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VÝSLEDKY  
VÝBEROVÝCH 

KONANÍ   

(AKADEMICKÝ ROK 2014/2015)  

ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE 
MEDZIVLÁDNYCH 

BILATERÁLNYCH DOHÔD  
A PONÚK ZAHRANIČNÝCH VLÁD

Štipendiá a granty 2015/2016
Publikácia je určená všetkým, 
ktorí sa chcú uchádzať  
o štipendiá alebo iné formy 
finančnej podpory mobilít.

V ponuke sú príležitosti 
najmä pre vysokoškolákov, 
doktorandov, vysokoškolských 
učiteľov a výskumných 
pracovníkov, ale aj pre 
stredoškolákov, absolventov 
stredných a vysokých škôl  
a učiteľov stredných škôl  
do vyše 50 krajín sveta.

Publikácia je zverejnené na: 
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

 študijná mobilita 

 výskumná mobilita 

 jazykový kurz 

 celé štúdium 

 letná odborná škola 

 projektová spolupráca 
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VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ PODĽA VYSOKÝCH ŠKÔL
na akademický rok 2014/2015 – štipendiá na základe medzivládnych 
bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
SAIA, n. o., každoročne organizuje výberové konania na štipendiá 
vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania a ponúk 
zahraničných vlád. Výsledky výberových konaní bývajú zverejnené na 
webovej stránke SAIA www.saia.sk.
Do tohto čísla sme z databázy uchádzačov o štipendiá administrované 
SAIA pripravili prehľad odporučených uchádzačov podľa jednotlivých 
slovenských vysokých škôl (v čase uzávierky tohto čísla výberové konanie 
do Japonska ešte nebolo ukončené). 
Pri menách uvádzame aj krajinu, v ktorej sa štipendijný pobyt uskutoční. 
Uchádzači vybraní výberovými komisiami ako náhradníci sú uvedení  
v zoznamoch kurzívou (náhradník spravidla nastupuje na pobyt namiesto 
odporučeného uchádzača len v prípade, že odporučený uchádzač odstúpi 
pred zaslaním nominačných listov zahraničnej strane, čo však nebýva 
bežným javom). Môže sa stať, že jeden uchádzač je odporučený na viac 
štipendijných – v takom prípade platí pravidlo, že ak ide o ten istý typ 
pobytu, musí si odporučený uchádzač vybrať, ktorého pobytu sa zúčastní. 
Za zverejnenými zoznamami odporučených uchádzačov a náhradníkov 
uverejňujeme na strane 9 aj štatistický predľad podľa vysielajúcej 
školy/inštitúcie. O štipendiá sa v rámci rôznych podmienok pri jednotlivých štipendiách môžu uchádzač aj slovenskí 
občania študujúci na zahraničných vysokých školách, slovenskí stredoškoláci, učitelia stredných škôl, alebo aj zamestnanci 
výskumných ústavov, preto aj tieto sú súčasťou zverejnených prehľadov.

ODPORUČENÍ UCHÁDZAČI ŠTUDUJÚCI/PÔSOBIACI NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta výtvarných umení Lukáš Matejka, doktorand, Česko

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta aplikovaných jazykov Natália Ježíková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Filip Kalaš, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Michaela Karlubíková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Miroslava Michliková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta medzinárodných vzťahov Michal Boga, študent VŠ 1. stupňa, Česko, náhradník
Silvia Čižárová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko
Dominika Dobrovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Katarína Hovorková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Marek Hroch, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Patrik Chmára, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko
František Imrich, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko, náhradník
Ivana Jančovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Ľudmila Magdolenová, študentka VŠ 1. stupňa, Litva
Simona Perejdová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Ivana  Repčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Dean Reš, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Filip Šimonák, študent VŠ 1. stupňa, Litva
Patrik Šmilňák, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko, náhradník

