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NÁRODNÝ 
ŠTIPENDIJNÝ 
PROGRAM SR

 ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY  
pre študentov a doktorandov s trvalým pobytom  
v Slovenskej republike

 CESTOVNÉ GRANTY  
pre vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov s trvalým pobytom  
v Slovenskej republike

 ŠTIPENDIÁ  
pre zahraničných študentov, doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov

 podmienky na podávanie žiadostí

Uzávierka: 30. apríl 2014

Aj tento rok môžete podporiť SAIA, n. o.,  
a jej aktivity rozhodnutím o časti  
zo zaplatenej dane z príjmov

Viac informácií na strane 30

www.saia.sk
mailto:bulletin@saia.sk
http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch
http://www.facebook.sk/saia.mobility
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
 podpora mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov  
     s trvalým pobytom v Slovenskej republike

 podpora mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých  
     pracovníkov

Vytvorenie Národného štipendijného programu SR schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Program je financovaný 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, administrátorom programu je SAIA, n. o.

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium a/alebo cestovný grant  
na pobyty v akademickom roku 2014/2015

Pre plánovanie študijného alebo výskumného pobytu, na ktorého financovanie žiadate podporu z NŠP v tomto 
termíne uzávierky, platí:

 nástup na pobyt:
 študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2014; najneskorší možný termín nástupu na pobyt  
    je 1. apríla 2015
 doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 
    1. septembra 2014; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2015

 ukončenie pobytu:
 študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2015
 doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu 
    je 30. novembra 2015

Poznámka: Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu SR; konkrétne termíny 
nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou.

Nevyhnutným predpokladom pre absolvovanie celého výberového procesu je, že uchádzač splní všetky formálne podmienky pre 
svoju kategóriu štipendia uvedené na nasledujúcich stranách. 

Uzávierka:

on-line: 30. apríla 2014 o 16:00 hod.

(upozornenie: pre úspešné podanie žiadosti je potrebné niektoré dokumenty odoslať a doručiť do SAIA, n. o., v presne 
stanovených termínoch – podrobnosti na ďalších stranách)

Systém na podávanie žiadostí sa otvorí najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky a je prístupný na:

www.stipendia.sk – informácie pre uchádzačov zo SR a zo zahraničia a podávanie žiadostí
www.scholarships.sk – informácie pre uchádzačov zo zahraničia a podávanie žiadostí
Informácie na webstránkach sú spracované v slovenskom, anglickom, ruskom, španielskom a francúzskom jazyku. 

Viete, že v roku 2013...
...sa v rámci dvoch výziev o štipendiá a cestovné granty uchádzalo 405 záujemcov  
s trvalým pobytom na Slovensku a 551 cudzincov zo zahraničia?
 405 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku bolo z 20 slovenských 
vysokých škôl a SAV. Žiadali o štipendijné pobyty do 45 krajín sveta. Štipendium 
získalo 27 študentov (124,5 štipendijných mesiacov) do 12 krajín a 81 
doktorandov (331,5 štipendijných mesiacov) do 24 krajín. Cestovné granty spolu 
so štipendiom získalo 11 študentov a 57 doktorandov, samostatné cestovné 
granty získalo 12 žiadateľov.  
Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike (53) a Nemecku (51). 
 551 zahraničných uchádzačov (72 študentov, 99 doktorandov, 380 učiteľov/
výskumníkov/umelcov) z 51 krajín sa uchádzalo o pobyty na 25 slovenských 
vysokých školách, 30 ústavoch SAV a v 4 ďalších inštitúciách. Štipendium získalo 
16 študentov (92 štipendijných mesiacov), 36 doktorandov (170 štipendijných 
mesiacov) a 98 vysokoškolských učiteľov, vedeckých, resp. umeleckých 
pracovníkov (431 štipendijných mesiacov) na 15 vysokých školách, 23 ústavoch 
SAV a 2 ďalších inštitúciách. 

http://www.stipendia.sk
http://www.scholarships.sk
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Podmienky na podávanie žiadostí pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na 
externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas  
2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas 
doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej 
republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

ŠTIPENDIÁ

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania štipendia 
budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia  
v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a to v súvislosti s realizáciou:

 študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká 
    škola organizovaný akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,

b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v SR, 
a to v súvislosti s realizáciou:

 študijného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní  
    1 – 12 mesiacov.

Podmienky udelenia štipendia pre študentov

Študenti vysokých škôl musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, 
ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač riadnym 
študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole  
a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania žiadosti  
v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium študijného programu 
2. stupňa (na magisterské/inžinierske/doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom akademickom roku.

Štipendiá nie sú určené:

 študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo doktorandské)  
v zahraničí, resp. tým, ktorí celé štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov 
NŠP;

 občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej zahraničnej 
alebo slovenskej škole;

 študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus+, Medzinárodný 
vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus+ 
absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, 
resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium; zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť prijatie na zahraničnú inštitúciu 
doložené akceptačným/pozývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného programu. Zahraničný pobyt v rámci 
iného štipendijného programu realizovaný  
v minulosti však nie je prekážkou pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP.);

 študentom a doktorandom, ktorí v rámci toho istého stupňa štúdia už absolvovali trojmesačný a dlhší štipendijný pobyt  
v rámci Národného štipendijného programu SR.
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Mesačné štipendium

študent doktorand

Členské štáty EÚ

Belgicko 720 EUR 800 EUR

Česká republika 8 200 CZK 10 000 CZK

Bulharsko 250 EUR 300 EUR

Dánsko 5 000 DKK 5 500 DKK

Estónsko 460 EUR 610 EUR

Fínsko 750 EUR 1 000 EUR

Francúzsko 770 EUR 1 250 EUR

Grécko 550 EUR 650 EUR

Holandsko 870 EUR 1 000 EUR

Chorvátsko 350 EUR 450 EUR

Írsko 800 EUR 1 000 EUR

Litva 460 EUR 610 EUR

Lotyšsko 460 EUR 610 EUR

Maďarsko 75 000 HUF 90 000 HUF

Nemecko 720 EUR 840 EUR

Poľsko 250 EUR 300 EUR

Portugalsko 650 EUR 800 EUR

Rakúsko 800 EUR 940 EUR

Rumunsko 300 EUR 400 EUR

Slovinsko 550 EUR 670 EUR

Španielsko 850 EUR 1 000 EUR

Švédsko 8 000 SEK 12 000 SEK

Taliansko 900 EUR 1 090 EUR

Veľká Británia 760 GBP 1 000 GBP

Upozornenie:
V prípade doktorandov musí študijný/výskumný/ 
prednáškový pobyt trvať minimálne 1 kalendárny mesiac  
(napr. 5. marec – 4. apríl).

Mesačné štipendium

študent doktorand

Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu 
(EZVO)

Island 75 700 ISK 85 000 ISK

Nórsko 8 000 NOK 11 000 NOK

Švajčiarsko 1 800 CHF 2 000 CHF

Ďalšie vybrané krajiny

Austrália 1 600 AUD 2 500 AUD

Čile 550 EUR 650 EUR

Čínska ľudová republika 700 USD 900 USD

Egypt 500 EUR 600 EUR

Ekvádor 600 USD 800 USD

Guatemala 350 EUR 450 EUR

Izrael 600 EUR 800 EUR

Japonsko 135 000 JPY 175 000 JPY

Juhoafrická republika 850 USD 1 100 USD

Kanada 2 000 CAD 2 200 CAD

Mexiko 6 000 pesos 7 300 pesos

Nový Zéland 2000 NZD 3150 NZD

Ruská federácia 350 EUR 450 EUR

Senegal 400 USD 460 USD

Singapur 1 500 USD 2 000 USD

Taiwan (Čína) 900 USD 1 050 USD

Thajsko 550 EUR 650 EUR

Turecko 300 EUR 350 EUR

Uganda 450 USD 510 USD

Ukrajina 350 EUR 450 EUR

USA 1 800 USD 2 000 USD

Vatikán 900 EUR 1 090 EUR

Venezuela 350 EUR 450 EUR

04 

Výška štipendia

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, 
resp. výskumnom pracovisku. Výška štipendia na mesiac sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po 
konzultácii so zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 
Výšky štipendií do krajín, v ktorých štipendisti doteraz absolvovali pobyty, možno nájsť na http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-
pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/vyska-stipendia (o štipendium sa možno uchádzať aj do iných krajín, pričom výška 
štipendia bude stanovená dodatočne v prípade schválenia).

