktorí by mali mať štúdium ukončené záverečnou skúškou (bakalár)  
s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Nadácia očakáva, že sa štipendista po ukončení študijného pobytu vráti na Slovensko  
a zamestná sa v slovenskej firme, verejnej správe alebo vysokej škole na Slovensku. Súčasťou výberového konania je osobný 
pohovor s uchádzačmi v Bratislave. Úspešní uchádzači budú pozvaní do druhého kola výberu v Nemecku. 
Bližšie informácie: www.mummertstiftung.de

 NOVÝ ZÉLAND

Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 16. júl 2012 

Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských 
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne  
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít (AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, 
University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington).
Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships

 RAKÚSKO

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. október 2012 on-line na www.scholarships.at
Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at.  
Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

Štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 €/mes. 

Štipendiá pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiace) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 €/mes. 

Štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: 1 500 €/mes. 

Kompletná informácia o štipendiách, ako aj o štipendiách na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni), na ktoré sa prijímajú 
žiadosti priebežne, je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2012 on-line na www.aktion.saia.sk (priama linka: http://projekt.aktion.saia.sk)

Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení
Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a a postdoktorandov)
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 ŠVAJČIARSKO

Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 30. november 2012 

Švajčiarska vláda ponúka dva typy štipendií:

Štipendium na 9-mesačný postgraduálny pobyt
Štipendium je určené študentom posledného ročníka štúdia, absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 
doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom vo veku do 35 rokov.

Štipendium na 9-mesačný študijný pobyt pre umelcov
Štipendium je určené študentom (ukončené minimálne 4 semestre) a doktorandom umeleckého zamerania vo veku  
do 35 rokov. Vyžaduje sa akceptačný list.

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN) – The Fellowship Programme
Uzávierka: 3. september 2012

Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska).
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania ukončené
univerzitné štúdium; počet rokov praxe v odbore definuje schému štipendia:
1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov,
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Bližšie informácie: https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=10378

 TAIWAN

Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 29. jún 2012 

Visegrad–Taiwan Scholarships sú určené doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) 
na 10-mesačné študijné a výskumné pobyty (s možnosťou predĺženia na 20 mesiacov) na Taiwane so zameraním na 
nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, biotechnológie, informačné technológie, turizmus, spoločenské a humanitné vedy.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/

 USA 
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2013 – 2014
Uzávierka: 30. jún 2012

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA) je určené na  
10-mesačný výskumný (visiting student reasearcher) alebo aj študijný pobyt (non-degree, master’s degree study) na univerzite 
alebo inej inštitúcii v USA. V prípade záujmu o študijný pobyt (non degree study, master’s study) musí uchádzač zdokladovať 
dostatok finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia. Štipendium sa neposkytuje v oblasti klinickej 
medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk 

College Art Association: Cestovný grant na výročnú konferenciu asociácie
Uzávierka: 15. august 2012

College Art Association (CAA) vďaka podpore Getty Foundation v rámci CAA International Travel Grant Program udelí dvadsať 
cestovných grantov historikom umenia a umelcom, aby sa mohli zúčastniť 101. výročnej konferencie asociácie, ktorá sa 
uskutoční od 13. do 16. februára 2013 v New Yorku. Historici umenia musia učiť na univerzite alebo pracovať ako kurátori  
v múzeu, umelci musia učiť dejiny umenia. Uchádzači musia žiť mimo USA a musia byť schopní získať cestovné vízum na pobyt 
v Spojených štátoch počas konania konferencie. 
Bližšie informácie: http://www.collegeart.org/travelgrants/getty 
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Štipendijný program Huberta H. Humphreyho
Uzávierka: 7. september 2012

Program dáva skúseným odborníkom možnosť 10-mesačného štúdia na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou. 
Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj, financie  
a bankovníctvo, manažment ľudských zdrojov, poľnohospodársky rozvoj a ekonomika, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka 
(vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných osnov atď.) Podmienkou je minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