Národohospodárska fakulta Jaroslava Kovacova, učiteľka VŠ, Maďarsko
Michaela Lavrinčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Viktória Slemenská, študent VŠ 1. stupňa, Chorvátsko, náhradníčka
Viktória Slemenská, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Viktória Slemenská, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko

http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/
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Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied Slavomír Bucher, výskumný pracovník, Rusko
Štefánia Nováková, doktorandka, Česko

Fakulta manažmentu Stanislav Peregrin, doktorand, Česko
Roman Vavrek, doktorand, Česko

Fakulta zdravotníckych odborov Miriam Ištoňová, učiteľka VŠ, Česko

Filozofická fakulta Peter Babej-Kmec, študent VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Mariana Čentéšová, doktorandka, Maďarsko
Anna Dolhomutová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Lenka Domaracká, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Ľubomír Guzi, učiteľ VŠ, Rusko
Zuzana Hiščárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Miroslava Hojdová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Luciána Hoptová, učiteľka VŠ, Bielorusko
Jana Huťová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Matúš Jožio, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Dominika Karľová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Petra Kissová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Peter Mráz, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Daniela Pačanská, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Martina Paulinová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lenka Poľaková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Dominika Pročková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Elena Rabatínová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Anna Ryšavá, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Erik Štefko, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Veronika Thúrová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Radoslav Legdan, študent VŠ 2. stupňa, Česko

Slovenská akadémia vied

Ústav geotechniky SAV Igor Štyriak, výskumný pracovník, Česko

Ústav materiálového výskumu SAV Michal Besterci, výskumný pracovník, Nemecko

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Peter Socha, výskumný pracovník, Poľsko

Fakulta ekonomiky a manažmentu Zuzana Šusteková,  študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Beáta Novotná, učiteľka VŠ, Belgicko

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta architektúry Veronika Výrostková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko, náhradníčka
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Ľubomír Švorc, výskumný pracovník, Nemecko

Fakulta informatiky a informačných technológií Veronika Prochotská, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Marián Palcut, výskumný pracovník, Česko
Miroslav Sahul, výskumný pracovník, Rusko
Martin Sahul, výskumný pracovník, Rusko

Strojnícka fakulta Andrej Holubek, študent VŠ 1. stupňa, Rusko

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici Martina Rutseková, učiteľka VŠ, Česko, náhradníčka
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Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta Michaela Knapíková, študentka VŠ 2. stupňa, Litva
Jana Saksová, študentka VŠ 1. stupňa, Litva

Fakulta elektrotechniky a informatiky Miroslava Hroncová, študentka VŠ 2. stupňa, Maďarsko

Fakulta výrobných technológií v Prešove Ján Haluška, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Hutnícka fakulta Ondrej Milkovič, učiteľ VŠ, Nemecko

Stavebná fakulta Jozef Kšiňan, doktorand, Švajčiarsko

Technická univerzita vo Zvolene

Drevárska fakulta Pavol Halachan, doktorand, Rusko

Lesnícka fakulta Tomáš Šatala, doktorand, Rumunsko

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Martin Labudík, študent VŠ 2. stupňa, Česko

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta Michaela Mikušová, absolventka, Francúzsko, náhradníčka
Filozofická fakulta Katarína Horáčková, študentka VŠ 2. stupňa, Česko

Lucia Miklošková, doktorandka, Česko
Martina Pillingová, doktorandka, Maďarsko

Univerzita J. Selyeho v Komárne

Pedagogická fakulta Lilla Tóthová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu Jana Halušková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko, náhradníčka
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Jakub Hulík, doktorand, Francúzsko, náhradník

Šimon Mackovjak, doktorand, Švajčiarsko
Monika Mullerová, výskumná pracovníčka, Poľsko