Výška štipendia do vybraných krajín

http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/vyska-stipendia
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/vyska-stipendia
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CESTOVNÝ GRANT

O cestovný grant sa môžu uchádzať:
a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase zahraničného pobytu 
budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia  
v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách;
b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt  
v Slovenskej republike;
c) vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na vysokých školách na Slovensku podľa zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt 
na Slovensku;
d) výskumní a umeleckí pracovníci – zamestnanci verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl alebo externých 
vzdelávacích inštitúcií, s trvalým pobytom na Slovensku.

Cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov alebo ich časti v súvislosti s realizáciou študijného, výskumného alebo 
prednáškového pobytu oprávneného uchádzača na zahraničnej vysokej škole alebo v zahraničnej výskumnej organizácii.
Študenti sa môžu uchádzať o cestovný grant len v súvislosti so študijným pobytom na vysokej škole v zahraničí, ktorý sa realizuje 
ako ucelená časť (napr. semester alebo trimester) a je súčasťou ich štúdia na domácej vysokej škole na Slovensku. V prípade 
ostatných žiadateľov musí študijný/výskumný/prednáškový pobyt trvať minimálne 1 kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl).
Doktorandi v externej forme štúdia sa môžu uchádzať o cestovný grant iba v prípade, ak sú zamestnancami vysokej školy na 
Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách.
Cestovný grant nemožno žiadať v rámci pobytu financovaného prostredníctvom štipendijného programu, ktorý poskytuje príspevok 
na cestovné, resp. ak sú cestovné výdavky súčasťou kalkulácie štipendia (napr. Erasmus+, CEEPUS, štipendiá DAAD, Akcia Rakúsko 
– Slovensko a pod.). Cestovný grant sa môže použiť iba na jednu cestu na miesto pobytu a na jednu cestu späť (z cestovného 
grantu sa nefinancuje MHD). Cestovný grant nie je určený na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách.
Pre žiadosti o samostatný cestovný grant (bez štipendia) platí, že v prípade udelenia štipendia a/alebo cestovného grantu  
v minulosti sa možno opäť uchádzať o cestovný grant najskôr po uplynutí 3 rokov od absolvovania posledného pobytu 
podporeného zo zdrojov NŠP.

ŽIADOSŤ

Žiadosti o štipendiá a cestovné granty sa podávajú on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie 
žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.
Uchádzač musí on-line formulár vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“. 
Po elektronickom odoslaní žiadosť vytlačí, podpíše, nalepí fotografiu a doručí/zašle na adresu SAIA, n. o., podľa nižšie 
stanovených podmienok (originál formulára žiadosti sa zasiela bez príloh; originály akceptačného listu a potvrdenia  
o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, budú od uchádzača vyžiadané v prípade schválenia žiadosti). Jeden uchádzač si 
môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.
Doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí pracovníci sú povinní nahrať v on-line žiadosti aj zoznam publikačnej, 
resp. umeleckej činnosti.

Upozornenie!
V prípade, ak uchádzač žiada súčasne o štipendium v súvislosti s jeho plánovaným študijným/výskumným pobytom v zahraničí 
aj o cestovný grant, stačí, ak v rámci žiadosti o štipendium doloží doklad k požadovanej výške finančného príspevku na 
cestovné. Nie je potrebné predkladať samostatnú žiadosť o cestovný grant! Uchádzač žiada o cestovný grant už v rámci žiadosti 
o štipendium.

Uzávierka

Žiadosť o štipendium, resp. o cestovný grant, musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky, a to:

 do 30. apríla 2014 do 16.00 h – na pobyty počas akademického roka 2014/2015,

 do 31. októbra 2014 do 16.00 h – na pobyty počas letného semestra akademického roka 2014/2015.

Zároveň žiadosť vo vytlačenej forme (podpísaný originál žiadosti s fotografiou bez príloh) musí byť buď osobne doručená do SAIA, 
n. o., v Bratislave do termínu uzávierky, alebo odoslaná poštou/kuriérnou službou do SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr v deň 
uzávierky (platí dátum na poštovej pečiatke alebo na podacom dokumente kuriérnej služby). V prípade zaslania žiadosti poštou 
alebo kuriérnou službou budú akceptované len tie žiadosti, ktoré budú doručené do sídla SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr  
do 3 pracovných dní od termínu uzávierky.

Miesto prijímania žiadostí
SAIA, n. o.  
Sasinkova 10  
812 20 Bratislava 1
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Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné pripojiť k on-line žiadosti o štipendium na študijný/výskumný 
pobyt pre študentov a doktorandov:

 v slovenskom jazyku:
 štruktúrovaný životopis,

 motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu),

 odborný program študijného/výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity, výskumného 
pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt),

 dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta, v prípade doktoranda jedno odporúčanie od školiteľa (na 
hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu 
a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila, odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),

 doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy, resp. študentom doktorandského štúdia v čase uchádzania sa  
o štipendium,

 fotokópia vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,

 potvrdenie o váženom študijnom priemere za aktuálne štúdium (predkladajú študenti – oprávnení uchádzači podľa písm. a),  

 doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia 
z internetu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so štipendiom, 

 doktorand predkladá zoznam publikačnej činnosti (upozornenie: zoznam publikačnej činnosti musí byť zostavený podľa 
Smernice MŠVVaŠ SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, 
umeleckej činnosti a ohlasov – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej 
činnosti – viac informácií o smernici na www.minedu.sk).

 v cudzom jazyku:
 akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu 

(na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí 
obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, 
než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. 
Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu 
uzávierky starší ako 3 mesiace.

Upozornenie!
Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí, 
musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie školiteľa.

Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt v zahraničí, pričom na zahraničnej vysokej škole budú zaradení do 
bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie ich zaradenia do tejto úrovne.

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné pripojiť k on-line žiadosti o samostatný cestovný grant  
(ak sa nepredkladá zároveň so žiadosťou o štipendium):

 v slovenskom jazyku:
 štruktúrovaný životopis,

 motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium/výskumný pobyt, čo chce robiť po skončení 
štipendijného pobytu),

 odborný program študijného/výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného 
pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt,

 potvrdenie o tom, že uchádzač je v čase predloženia žiadosti riadnym študentom VŠ/doktorandom v dennej forme štúdia, 
resp. potvrdenie, že uchádzač je vysokoškolským učiteľom/výskumným pracovníkom na VŠ alebo v SAV,

 doklad o finančnom zabezpečení študijného/výskumného pobytu v zahraničí (vlastné náklady, štipendium – uviesť názov 
programu, kto udelil štipendium),

 doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia 
z internetu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzávierky),

 potvrdenie o priebežných študijných výsledkoch aktuálneho štúdia študentov 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia,

 doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí pracovníci sú povinní nahrať k on-line žiadosti aj zoznam 
publikačnej, resp. umeleckej činnosti (upozornenie: zoznam publikačnej činnosti musí byť zostavený podľa Smernice MŠVVaŠ 
SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a 
ohlasov – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti – viac informácií  
o smernici na www.minedu.sk).
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 v cudzom jazyku:
 akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu 

(na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí 
obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, 
než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad.
Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť starší 
ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.

 

VÝBER UCHÁDZAČOV

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených 
podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

 zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia/výskumného pobytu na vybranej vysokej škole, 
výskumnom pracovisku;

 odborný program študijného/výskumného pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu;

 odborné a osobnostné predpoklady uchádzača uvedené v odporúčaniach;

 študijné, resp. vedecké výsledky;

 stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste;

 celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Uchádzači môžu plánovať pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta a žiadať o štipendium/cestovný grant na jeho realizáciu, pri výbere 
štipendistov však môže výberová komisia uprednostniť uchádzačov, ktorých pobyt sa bude realizovať v krajine mimo Európskej 
únie. Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva posúdenie kvality uchádzača  
a obsah pobytu, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia/cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do ôsmich týždňov po 
uzávierke žiadostí.

Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA, n. o., 
dohodu o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení štipendia 
doložia originál akceptačného listu a potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu (za originál sa nepovažuje fax ani 
vytlačený naskenovaný dokument).

V prípade udelenia samostatného cestovného grantu (bez štipendia) potvrdí SAIA, n. o., schválenie tohto grantu listom, pričom  
v ňom uvedie podmienky, za akých budú náklady na cestovné preplatené do výšky schváleného cestovného grantu.