Fulbright Scholar-In-Residence Program (SIR)
Uzávierka: 15. október 2012

Program umožňuje inštitúciám v USA pozvať zahraničného lektora na jeden alebo dva semestre. Úlohou odborníka je 
prednášať a poskytovať konzultácie vo vybraných oblastiach, interdisciplinárnych programoch alebo v kurzoch, kde prítomnosť 
zahraničného lektora poskytne medzikulturálny alebo medzinárodný pohľad na problematiku. V rámci SIR návrhy môžu podávať 
jednotlivé inštitúcie, alebo aj konzorcium dvoch alebo viacerých inštitúcií. Inštitúcie môžu navrhnúť svojho kandidáta alebo 
požiadať agentúru Council for International Exchange of Scholars (CIES), aby vybrala vhodného kandidáta vo svete. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.cies.org/sir
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 FESTIVAL VEDY – NOC VÝSKUMNÍKOV NA SLOVENSKU 2012
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), EurActiv.sk a SAV organizujú tento rok ďalší 
ročník Noci výskumníkov. Poslaním projektu je ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním. 
Výsledkami svojej práce prispievajú k zlepšeniu života nás všetkých, no mimo nej vedú bežný život ako všetci 
ostatní. Noc výskumníkov sa uskutoční 28. septembra 2012 v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Tatranskej 
Lomnici a Žiline. Vedecko-výskumné organizácie sa do projektu zapoja interaktívnou prezentáciou výsledkov 
vedeckej, výskumnej a inovačnej činnosti, prednáškami či účinkovaním v rámci moderovaného programu.
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 CENA PRE ŠTUDENTOV UMENIA ESSL ART AWARD CEE 2013
Múzeum Esslovcov sídliace v Klosterneuburgu pri Viedni vyhlásilo ďalší ročník ocenenia prác študentov umenia – 
Essl Art Award CEE 2013. Cena je určená študentom, budúcim umelcom, z Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, 
Maďarska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a v roku 2013 prvýkrát aj Turecka. Ocenenie umožňuje budúcim 
umelcom prezentovať svoje práce v múzeu, z každej krajiny budú vybraní dva autori/autorky. Uzávierka registrácie 
je 30. júna 2012. 
Bližšie informácie: http://www.essl.museum/essl-award/2013/index.html

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Euroscience Open Forum (ESOF) 2012 
11. až 15. júl 2012, Dublin, Írsko 
ESOF je najväčším stretnutím v Európe o vede vo všeobecnosti, ktoré organizuje každé dva roky niektoré  
z významných európskych miest. Jedným z cieľov podujatia je umožniť stretnutie vedcov so zástupcami 
priemyselných spoločností a médií a priblížiť vedu širokej verejnosti. Podujatie organizuje asociácia EuroScience. 
Bližšie informácie: http://esof2012.org/

 Výročná konferencia organizácie Vitae
3. až 4. september 2012, Manchester, Veľká Británia
Vitae je britská organizácia koordinujúca realizáciu stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov 
(HRS4R) v Spojenom kráľovstve. Jedným z jej cieľov je zvýšiť profesionálny a kariérny rast výskumných 
pracovníkov. Na výročnej konferencii sa bude venovať témam, ako sú politika doktorandského vzdelávania  
a zamestnávanie výskumných pracovníkov, profesijný rozvoj výskumných pracovníkov a zachovanie kvality 
výskumu či význam výskumu pre prosperitu hospodárstva a spoločnosti.
Pri prihlásení sa do 19. júla 2012 je nižní účastnícky poplatok.
Bližšie informácie: www.vitae.ac.uk/conference2012

 ZAPOJTE SA DO KONZULTÁCIE O PRAVIDLÁCH VSTUPU ŠTUDENTOV  
     A VÝSKUMNÍKOV Z TRETÍCH KRAJÍN DO EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia 1. júna odštartovala konzultácie o budúcich pravidlách pre vstup a pobyt občanov tretích 
štátov do krajín Európskej únie, ktorí tu chcú študovať, pracovať ako výskumníci či pôsobiť ako dobrovoľníci:  
Immigration2012 (Consultation on the future rules on the entry and residence of non-EU national researchers, 
students, school pupils, unremunerated trainees and volunteers in the EU). 
Dotazník možno vyplniť do 23. augusta 2012. Je na stránke Európskej komisie Váš hlas:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Immigration2012

 MLÁDEŽ V POHYBE NA FESTIVALE POHODA V TRENČÍNE
Iniciatíva Európskej únie Mládež v pohybe/Youth on the Move, ktorej cieľom je zvýšiť vzdelanosť mladých 
ľudí a ich možnosti uplatnenia sa na trhu práce, sa predstaví na festivale Pohoda v Trenčíne.  
Od 5. do 7. júla 2012 bude návštevníkom festivalu k dispozícii stan iniciatívy Mládež v pohybe, kde sa verejnosť 
dozvie o programoch Európskej komisie zameraných na štúdium, dobrovoľnícku činnosť, mládežnícke výmeny  
a pracovné príležitosti v krajinách Európskej únie. Svoj informačný kútik v stane bude mať aj SAIA. Poskytovať tu 
bude informácie o možnostiach štúdia/výskumu v zahraničí, o štipendiách a grantoch. 
Bližšie informácie o iniciatíve: http://ec.europa.eu/youthonthemove, o festivale: www.pohodafestival.sk
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business Association) 
– http://webaconnect.ning.com, Studycentral – http://www.universityfairs.com a Holandskej organizácie pre 
medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC – http://www.nuffic.nl.