Bližšie informácie:
Mgr. Lucia Žišková, administrátorka programu pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku
e-mail: nsp-sk@saia.sk; lucia.ziskova@saia.sk
tel.: 02/5930 4732, 5930 4700, 5930 4711
www.stipendia.sk, www.saia.sk
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Podmienky na podávanie žiadostí pre uchádzačov zo zahraničia

Národný štipendijný program SR je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, 
výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

A) študenti, ktorí sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí a budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci 
svojho zahraničného vysokoškolského štúdia 2. stupňa (resp. budú absolvovať na Slovensku minimálne 7. semester svojho 
vysokoškolského štúdia, ak sa toto štúdium nedelí a zlučuje v sebe 1. a 2. stupeň), a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo 
štátna vysoká škola v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu na štúdium v SR;

 trvanie štipendijného pobytu: 1 – 2 semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov), resp. 1 – 3 trimestre, 
    ak sa akademický rok delí na trimestre (t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov)

B) doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká príprava sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná, 
súkromná alebo štátna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia oprávnená realizovať doktorandský študijný program (napr. SAV)  
v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu na štúdium/výskum v SR;

 trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov

C) zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci, ktorých pozve inštitúcia so sídlom na Slovensku  
s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou na prednáškový/výskumný/
umelecký pobyt v SR;

 trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov

O štipendiá sa môžu uchádzať občania nasledujúcich krajín:

a) členské štáty Európskej únie;
b) ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k Bolonskému procesu (uvádzame iba tie krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ) – Albánsko, Andorra, 
Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Island, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Macedónsko, 
Moldavsko, Nórsko, Ruská federácia, Srbsko (vrátane Kosova), Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán;
c) Bielorusko, Uzbekistan;
d) Kanada, Mexiko, USA, krajiny Latinskej Ameriky a Strednej Ameriky;
e) Austrália, Čína (vrátane Taiwanu), Egypt, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, Nový 
Zéland, Thajsko, Vietnam.

 
Štipendijný program nepodporuje:

 zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé štúdium 2. stupňa alebo na celé doktorandské štúdium na 
Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;

 zahraničných vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov, ktorí už pôsobia na slovenských vysokých 
školách a výskumných organizáciách ako riadni zamestnanci (ktorí majú uzavretú pracovnú zmluvu v zmysle Zákonníka 
práce);

 občanov SR študujúcich alebo pôsobiacich na zahraničných vysokých školách alebo výskumných organizáciách;

 zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov  
(napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.).

Pri opakovanom udelení štipendia platí nasledujúce pravidlo: Ak žiadateľ poberal v troch po sebe nasledujúcich rokoch 
štipendium NŠP počas 10 alebo viac štipendijných mesiacov (samostatne a/alebo v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené 
najskôr po uplynutí 3 rokov od ukončenia posledného pobytu podporeného štipendiom z NŠP.

POUŽITIE ŠTIPENDIA A REALIZÁCIA POBYTU

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov (stravné, ubytovanie a pod.) na študijný, výskumný alebo prednáškový 
pobyt zahraničných uchádzačov na slovenských vysokých školách, výskumných a v mimovládnych organizáciách. O pomoc pri 
zabezpečení ubytovania a vybavovaní formalít, nevyhnutných pre vstup na územie Slovenska môže štipendista požiadať prijímajúcu 
inštitúciu, alebo si všetky potrebné náležitosti vybavuje sám. Národný štipendijný program pre zahraničných uchádzačov nepokrýva 
cestovné náklady na Slovensko a späť.
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Výška mesačného štipendia  

a) vysokoškolský študent 2. stupňa 350 €  

b) doktorand 580 €

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník bez titulu PhD. 
(alebo ekvivalentu) a s menej ako 4 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo 
výskumného, resp. umeleckého pracovníka

580 €  

d) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník:

 s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a s menej ako 10 rokmi praxe 
vysokoškolského učiteľa alebo výskumného a umeleckého pracovníka 850 € 

 s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe 
vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 1 000 €

Poznámka:
Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe.  
Pre stanovenie výšky štipendia s ohľadom na potrebu praxe sa zohľadňuje prax do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť 
predkladá.

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Žiadosti sa podávajú on-line na www.scholarships.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 
6 týždňov pred termínom uzávierky žiadostí. Žiadosť je možné vypĺňať až po otvorení elektronického systému. Uchádzač 
musí on-line formulár (v slovenskej, anglickej, francúzskej, španielskej alebo ruskej jazykovej mutácii) vyplniť, vložiť všetky 
požadované prílohy v požadovanom formáte do elektronického systému a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“. Originály 
podkladových materiálov označených hviezdičkou (*) musia byť doručené do SAIA, n. o., v Bratislave. V prípade 
osobného doručenia dokumentov platí, že dokumenty budú akceptované v SAIA, n. o., v Bratislave do termínu uzávierky na 
podávanie žiadostí o štipendium. Originály podkladových materiálov označených hviezdičkou (*) môžu byť do SAIA, n. o., zaslané 
aj poštou/kuriérnou službou, a to najneskôr v deň uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium (platí dátum na poštovej pečiatke 
alebo na podacom dokumente kuriérnej služby) – v tomto prípade platí, že tieto dokumenty musia byť doručené na adresu  
SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr do 5 pracovných dní od uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium, inak nebudú akceptované.
Dokumenty sa zasielajú na adresu:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Slovensko

Poznámka:
Originál akceptačného/pozývacieho listu slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie môže zaslať prijímajúca inštitúcia na 
Slovensku priamo na adresu SAIA, n. o. (pre doručenie originálu akceptačného/pozývacieho listu platia vyššie uvedené podmienky).

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný/výskumný pobyt pripájajú zahraniční 
študenti a doktorandi:

 štruktúrovaný životopis,

 motivácia,

 podrobný študijný program v prípade študentov (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt a dĺžku pobytu, zoznam 
predmetov, ktoré chcete absolvovať počas pobytu a počet kreditov, ktorý za jednotlivé predmety získate),

 podrobný výskumný program v prípade doktorandov (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a podrobný 
časový plán pobytu),

 v prípade študenta dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov; v prípade doktoranda jedno odporúčanie od školiteľa  
– odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace,

 potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent je riadnym študentom vysokej školy, resp. v prípade doktorandov 
potvrdenie o realizácii doktorandského štúdia – súčasťou potvrdenia musí byť aj informácia o predpokladanom termíne 
ukončenia štúdia/doktorandského štúdia; potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace, (*)

 kópia bakalárskeho diplomu, resp. magisterského diplomu, a dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak 
existujú),

 v prípade doktorandov zoznam publikačnej činnosti v predpísanej štruktúre (dokument je k dispozícii na stiahnutie na 
stránke www.scholarships.sk),

 akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná 
organizácia zaväzujú prijať štipendistu na študijný/výskumný/prednáškový pobyt (s presným termínom realizácie pobytu). 
Akceptačný list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom osoby, ktorá list 
vystavila. V prípade doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných a umeleckých pracovníkov nemá byť pozývací 
list len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca 
inštitúcia o študijný/prednáškový/výskumný pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP. Akceptačný list sa musí jednoznačne 
vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky. (*)

http://www.scholarships.sk/en/main/downloads/
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Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2013

Rok

Slovenskí občania/Občania s trvalým pobytov v SR Zahraniční uchádzači

Študenti (z toho aj 
cestovný grant)

Doktorandi (z toho 
aj cestovný grant)

Cestovný grant 
bez štipendia

Študenti Doktorandi
VŠ učitelia  

a výskumníci/
umelci

2006 77 (54) 101 (63) 24 17 24 75

2007 83 (56) 113 (68) 19 43 42 115

2008 90 (59) 95 (67) 14 29 35 109

2009 113 (77) 89 (46) 11 36 66 109

2010* 24 (13) 66 (42) 5 7 19 61

2011 54 (29) 114 (80) 9 20 16 88

2012 32 (20) 88 (58) 12 23 35 96

2013 – 1. výzva 13 (4) 41 (29) 5 8 22 48

2013 – 2. výzva 14 (7) 40 (28) 7 8 14 50

Spolu
500 (319) 747 (481) 191 273 750

1 247 (800) 106 1 214

* V roku 2010 bol program krátko prerušený. Jeho prvá fáza končila v decembri, a preto na rok 2010 neboli naplánované žiadne uzávierky. Koncom 
roka 2010 rozhodlo ministerstvo školstva o predĺžení programu a uskutočnila sa 1 mimoriadna výzva.

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na výskumný/prednáškový/umelecký pobyt pripájajú 
zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci:

 štruktúrovaný životopis,

 podrobný prednáškový a/alebo výskumný program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a podrobný časový 
plán pobytu),

 kópia diplomu s najvyšším dosiahnutým vzdelaním,

 zoznam publikačnej činnosti v predpísanej štruktúre (dokument je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.scholarships.sk),

 pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie (s termínom realizácie pobytu). Pozývací list musí byť 
na hlavičkovom papieri vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom osoby, ktorá list vystavila. Pozývací list nemá 
byť len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale mal by odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca 
inštitúcia o prednáškový/výskumný pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP. Akceptačný list sa musí jednoznačne 
vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačov v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky. (*)

 

VÝBER UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA

Výber štipendistov uskutoční výberová komisia, ktorú menuje minister školstva Slovenskej republiky. Výberová komisia vyberá 
štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameriava sa najmä na:

 odôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia, výskumného alebo prednáškového pobytu na vybranej 
inštitúcii;

 odborný program študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie 
štúdium alebo vedecký výskum/umeleckú činnosť;

 odborné a osobnostné predpoklady uchádzača;

 študijné, resp. vedecké výsledky;

 stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste;

 celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do ôsmich týždňov po uzávierke žiadostí.
Bližšie informácie:

Mgr. Lukáš Marcin, administrátor programu pre zahraničných uchádzačov
e-mail: lukas.marcin@saia.sk
tel.: 02/5930 4733,  5930 4700, 5930 4711
www.stipendia.sk, www.saia.sk

http://www.scholarships.sk/en/main/downloads/
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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 už možné podávať žiadosti, v ponuke je tlačidlo
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.  

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2014 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2014/2015) 

V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:

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

Štipendiá a cestovné granty sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. 

Štipendium StudyPortals
Uzávierka: priebežne

O StudyPortals Scholarship sa môžu uchádzať študenti z celého sveta, ktorí študujú na vysokej škole. Štipendium vo výške  
1 000 EUR sa udeľuje každé tri mesiace.
Bližšie informácie: www.studyportals.eu/scholarship/

Štipendiá EMBO na krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom

Štipendium medzinárodnej organizácie EMBO (European Molecular Biology Organisation) na krátkodobý výskumný pobyt je 
určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od získania doktorandského titulu viac 
ako 10 rokov), ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu v Európe alebo v inej krajine sveta. Po ukončení 
pobytu sa štipendista musí vrátiť na domácu inštitúciu minimálne na 6 mesiacov. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny. 
Štipendium je určené na pokrytie cestovných výdavkov a životných nákladov.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

Štipendiá spoločnosti Google
Uzávierka: 17. február 2014 

 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných 
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú v roku 2014/2015 zapísaní na 
bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe. 
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe

 Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google
Pamätné štipendium A. Borgovej (The Google Anita Borg Memorial Scholarship) je určené ženám s vynikajúcimi študijnými 
výsledkami, ktoré v roku 2014/2015 budú v poslednom ročníku bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia 
informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví. 
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg/emea

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=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://www.google.com/anitaborg-emea
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Granty Európskej výskumnej rady
Uzávierka: 25. marec 2014 (ERC Starting Grants), 20. máj 2014 (ERC Consolidator Grants)

 ERC Starting Grants sú určené pre vynikajúcich mladých výskumných pracovníkov, ktorí majú 2 až 7 rokov výskumnej praxe 
    od získania titulu PhD (alebo jeho ekvivalentu), dosiahli významné vedecké úspechy, majú pred sebou sľubnú výskumnú 
    kariéru a predkladajú excelentný výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej organizácii sídliacej 
    v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových organizácií.
    Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie. Bližšie informácie o procese 
    podávania návrhu projektu sú zverejnené na: http://erc.europa.eu/starting-grants 
    Aktuálna výzva: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-stg.html

 ERC Consolidator Grants sú určené pre vynikajúcich skúsených výskumných pracovníkov, ktorí majú 7 až 12 rokov výskumnej 
    praxe od získania titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu), dosiahli významné vedecké úspechy, majú pred sebou sľubnú  
    výskumnú kariéru a predkladajú excelentný výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej  
    organizácii sídliacej v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových  
    organizácií.
    Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie. Bližšie informácie o procese  
    podávania návrhu projektu sú zverejnené na: http://erc.europa.eu/consolidator-grants. 
    Aktuálna výzva: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-cog.html

 BELGICKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 27. február 2014 on-line na www.saia.sk 

 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne 
Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho 
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka. 

 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (Slobodná univerzita v Bruseli), 3 týždne 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa 
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.

 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne  
Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.  

 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 18. marec 2014 on-line na www.saia.sk 

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),   
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.  
Akceptačný list vítaný. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt    
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 kurz bieloruského  jazyka (1 – 2 mesiace) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský 
alebo ruský jazyk (základy). 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
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 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: 25. február 2014 (odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.saia.sk 

 krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
 dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)                               

Štipendiá sú určené absolventom SŠ, študentom a absolventom 1. stupňa VŠ, študentom a absolventom 2. stupňa VŠ  
a doktorandom, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

 prednáškový a/alebo študijný  a/alebo výskumný pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky a/alebo tvorby 
     školských programov   

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a odborníkom v oblasti pedagogiky, ktorí ovládajú úradný jazyk 
(novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

 7- až 10-dňový pobyt pre odborníkov za účelom štúdia otázok riadenia, organizácie  a obsahu školstva
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a odborníkom v oblasti školstva, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, 
turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

 7-dňový pobyt pre vedeckých pracovníkov za účelom účasti na kongresoch, kolokviách alebo za účelom práce 
    na spoločných projektoch 

Štipendium je určené vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky 
jazyk.

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 29. máj 2014 on-line na www.saia.sk 

 prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)
Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. O pobyt sa nemôžu uchádzať doktorandi. Pobyt 
sa môže uskutočniť na verejných VŠ alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách. Vyžaduje sa akceptačný/
pozývací list prijímajúcej inštitúcie.

Akadémia vied Českej republiky 
Uzávierka: priebežne 

 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov
Cieľom štipendia je získať pre pracoviská Akadémie vied ČR vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 
40 rokov. Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk Akadémie vied ČR. Žiadosti sa podávajú priebežne, posudzované sú  
v 1. a 3. štvrťroku kalendárneho roka.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship_purkyne/index.html 

 
 Mimoriadna podpora Akadémie vied ČR pre zahraničných bohemistov 

Cieľom je podporiť výskum českého kultúrneho dedičstva, uľahčiť a zintenzívniť spoluprácu českých a zahraničných 
vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom českého kultúrneho dedičstva, najmä v oblasti českého jazyka, 
literatúry a dejín (predovšetkým dejín kultúry). Žiadosti podávajú riaditelia hostiteľských vedeckých pracovísk AV ČR.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/podpora_bohemiste/index.html 

 ČÍNA
Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 31. marec 2014

Hongkonská Lingnan University ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships. O štipendium sa môžu 
uchádzať absolventi stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným vysvedčením + minimálne 
1 650 bodov v teste SAT I), študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník) a absolventi uznávaných 
univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom 
a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho polovice). 
Bližšie informácie: www.ln.edu.hk/admissions/da/intl

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=91
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=92
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=94
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
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 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov 
Uzávierka: 1. marec 2014

 Dlhodobé štipendiá (The Long-Term Scholarships) 
Štipendiá sú určené študentom magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku  
a kultúre, alebo štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom. Študenti bakalárskeho štúdia sa môžu uchádzať o štipendium iba  
v prípade, ak študovali dánsky jazyk dva roky. 
Zoznam inštitúcií, na ktorých sa môže štipendijný pobyt uskutočniť, je zverejnený na stránke dánskeho ministerstva vedy, 
inovácií a vysokého školstva: http://fivu.dk (Education and institutions › Programmes supporting cooperation and mobility › The 
Cultural Agreements programme › The Long Term Scholarships › Selected EU-countries, Iceland, Serbia, Switzerland and Turkey › 
List of Danish institutions offering Long Term Scholarships). 

 Letné kurzy dánskeho jazyka (Danish Summer Language Scholarship) 
Štipendiá sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa chcú hlbšie venovať 
dánskemu jazyku.
Zoznam kurzov je zverejnený na stránke dánskeho ministerstva vedy, inovácií a vysokého školstva:http://fivu.dk (Education 
and institutions › Programmes supporting cooperation and mobility › The Cultural Agreements programme › Danish Summer 
Language Scholarships › List of summer courses in Denmark)

Bližšie informácie: http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 6. marec 2014 (okrem krátkodobého vedeckého pobytu, ktorý má uzávierku priebežne, 5 mesiacov pred začatím 
pobytu) on-line na www.saia.sk

 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého 
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list. 