 International Education Brazil EXPO Roadshow, september 2012, Brazília  
     Recife (13. september), Curitiba (15. september), Porto Alegre (16. september), Rio de Janeiro (17. september), 
     Belo Horizonte (20. september), Sao Paulo (22. – 23. september), Campinas (25. september)

Bližšie informácie: http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-brazil-expo-roadshow-fall-2012-
4438

 a2 Education Fairs, september 2012, Kazachstan
Astana (26. – 27. september), Almata (29. – 30. september) 
Bližšie informácie: http://www.universityfairs.com/fairs/a2-international-education-fairs-kazakhstan-fall-2012-4458

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,  
      9. – 11. október 2012, Bratislava

Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk

 Dni medzinárodného vzdelávania, október 2012, Pobaltie  
      Vilnius, Litva (11. október), Riga, Lotyšsko (13. október), Tallinn, Estónsko (14. október)

Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/84

 Education beyond borders, 19. – 21. október 2012, Sofia, Bulharsko
Bližšie informácie: http://edu-fair.info/

 China Education Expo 2012, október – november 2012, Čína 
     Peking (20. – 21. október), Si-an (23. október), Čcheng-tu (25. október), Šanghaj (27. – 28. október),  
     Wu-chan (30. október), Čchang-ša (1. november), Kanton/Kuang-čou (3. november)
     Bližšie informácie: http://www.chinaeducationexpo.com

 Medzinárodný veľtrh „Vzdelanie a kariéra v Rusku“, november 2012, Ruská federácia 
     Moskva (8. – 10. november), Petrohrad (23. – 24. november)

Bližšie informácie: http://www.msk.znanie.info/

 Medzinárodný veľtrh „Štúdium v zahraničí“, 15. – 17. november 2012, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: http://webaconnect.ning.com/events/ukraina-international

 Výročná konferencia EAIE
11. až 14. september 2012, Dublin, Írsko
Témou 24. výročnej konferencie Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE) je „Rethinking 
Education. Reshaping Economies“. Registrácia účastníkov je do 22. augusta 2012.
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/dublin.html

 Attaining and Sustaining Mass Higher Education 
17. až 19. september 2012, Paríž, Francúzsko
Medzinárodná konferencia OECD zameraná na dosiahnutie a udržanie masového vysokého školstva. 
Bližšie informácie: www.oecd.org/edu/imhe/generalconference

 Seminár ACA: Vysoké školstvo v roku 2030
12. október 2012, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=606

http://webaconnect.ning.com/events
http://www.universityfairs.com
http://www.nuffic.nl/nederlandse-organisaties/docs/onderwijspromotie/fairs-worldwide.pdf
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-brazil-expo-roadshow-fall-2012-4438
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-brazil-expo-roadshow-fall-2012-4438
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-brazil-expo-roadshow-fall-2012-4438
http://www.universityfairs.com/fairs/a2-international-education-fairs-kazakhstan-fall-2012-4458
http://www.akademiavapac.sk
http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/84
http://edu-fair.info/
http://www.chinaeducationexpo.com
http://www.msk.znanie.info/
http://webaconnect.ning.com/events/ukraina-international
http://www.eaie.org/home/conference/dublin.html
http://www.eua.be/mpnews/mpnews-articles/12-03-01/International_Seminar_on_Short-Cycle_Higher_Education_Amsterdam_The_Netherlands_25-26_June_2012.aspx
http://www.eua.be/mpnews/mpnews-articles/12-03-01/International_Seminar_on_Short-Cycle_Higher_Education_Amsterdam_The_Netherlands_25-26_June_2012.aspx
http://www.eua.be/mpnews/mpnews-articles/12-03-01/International_Seminar_on_Short-Cycle_Higher_Education_Amsterdam_The_Netherlands_25-26_June_2012.aspx
http://www.eua.be/mpnews/mpnews-articles/12-03-01/International_Seminar_on_Short-Cycle_Higher_Education_Amsterdam_The_Netherlands_25-26_June_2012.aspx
http://www.oecd.org/edu/imhe/generalconference
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=606
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V skratke