 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

 ESTÓNSKO 
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. marec 2014 

Estónsky inštitút (Eesti Instituut) ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia, ako aj absolventom 
doktorandského štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na 
tému súvisiacu s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na 
pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/the-long-term-scholarships
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/list-of-summer-courses-2014-in-denmark
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/list-of-summer-courses-2014-in-denmark
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/list-of-summer-courses-2014-in-denmark
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/list-of-summer-courses-in-denmark
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/the-long-term-scholarships/selected-eu-countries-iceland-serbia-switzerland-and-turkey/list-of-Danish-institutions-offering-long-term-scholarships
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/the-long-term-scholarships/selected-eu-countries-iceland-serbia-switzerland-and-turkey/list-of-Danish-institutions-offering-long-term-scholarships
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/the-long-term-scholarships/selected-eu-countries-iceland-serbia-switzerland-and-turkey/list-of-Danish-institutions-offering-long-term-scholarships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
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 FÍNSKO 
Štipendium na celé magisterské štúdium na Ekonomickej univerzite Hanken v Helsinkách 
Uzávierka: 28. február 2014 

Štipendium je určené pre študentov a absolventov bakalárskeho stupňa, ktorí chcú absolvovať celé magisterské štúdium na 
Ekonomickej univerzite Hanken v Helsinkách (Hanken Svenska handelshögskolan). Výška štipendia je 6 000 EUR ročne (12 000 
EUR za celé štúdium). Žiadosť o štipendium sa podáva spolu so žiadosťou na vybraný program magisterského štúdia. Vyžaduje 
sa veľmi dobrá znalosť anglického jazyka a poznatky z oblasti ekonomických vied.
Bližšie informácie: www.hanken.fi/public/en/scholarships#document2

Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni 
Uzávierka: 30. apríl 2014 (na jesenný semester)

Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite  
a zhromaždenie 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: www.cimo.fi (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students outside 
Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)

 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2014  

 štipendiá francúzskej vlády na jednoročný študijný pobyt Master 2
Štipendiá na 10-mesačný študijný pobyt sú určené slovenským študentom minimálne v 1. ročníku 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia (resp. vo 4. ročníku, ak je štúdium 1. a 2. stupňa spojené do jedného študijného programu), ktorí ovládajú francúzsky 
jazyk slovom i písmom. Záujemca o Master 2 si musí sám vybrať francúzsku univerzitu a štúdium, ktoré chce absolvovať. 
Súčasťou výberu je pohovor (marec/apríl 2013), do ktorého treba predložiť korešpondenciu s francúzskou univerzitou alebo 
predbežné potvrdenie o prijatí. 
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2

 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov
Štipendiá na 1- až 6-mesačný pobyt sú určené študentom alebo výskumným pracovníkom, ktorí už začali doktorandské 
štúdium. Záujemca o vedecké štipendium si musí sám vybrať miesto pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty 
na získanie pozývacieho listu.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a

 štipendiá na doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse)
Štipendiá sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť svoj doktorát 
súčasne vo Francúzsku aj na Slovensku. Štúdium prebieha obyčajne šesť mesiacov vo Francúzsku a šesť mesiacov na 
Slovensku počas 3 rokov. V priebehu troch pobytov vo Francúzsku bude doktorand poberať štipendium francúzskej vlády.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co

Štipendium Champagne-Ardenne pre študentov z Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Uzávierka: 14. apríl 2014

V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne-Ardenne a Nitrianskym samosprávnym krajom ponúka Regionálna rada  
v Champagne-Ardenne na akademický rok 2014/2015 štipendium na rok univerzitného štúdia na úrovni Master 1 (prvý ročník 
magisterského štúdia) alebo Master 2 (druhý ročník magisterského štúdia) na Remešskej univerzite (www.univ-reims.fr)  
a Technickej univerzite (www.utt.fr) a pomaturitné štúdium na gymnáziu s cieľom získať BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
alebo absolvovať prípravku CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles). 
Uchádzač musí pochádzať, študovať alebo mať trvalý pobyt v Nitrianskom samosprávnom kraji.  
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Ponuka-stipendii-Champagne-Ardenne

http://www.cimo.fi/
http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2
http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a
http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co


BULLETIN SAIA 02/2014

Štipendiá a granty 

16

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 25. marec 2014

 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom narodeným po 1. januári 1973. 
Nie je možné poberať ho spolu s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych 
verejných univerzít a zo zoznamu schválených postgraduálnych študijných programov.  

 letný kurz modernej gréčtiny
Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), 
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom narodeným  
po 1. januári 1973.

 HOLANDSKO
Letné kurzy medzinárodného verejného alebo súkromného práva na Haagskej akadémii medzinárodného práva
Uzávierka: 1. marec 2014

Kurzy na Hague Academy of International Law sú určené študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom 
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk. Kurz verejného práva sa uskutoční  
od 7. do 25. júla 2014, kurz súkromného práva od 28. júla do 15. augusta 2014. 
Bližšie informácie: https://www.hagueacademy.nl/summer-programme/scholarships/

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk 

 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre, študent slovanských jazykov 1 semester) 
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)  
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program. 

Medzinárodný štipendijný program pre skúsených výskumníkov NEWFELPRO 
Uzávierka: 4. marec 2014

 
Program NEWFELPRO (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia), 
spolufinancovaný v rámci 7. rámcového programu EK, schéma COFUND, Ľudia, umožňuje zahraničným výskumníkom zo 
všetkých vedeckých oblastí získať štipendium na 12- a 24-mesačný výskumný pobyt v Chorvátsku (Incoming fellowship 
scheme). 
Bližšie informácie: www.newfelpro.hr

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
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 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.saia.sk

Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné  
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej 
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov  
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. 
Zoznam kurzov je zverejnený na http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz 
spadá do štipendijného programu ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, 
vreckové, príspevok na knihy a študijnú cestu. 

 JAPONSKO
Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
Žiadosti predkladá prijímajúca inštitúcia alebo nominačná autorita v stanovených termínoch (uchádzač by mal poskytnúť 
vyžadované podklady najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu)

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 a viac mesiacov v predchádzajúcom období. Dlhodobé 
štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 1 až 12 mesiacov. 
 Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
 Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov zo Severnej Ameriky a Európy – krátkodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin;  
    Obei-Tanki)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html

Žiadosti sa podávajú buď prostredníctvom japonskej prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre 
Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied (Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV). 
Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english, www.sav.sk (Medzinárodná spolupráca/Odbor medzinárodnej spolupráce informuje) 

 KANADA
Štipendiá CIHR na celé magisterské a doktorandské štúdium 
Uzávierka: 15. marec 2014 

Canadian Institutes of Health Research (CIHR) ponúkajú absolventom 1. stupňa VŠ štúdia štipendium na celé magisterské 
štúdium a absolventom 2. stupňa VŠ štúdia na celé doktorandské štúdium. Od uchádzačov sa vyžaduje výborná znalosť 
anglického jazyka. Podmienkou na zapojenie sa do vzdelávacieho programu je prijatie na jednu zo 4 pridružených akademických 
inštitúcií (Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke; Faculty of Law, University of Alberta; Faculty of Law, University of 
Toronto; Schulich School of Law, Dalhousie University).
Bližšie informácie: http://hlep.ca/call-for-applications-2014-2015-cihr-graduate-fellowships-in-health-law-ethics-and-policy/

 KAZACHSTAN

Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 4. marec 2014 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list 
je vítaný.

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://itec.mea.gov.in
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=25&news_no=4834
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180


BULLETIN SAIA 02/2014

Štipendiá a granty 

18 

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA

Štipendiá kórejskej vlády
Uzávierka: 28. február 2014 on-line na www.saia.sk

 celé magisterské alebo doktorandské štúdium
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku), absolventom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa 
VŠ, absolventom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku do 40 rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo anglický jazyk. Štúdiu 
predchádza ročná jazyková príprava. 

 LITVA

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 11. marec 2014 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú litovský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa 
akceptačný list. 

 letný jazykový kurz 3 až 4 týždne 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Základy litovského jazyka vítané.

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. máj 2014 

 Štipendiá Roberta Schumana pre absolventov vysokých škôl na stáže všeobecného alebo žurnalistického 
     zamerania v Európskom parlamente

Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť 
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. 

 Stáže pre ľudí so zdravotným postihnutím
Stáže (5-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií, ako aj osobám, ktorých 
vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným 
postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.  

 Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl (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: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 27. február 2014 on-line na www.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom denného štúdia 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny  
1 semester) a 2. stupňa VŠ vo veku maximálne 30 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk 
potvrdený v akceptačnom liste.  

 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Štipendium je určené interným doktorandom vo veku maximálne do 40 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný 
dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.  

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=68
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
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 1- až 3-mesačný výskumný pobyt   
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od 
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne 

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. 
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

 MALAJZIA

Malajzijské medzinárodné štipendium MIS na celé postgraduálne a postdoktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2014 

Program malajzijskej vlády Malaysia International Scholarship (MIS) poskytuje cudzincom štipendiá na celé postgraduálne  
a postdoktorandské štúdium v Malajzii. Štipendium je určené absolventom 1. stupňa VŠ a študentom 2. stupňa VŠ (na 
postgraduálne štúdium) do veku 40 rokov, a absolventom 3. stupňa VŠ do veku 45 rokov, s výbornou znalosťou anglického 
jazyka (doloženie jazykového certifikátu TOEFL alebo IELTS podmienkou). Vyžaduje sa akceptačný list.
Bližšie informácie: www.malaysiascholarships.my/2014/01/malaysia-international-scholarship-mis.html;  
https://biasiswa.moe.gov.my/INTER/index_mis.php

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: priebežne (spravidla od januára do 30. novembra) on-line na www.saia.sk 

Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný/pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom 
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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310
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 NEMECKO
DAAD – odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. máj 2014 

 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ na: http://www.daad.de/hochschulen/ 
    kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html.  
 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ na: http://www.daad.de/hochschulen/ 
    kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html. DAAD hradí 30 EUR na osobu na deň a poistenie.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
Uzávierka: 1. marec 2014

Copernicus ponúka semestrálne štipendiá pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Štipendisti sú 
umiestnení na Humboldt-Universität Berlin alebo Universität Hamburg. 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. 
Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, mesačné vreckové, poistenie, cestovné náklady. 
Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

 NÓRSKO
Semestrálne granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 15. marec 2014

Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského  
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. Granty sa 
udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Štipendista, ktorého pobyt sa uskutoční mimo Osla, môže získať aj 
cestovný grant na cestu z Osla do miesta sídla univerzity. 
Bližšie informácie: http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Semester-Grants

Medzinárodné Ibsenove štipendiá  
Uzávierka: 30. apríl 2014

Nórska vláda ponúka od roku 2008 každoročne jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu 
projektov týkajúcich sa nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: www.ibsenawards.com/scholarship/about 

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ (ukončený 
     minimálne 1 semester) a študentov 2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentov  
     2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ 
     (ukončený minimálne 1 semester), študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná 
     znalosť poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
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Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. február a 15. júl (každoročne)

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva 
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska  
a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným 
profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD. 
Bližšie informácie: http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1

 PORTUGALSKO
Štipendiá portugalskej vlády
Uzávierka: spravidla v marci až apríli (termíny on-line prihlasovania sú spravidla zverejnené koncom februára/začiatkom marca)

Žiadosti administruje Inštitút Camões (Instituto Camões – IC). V 1. fáze sa podávajú on-line na www.instituto-camoes.pt,  
v 2. fáze uchádzači zasielajú elektronicky požadované dokumenty. Štipendiá sú zamerané na štúdium a výskum portugalského 
jazyka a kultúry, od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka. Udeľované sú štipendiá:
 štipendiá na 1-mesačné letné kurzy portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov portugalského jazyka  
   so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, žiadosti predkladajú príslušní učitelia portugalčiny,
 štipendiá na 8-mesačný študijný pobyt v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov  
   so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, 
 program Fernãa Mendesa Pinta na podporu výskumu a vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry  
    (max. 12 mesiacov) – určený pre študentov 2. stupňa alebo 1. stupňa v poslednom ročníku, zapojených do projektov  
    vedeckej alebo odbornej prípravy v oblasti portugalského jazyka ako cudzieho jazyka,
 výskumný program – štipendiá na špecializované štúdiá v oblasti portugalského jazyka a kultúry (2. stupeň VŠ a PhD., 
    max. 12 mesiacov) – určené pre pedagogických alebo vedeckých pracovníkov,
 program Pessoa na projekty odbornej prípravy a výskumu v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určený pre vedúcich 
    katedier portugalského jazyka alebo portugalských štúdií, 
 program Vieira – určený pre portugalčinárov – prekladateľov alebo tlmočníkov, zapojených do projektov odbornej prípravy 
    alebo zlepšovania v oblasti prekladu a tlmočenia.
Bližšie informácie: http://www.instituto-camoes.pt

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2014 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at

 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 EUR/mes. 

 štipendiá pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) 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 EUR/mes. 

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

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, 
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 €/deň.

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od 
vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2014 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi  
z prírodovedných odborov (vrátane medicíny a poľnohospodárskych vied).  

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
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Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2014, 15. máj 2014 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 postdoktorandov)

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 1. marec 2014 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium 
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 940 EUR/mes. (v prípade 
štipendistu nad 30 rokov s doktorátom: 1 040 EUR/mes.).

 Štipendiá Franza Werfela 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu 
má štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.

 Štipendiá Richarda Plaschku 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu 
má štipendista viacero výhod. Výška štipendia 1 040 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 

Rakúska akadémia vied: Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 15. marec 2014 

Cena je určená pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu, 
chémiu a fyziku. Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia 
výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna  
a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award

Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne 

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia 
veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci  
10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou 
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 61 210 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora  
67 270 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 EUR. Program administruje 
Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/projects/meitner.html

 SLOVENSKO
Stáže spoločnosti LEAF na Slovensku pre slovenských študentov a absolventov univerzít v zahraničí
Uzávierka: 23. február 2014

Spoločnosť LEAF pomáha slovenským študentom a absolventom univerzít v zahraničí sprostredkovať 40 stáží a pracovných 
ponúk v 26 inštitúciách na Slovensku v rámci troch kategórií: Graduate Program (pracovná skúsenosť s potenciálom predĺženia 
na plný pracovný úväzok; spravidla trvá 12 mesiacov), Internship Program (stáže, spravidla trvajú 8 až 12 týždňov počas 
letných mesiacov) a Junior Experience Program (neplatené stáže, primárne určené pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho 
štúdia; spravidla trvajú 2 až 6 týždňov počas letných mesiacov).
Bližšie informácie: www.leaf.sk/prilezitostidoma
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Štipendiá Medzinárodnej školy The British International School Bratislava na 2-ročný program IBDP
Uzávierka: 28. február 2014

Medzinárodná škola The British International School Bratislava ponúka štipendium pre študentov 2. ročníka gymnázia 
alebo strednej odbornej školy na 2-ročný program International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP. Nevyhnutnou 
podmienkou na zaradenie do výberového konania je výborná znalosť anglického jazyka, keďže celé štúdium je v angličtine. 
Štipendium je určené pre študenta so slovenskou národnosťou a trvalým pobytom na Slovensku. 
Bližšie informácie: www.bisstipendium.sk

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku 
do 26 rokov na štúdium a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa 
akceptačný list. 

 letná škola a seminár slovinského jazyka  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy). 

 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou 
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou 
krajinou JZR)
Uzávierka: 25. február 2013 on-line na www.saia.sk

 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre, študenti srbčiny minimálne 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt pre doktorandov  
a postdoktorandov
Uzávierka: 1. apríl 2014 (posledná uzávierka)

V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty doktorandov (Doktorandské štipendium Sciex/Sciex 
Doctoral Candidate Fellowship), výskumníkov s titulom PhD., ktorí nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu 
(Postdoktorandské štipendium Sciex/Sciex PostDoc Fellowship) a krátkodobé návštevy školiteľov/tútorov 
štipendistov. Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.
Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti ju musia ovládať minimálne na úrovni B2 
podľa ELP (European Language Passport). Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom a tútormi však môže byť 
aj iný dohodnutý jazyk.
Začiatok štipendijného pobytu doktoranda môže byť naplánovaný najskôr 1 rok po získaní magisterského alebo ekvivalentného 
titulu, postdoktoranda najneskôr 5 rokov od získania titulu PhD. Umiestnenie štipendistu v rámci poslednej výzvy trvá minimálne 
6 mesiacov a maximálne 13 mesiacov, musí sa realizovať od 1. októbra 2014 do 31. októbra 2015.
Bližšie informácie: www.sciex.sk
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Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)  
Uzávierka: 3. marec 2014 (Fellowship Programme), 13. marec 2014 (programy pre vedeckých pracovníkov a vysokoškolských 
učiteľov), 6. máj 2014 (Doctoral Student Programme)

 The Fellowship Programme je určený 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.

Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou predĺženia na druhý rok.
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme

 The Doctoral Student Programme je určený absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodovedné, 
     technické vedy a aplikované vedy, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane Slovenska) a sú zapísaní na  
     doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma). 

Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme

 The Scientific Associates Programme je určený skúseným a uznávaným vedeckým pracovníkom, zameraný na využitie 
     výskumného vybavenia v definovaných oblastiach výskumu, maximálne na 1 rok, výnimočne maximálne na 2 roky. Opätovne 
     môže byť pozícia udelená najskôr 5 rokov po ukončení predchádzajúceho pobytu. Pracovníci musia byť počas stáže naďalej 
     zamestnaní a poberať mzdu (resp. podstatnú časť zo mzdy) od svojho domáceho zamestnávateľa, CERN poskytuje len  
     finančnú výpomoc.

Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/job/10950

 Corresponding Associates Programme je určený výskumným pracovníkov a vysokoškolským učiteľom, program 
     zameraný na aktualizáciu vedomostí a zručností v časticovej fyzike a súvisiacich disciplínach, na maximálne 6 mesiacov.  
     Pracovníci musia byť počas stáže naďalej zamestnaní a poberať mzdu (resp. jej podstatnú časť) od svojho domáceho 
     zamestnávateľa, CERN poskytuje financie len na pobytové náklady. 

Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/job/10951

Štipendium na celé magisterské štúdium na Fakulte prírodných vied Univerzity v Ženeve 
Uzávierka: 15. marec 2014 

Fakulta prírodných vied Univerzity v Ženeve poskytuje zahraničným študentom štipendiá na celé magisterské štúdium. Štipendiá 
sú určené vynikajúcim študentom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inej krajine. Štipendium (10 000 až 15 000 CHF/ročne) 
sa udeľuje najprv na jeden akademický rok. V prípade úspešného štúdia je následne predĺžené. Žiadosti sa zasielajú e-mailom 
dekanovi fakulty. 
Bližšie informácie: http://www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Masters/ExcellenceMasterFellowships_en.html#

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2014

Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium  
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). 
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk

Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2014

Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem 
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi 
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
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 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2014 (pobyty začínajúce sa vo februári 2015)

Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným 
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu 
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. 
Bližšie informácie: http://www.bfny.org/english/applicants.cfm.

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) 
Uzávierka: posledný pracovný deň každého mesiaca (hosťujúci vedeckí pracovníci), 12. apríl 2014 (výskumní pracovníci)

 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna
Cieľom programu Štipendií pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna 
(Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave) je podporiť účasť excelentných zahraničných vedcov 
na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách a v priemysle. Program 
podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej inštitúcii a plánujú ho 
využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. Pobyt na prijímajúcej inštitúcii trvá 3 až 12 mesiacov. 
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia
Program Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia (Research Fellowship Programme for Foreign Citizens) je 
určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým postdoktorandom na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku. 
Štipendistom je poskytnuté mesačné štipendium a cestovný grant. Začiatok podávania žiadostí je 18. marca 2014.
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 18. marec 2014 on-line na www.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia   
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo 
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 seminár ukrajinského jazyka 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský 
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.

 USA
Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt 
Uzávierka: 30. marec (každoročne) 

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak Scholars umožňuje jednotlivcom zo Slovenska a Česka pôsobiacim  
vo vládnom, komerčnom alebo akademickom sektore (nie študenti) absolvovať výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu. 
Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelí Slovenská a Česká republika. Uprednostnený je výskumný zámer v oblasti 
vzdelávania, vedy, verejnej správy, politických vied, ekonómie a sociológie. Výskum bude prebiehať od augusta do decembra 
kalendárneho roka, v ktorom bola podaná prihláška, v trvaní 3,5 mesiaca. Od uchádzača sa vyžaduje niekoľko rokov praxe  
a vynikajúca znalosť anglického jazyka. 
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/ruth-crawford-mitchell-fellowship-czech-or-slovak-scholars 
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Štipendium na prácu s fondom knižnice Trumanovho inštitútu
Uzávierka: 1. apríl (každoročne) 

Harry S. Truman Library Institute Research Grants Program umožňuje postdoktorandom a vedeckým pracovníkom zaoberajúcim 
sa verejnou a zahraničnou politikou a životom a kariérou H. S. Trumana absolvovať 1- až 3-týždňový výskumný pobyt v knižnici 
Trumanovho inštitútu.  
Bližšie informácie: www.trumanlibrary.org/grants

Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF) 
Uzávierka: 1. apríl (každoročne) 

Slovensko-americká nadácia (Slovak-American Foundation) ponúka štipendiá v rámci dvoch programov: Profesionálna stáž 
a Vedecko-výskumná prax. Profesionálna stáž pre študentov a čerstvých absolventov umožňuje záujemcom získať 
pracovné skúsenosti v dynamických firmách a rôznych mestách. SAF poskytuje štipendium na 6-mesačnú alebo 12-mesačnú 
stáž (internship). Vedecko-výskumná prax umožňuje vedúcim univerzitným a výskumným pracovníkom vykonávať 
nezávislé alebo spoločné výskumné projekty v USA. SAF podporuje projekty až do výšky 60 000 USD za jeden rok. Štipendium 
umožňuje profesorom a univerzitným výskumníkom zobrať so sebou rodinu. 
Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org

 VEĽKÁ BRITÁNIA
The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
Uzávierka: 28. február 2014 

Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské 
vedy v období od júna 2014 do septembra 2016. Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač musí mať 
doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou pre uchádzačov sú už nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej 
univerzity.  
Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/visiting.fellowships.html 

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o. 
 
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabepečuje 
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj  
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. 
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2014/2015 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín: 

 Izrael,
 Mexiko,

 Nemecko (DAAD) – letný jazykový kurz,
 Švajčiarsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2014/2015 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Pilotný workshop Horizont 2020 pre začiatočníkov
25. február 2014, Bratislava
Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje workshop pre záujemcov o informácie o novom rámcovom 
programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Bližšie informácie: http://www.cvtisr.sk

 Innovation Convention 2014
10. – 11. marec 2014, Brusel, Belgicko
Na druhej konferencii o stratégii Inovácia v únii (Innovation Union), ktorú organizuje Európska komisia, sa očakáva 
okolo 2 000 účastníkov, ktorí sa zaoberajú inováciami a výskumom či financovaním inovácií.
Bližšie informácie: www.ec.europa.eu/euic2014

 Changing Landscapes in Learning and Teaching
3. – 4. apríl 2014, Brusel, Belgicko 
Výročná konferencia EUA (European University Association).
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-brussels.aspx

 Funding student mobility – Scholarships, grants and loans
10. apríl 2014, Brusel, Belgicko
Ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association)

 ESOF 2014 (EuroScience Open Forum) – Veda stavia mosty
21. – 26. jún 2014, Kodaň, Dánsko
Najväčšie interdisciplinárne, celoeurópske stretnutie zamerané na výskum a inovácie, ktoré sa organizuje každé 
dva roky. Stretávajú sa na ňom špičkoví vedci, mladí výskumníci, podnikatelia, zástupcovia verejnej správy, médií  
a verejnosti, aby diskutovali o nových objavoch a budúcom smerovaní vo výskume, podporili dialóg o úlohe vedy  
a techniky v spoločnosti, stimulovali verejný záujem a diskusiu o vede a technike.  
Bližšie informácie: http://esof2014.org/

 26. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
16. – 19. september 2014, Praha, Česká republika
Téma: Stepping into a new era’
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/prague.html

 KONFERENCIA A KONTAKTNÝ SEMINÁR GRANTOV EHP/NÓRSKYCH 
     GRANTOV

V dňoch 3. – 4. februára 2014 sa v nórskom Osle uskutočnila Konferencia a kontaktný seminár Grantov EHP 
a Nórskych grantov. Cieľom kontaktného seminára bolo predstaviť vysokoškolským inštitúciám z donorských 
štátov – Nórska, Islandu a Lichtenštajnska – možnosti spolupráce v krajinách realizujúcich Štipendijné programy 
financované z Grantov EHP a Nórskych grantov. Za Slovensko sa na seminári okrem pracovníkov SAIA, n. o., 
ktorá je správcom programu, zúčastnili zástupcovia 5 vysokoškolských inštitúcií, a to Paneurópskej vysokej 
školy, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity 
Komenského v Bratislave a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Bližšie informácie o realizácii Štipendijného programu EHP Slovensko a o možnostiach zapojenia sa stredných  
a vysokých škôl do programu sú zverejnené na stránke www.spehp.saia.sk. 