 INŠTITUCIONÁLNE AUDITY INTERNACIONALIZÁCIE 
Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania sa čoraz častejšie stáva dôležitým nástrojom pri plánovaní 
strategického rozvoja vysokých škôl. Viacero z nich však nevyužíva plný potenciál, ktorý mobilita študentov  
a medzinárodná spolupráca so sebou prinášajú. Na seminári Asociácie pre akademickú spoluprácu (ACA) s názvom 
Internationalisation audits. Assessing and improving institutional strategies, ktorý sa konal v marci tohto roka 
v Bruseli, bolo prezentovaných viacero podporných aktivít a nástrojov pre vysoké školy, ktoré môžu inštitúciám 
pomôcť uvedomiť si, čo chcú internacionalizáciou dosiahnuť, ako ju zahrnúť do plánov rozvoja a v akých 
parametroch sa zlepšiť, aby inštitúcia dosiahla čo najlepšie výsledky vo svojich hlavných cieľoch.
Spravidla ide o poradenské servisy od organizácií, ktoré sa dlhodobo zaoberajú medzinárodnou spoluprácou  
v oblasti vysokoškolského vzdelávania a poskytujú nielen analýzu, ale aj komplexný konzultačný proces, často  
i v priebehu implementácie odporúčaní:
• Internationalisation Strategies Advisory Service (ISAS), ktorý robí Medzinárodná asociácia univerzít. 
Nejde o klasický jednorazový audit, skôr o poradenský proces. Dostupný je všetkým vysokým školám, ktoré 
chcú rozvíjať, revitalizovať a/alebo zlepšiť svoju stratégiu internacionalizácie v rámci celkovej stratégie rozvoja 
vzdelávacích aktivít. Ide o platenú službu: 20 000 €/členovia asociácie, 25 000 €/nečlenovia (+ ďalšie vyvolané 
náklady, napr. cesty expertov). Bližšie informácie: http://www.iau-aiu.net/
• ACA Internationalisation Monitor. Cieľom je pomôcť vysokej škole pri hodnotení a zlepšovaní stratégií 
internacionalizácie vzdelávania. Ide o platenú službu: základná cena 9 700 € + daň + cestovné na návštevu 
expertov (za aktivity vrátane vypracovania správy), prípadne workshop pre vybrané skupiny administrácie  
a manažmentu či následné nadväzujúce monitorovacie návštevy (follow-up visits).  
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=523 
• International Student Barometer, ktorý robí organizácia i-graduate. Ide o sledovanie globálnej študentskej 
skúsenosti s mobilitou. Spätná väzba zreálňuje predstavy manažmentu vysokej školy o jej obraze u zahraničných 
študentov (i-graduate ponúka aj možnosť využiť systém pre zisťovanie spokojnosti vlastných domácich študentov). 
Ide o platenú službu. Zapojenie inštitúcie: 10 000 € (poplatok môže byť aj nižší, ak sa naraz zapojí viac inštitúcií 
súčasne). Bližšie informácie: www.i-graduate.org
V prípade, že si vysoká škola chce sama definovať ukazovatele internacionalizácie, ktoré sú pre ňu dôležité,  
a následne ich vyhodnocovať, môže jej pomôcť bezplatný nástroj Indicators for Mapping and Profiling, 
ktorého vývoj podporila Európska komisia. Na základe zvolenia cieľov, ktoré chce inštitúcia dosiahnuť, budú 
týmto automaticky vygenerované a ponúknuté tie štandardizované ukazovatele, ktorých vývoj by mala vysoká 
škola sledovať, ak sa chce zlepšiť, resp. dosiahnuť dané zvolené ciele. Zatiaľ je nástroj vo vývoji, školy ho môžu 
otestovať bezplatne. Bližšie informácie: http://impi-project.eu.
Na seminári boli predstavené aj niektoré ďalšie, prevažne národné a inštitucionálne systémy auditov 
internacionalizácie, napríklad:
• Internationalisation of Universities Hochschulrektorenkonferenz  
   (Nemecko, www.audit-international.hrk.de)
• Mapping Internationalisation  
   (MINT; Holandsko, www.nuffic.nl/mint)
• MAUNIMO (MApping UNIversity MObility; projekt EUA na vypracovanie nástroja na mapovanie mobility,  
   ktorý je financovaný EÚ – LLP; zo Slovenska je do projektu zapojená UPJŠ v Košiciach, www.maunimo.eu)
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