 ŽILINSKÁ UNIVERZITA ZÍSKALA PRVÝ „ERA CHAIR“ PROJEKT NA 
     SLOVENSKU 

Eurokomisárka EK pre vedu a inovácie Máire Geoghegan-Quinn na konferencii venovanej programu Horizont 2020  
v chorvátskom Záhrebe oficiálne prezentovala výsledky pilotnej výzvy „ERA Chairs“, ktorá bola vyhlásená  
v 7. rámcovom programe EÚ v špecifickom programe Kapacity – Výskumný potenciál. Celkovo bolo podaných 111 
projektov, medzi 11 projektmi, ktoré získajú podporu, je aj projekt Žilinskej univerzity „Enhancing Research and 
innovAtion dimension of the University of Zilina in intelligent transport systems“, ktorý má akronym „ERAdiate“. 
Projekt je zameraný na posilnenie výskumného potenciálu a podporu excelentnosti na Žilinskej univerzite v Žiline 
ako aj v žilinskom regióne v oblasti inteligentných dopravných systémov. 
Bližšie informácie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-125_sk.htm, www.uniza.sk/menu/inc.php?id=236

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/pilotny-workshop-pre-zaciatocnikov.html?page_id=6952
http://www.eua.be/eua-brussels.aspx
http://esof2014.org/
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 DNI OTVORENÝCH DVERÍ PRE MATURANTOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Slovenské vysoké školy pre záujemcov o vysokoškolské štúdium každoročne pripravujú Dni otvorených dverí  
pre maturantov. Informácie o nich okrem svojich webových stránok zverejňujú aj na Portáli vysokých škôl.  
V čase uzávierky tohto čísla tu boli zverejnené termíny Dní otvorených dverí na týchto fakultách: 

18. február Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne
Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne

19. február Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

20. február
Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne

28. február Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline 

7. marec Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

20. marec Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch,  
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

7. apríl Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine (Žilinská univerzita v Žiline) 

6. máj Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach 

27. máj Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave 

                                                                                                                                             Zdroj: www.portalvs.sk

 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 – www.universityfairs.com, Edufindme – http://edufindme.com  
a Holandskej organizácie pre medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC – www.nuffic.nl.

 Veľtrh práce Profesiadays
5. až 6. marec 2014, Bratislava 
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Salấo do Estudante, marec 2014, Brazília
Sấo Paulo (15. a 16. marec), Recife (18. marec), Salvador (20. marec), Curitiba (22. marec), Rio de Janeiro –
Copacabana (24. marec), Rio de Janeiro – Barra (25. marec), Belo Horizonte (26. marec), Porto Alegre (28. marec)
Bližšie informácie: http://www.salaodoestudante.com.br/

 BEST3, 6. – 9. marec 2014, Viedeň, Rakúsko
Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2014, Pobaltie
Vilňus, Litva (20. marec), Riga, Lotyšsko (22. marec), Tallin, Estónsko (23. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=news/1/178

 Edufairs, apríl 2014, Turecko
Ankara (22. apríl), Izmir (24. apríl), Istanbul (26. a 27. apríl)
Bližšie informácie: www.edufairs.net

 StudyWorld 2014, 23. – 24. máj 2014, Berlín, Nemecko
9. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. 
Bližšie informácie: www.studyworld2014.com

 WEBA Central Europe Agent Workshops and Student Fairs
18 a 19. jún 2014, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.webaworld.com/events-18-19-jun-2014.html

 WEBA Higher Education Workshops 2014 
10. až 11. september 2014, Mníchov, Nemecko
Bližšie informácie: www.webaworld.com/events-10-11-sep-2014-germany.html

http://webaconnect.ning.com/events
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.nuffic.nl/nederlandse-organisaties/docs/onderwijspromotie/fairs-worldwide.pdf
http://www.profesiadays.sk
http://www.salaodoestudante.com.br/
http://bestinfo.at
http://www.edufairs.net
http://www.studyworld2013.com
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EURAXESS BUS ROADSHOW
ZMOBILIZUJTE SVOJU VÝSKUMNÚ KARIÉRU 

a oslávte s nami 10. výročie EURAXESS! 
21. marec 2014 v Bratislave 

V 29 mestách 22 štátov sa uskutoční propagačná kampaň 
EURAXESS BUS ROADSHOW európskej siete servisných 
centier pre výskumníkov EURAXESS, ktorú organizuje 
Európska komisia. 
Cieľom je upriamiť pozornosť na iniciatívu EURAXESS 
ako na partnera pre kariérne poradenstvo a profesionálny 
rozvoj súvisiaci predovšetkým s medzinárodnou výskumnou 
dráhou. Cieľovými skupinami kampane sú najmä mladí 
výskumníci – doktorandi a postdoktorandi, študenti 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia so záujmom o profesionálnu dráhu 
výskumníka, vedúci pracovníci fakúlt, univerzít, SAV a iných 
výskumných organizácií, pracovníci zahraničných oddelení, 
personálnych oddelení, oddelení pre vedu a výskum, ako aj 
zástupcovia štátnej a verejnej správy.

V Bratislave bude kampaň prebiehať 21. marca. Európsky autobus budete môcť navštíviť vo vysokoškolskom meste  
Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave od 10.00 do 16.00. Buďte medzi prvými, ktorým bude poskytnuté 
poradenstvo v autobuse a získajte drobné ceny. Nezmeškajte jedinečnú príležitosť stretnúť sa osobne s pracovníkmi servisných 
centier EURAXESS, získať potrebné informácie a využiť interaktívne nástroje, ktoré vám pomôžu naštartovať výskumnú kariéru. 
Zúčastnite sa na seminároch v areáli SAV na Dúbravskej ceste a v CVTI na Lamačskej ceste, ktoré budú zamerané na 
otázky súvisiace s mobilitou doktorandov a výskumníkov a na podmienky pre medzinárodný výskum. 
 
S blížiacim sa dátumom nájdete bližšie podrobnosti o programe na Facebooku www.facebook.com/euraxess.sk a www.euraxess.sk. 
Program a trasu EURAXESS Roadshow môžete sledovať už od 3. marca 2014 na stránkach kampane na Facebooku a Twitteri  
www.facebook.com/EURAXESS.OnTour a @EURAXESS_OnTour. 
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Aj tento rok môžete podporiť SAIA, n. o., a jej aktivity 
rozhodnutím o podiele zo zaplatenej dane z príjmov

Ak ste fyzická osoba (zamestnanec alebo 
samostatne zárobkovo činná osoba)

môžete rozhodnúť o poukázaní 2 % alebo 3 %  
zo zaplatenej dane z príjmu na verejnoprospešný 

účel.
 (Táto suma však musí byť minimálne 3 €)

Na čo chceme použiť Vaše peniaze?

 zlepšovanie verejných on-line nástrojov (databáza štipendií a grantov  
    pre slovenských a zahraničných záujemcov, on-line navigácia administratívnymi  
    postupmi pri riešení pobytu cudzincov na Slovensku),

 výmena skúseností a informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom skvalitňovania 
    našich služieb,

 vylepšenie vnútorných procesov a skvalitnenie práce na pracoviskách  
    v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a v Žiline.

Aj právnické osoby môžu poukázať 1,5 % (prípadne 2 %) z dane za rok 2013 na činnosť našej organizácie.

Bližšie informácie o podmienkach a postupe pri darovaní podielu z dane za rok 2013:

www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/

V prípade, ak sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 % alebo 3 % dane  
z príjmu našej organizácii, budete potrebovať nasledujúce údaje:

názov organizácie:  SAIA, n. o.
sídlo:                    Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
IČO:      31821596
právna forma:  nezisková organizácia

Viete, že...

...fyzická osoba,  
ktorá v roku 2013 
odpracovala aspoň 40 
dobrovoľníckych hodín  
a má Potvrdenie od 
organizácie/organizácií,  
v ktorých dobrovoľne  
pôsobila, môže poukázať
3 % zo zaplatenej dane  
z príjmu? 

http://www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/
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