Farmaceutická fakulta Veronika Kováčiková, doktorandka, Nemecko

Filozofická fakulta Zuzana Andrejčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Grécko
Denisa Ballová, absolventka, Francúzsko
Ľubomíra Bodnárová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Barbora Bogdaňová, študentka VŠ 2. stupňa, Grécko
Michaela Bukvová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Karina Čížová, študentka VŠ 2. stupňa, Srbsko
Lucia Demková, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
Miriama Dercová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Lenka Drobná, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Eliška Ducárová, študentka VŠ 2. stupňa, Egypt
Ivana Eliašová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Patrik Fodor, študent VŠ 1. stupňa, Egypt
Barbora Gancarčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Zuzana Gašparová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Anna Gavláková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Katarína Hallová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Silvie Holečková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Dominika Hozlárová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Zuzana Hrúzová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Dominika Hýllová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Milica Ivović, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Veronika Jančoková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Anastázia Kilianová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Silvia Kissová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Dominika Kolesárová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Petra Kollárová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Lucia Kopecká, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
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Filozofická fakulta Adam Križan, študent VŠ 1. stupňa, Maďarsko
Terézia Kučerová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Hana Kucharovičová, doktorandka, Čína
Eva Lazová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko, náhradníčka
Laura Lexmaulová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Michala Lônčíková, doktorandka, Chorvátsko
Eva Macová, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Katarína Marčanová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Jana Maťková, študentka VŠ 2. stupňa, India
Miroslav Mrekaj, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Marián Munka, študent VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Denisa Musilová, študentka VŠ 2. stupňa, Rumunsko
Denisa Musilová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Bianka Nagyová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Michaela Nagyová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Ján Nemeček, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Simona Nemogová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Denisa Nešťáková, doktorandka, Izrael, náhradníčka
Lukáš Oravec, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Soňa Orviská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Adriána Paveleková, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko
Martin Pavelka, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Matej Pemčák, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Matej Pemčák, študent VŠ 1. stupňa, Srbsko
Eunika Rejtová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Petra Rezničáková, študentka VŠ 2. stupňa, Srbsko
Alena Ritterová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Romana Rýdza, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Matúš Sagan, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Dominika Sajanová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Kristína Sekáčová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Silvia Steinerová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Petra Svardova, doktorandka, Bulharsko
Simona Svetláková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lukáš Šabík, študent VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Katarína Ščepková, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Lucia Šmitalová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Lucia Tereňová, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko, náhradníčka
Beáta Tománková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Michal Tomko, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Miroslava Urbanová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Ingrida Vaňová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Mária Vavrová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Viktória Vičanová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Sabína Vrbenská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Nina Zahradníková, študentka VŠ 2. stupňa, Slovinsko
Pavol Zlatovský, študent VŠ 1. stupňa, Srbsko

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Adam Žilík, študent VŠ 1. stupňa, Rumunsko, náhradník
Lekárska fakulta Iveta Gašparová, doktorandka, Francúzsko, náhradníčka
Pedagogická fakulta Júlia Hlinková, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko, náhradníčka

Pavol Matula, učiteľ VŠ, Poľsko, náhradník
Právnická fakulta Soňa Kanderová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Prírodovedecká fakulta Dávid Altdorffer, študent VŠ 2. stupňa, Srbsko
Ivana Centárová, doktorandka, Francúzsko, náhradníčka
Radovan Čižmár, študent VŠ 2. stupňa, Rumunsko
Anton Kasagranda, doktorand, Česko
Juraj Procházka, doktorand, Francúzsko, náhradník
Peter Šramel, doktorand, Francúzsko
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied Veronika Csákyová, doktorandka, Maďarsko
Tomáš Durec, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Miroslava Fáberová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko

Filozofická fakulta Pavol Adamka, učiteľ VŠ, Rusko
Lucia Binderová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Annamária Cimbáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Dominika Dolinská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Zuzana Ďuricová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Patrik Ďurík, študent VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Ivana Fedorová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Alena Filková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Lucia Gulašová, študentka VŠ 2. stupňa, Ukrajina
Lucia Gurčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Silvia Hanáková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Zuzana Hasarová, doktorandka, Česko
Ivana Hulejová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Anna Chromiková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Beáta Jakabová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Kristína Jakubovská, doktorandka, Česko
Kristína Jakubovská, doktorandka, Poľsko
Viera Jakubovská, učiteľka VŠ, Bielorusko
Karolína Juricová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko, náhradníčka
Kristína Kolláriková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lucia Krajčovicová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Simona Kučerková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Monika Kučíková, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko
Veronika Labancová, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko
Martin Lacho, študent VŠ 1. stupňa, Egypt, náhradník
Tatiana Marendiaková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Lenka Mináriková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Veronika Mlynárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Marieta Musitzova, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Lucia Raučinová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko, náhradníčka
Kristína Sentálová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Dáša Slezáková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Daniela Sochorová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Zuzana Stahorská, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Michaela Svitková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Eliška Šafárová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Dominika Švajdová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alica Ternová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Katarína Turácová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Denisa Vagaská, doktorandka, Česko
Veronika Viszkocsilová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lenka Vitteková, študentka VŠ 2. stupňa, Ukrajina
Eva Zahradníková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Lucia Zimanová, doktorandka, Česko
Žaneta Zsarnóczaiová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko, náhradníčka

Pedagogická fakulta Irina Sivkovská, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko, náhradníčka

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta Katarína Šimonovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Lea Adamkovičová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko, náhradníčka
Adam Augustín, študent VŠ 2. stupňa, Francúzsko, náhradník
Marek Kysela, študent VŠ 1. stupňa, Kórea
Eva Pálešová, doktorandka, Francúzsko
Hana Vermešová, doktorandka, Srbsko
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Filozofická fakulta Marika Arvensisová, doktorandka, Česko
Lucia Bodorová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Renáta Bugajová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Marianna Galiková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Eva Gondová, študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko
Lucia Havrilová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Anna Janckulíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Adriána Janigová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Gabriela Jesenská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Monika Košteková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lucia Kredatusová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Sandra Kreková, študentka VŠ 1. stupňa, Maďarsko
Lucia Krempaská, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Zuzana Kudzbelová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Lenka Leštáková, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Zuzana Macková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Soňa Mayerová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Svetlana Meľničuková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Barbora Mlynárová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Barbara Moravčíková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Eva Mračková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Andrea Mušáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Natália Palčeková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Paula Patylová, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko, náhradníčka
Alexandra Solárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Jana Suská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Romana Štrbová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lenka Truchlá, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Zuzana Uškertová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko, náhradníčka

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta Nikoleta Dzurikaninová, doktorandka, Maďarsko
Nikoleta Dzurikaninová, doktorandka, Maďarsko, náhradníčka
Ondrej Ficeri, študent VŠ 2. stupňa, Maďarsko
Barbara Kacerová, študentka VŠ 1. stupňa, Maďarsko
Paulína Schützová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Timea Verešová, učiteľka VŠ, Maďarsko

Lekárska fakulta Juraj Breza, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Právnická fakulta Marek Kurák, študent VŠ 2. stupňa, Cyprus
Adriána Palajová, doktorandka, Chorvátsko
Ivan Puškár, študent VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Ivan Rosa, študent VŠ 2. stupňa, Poľsko

Prírodovedecká fakulta Milan Žukovič, VŠ učiteľ, Grécko

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta sociálnych vied Lucia Kantová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Petra Viskupičová, študentka VŠ 1. stupňa, Srbsko, náhradníčka

Filozofická fakulta Michal Hudák, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Jurčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lenka Kuželová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Nikoleta Olexová, doktorandka, Poľsko
Mária Tatarková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Emília Vendeľová, doktorandka, Nemecko

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta Barbora Forkovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Peter Galdík, študent VŠ 1. stupňa, Maďarsko

Filmová a televízna fakulta Juraj Kilián, učiteľ VŠ, Litva
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Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Martin Franzen, študent VŠ 1. stupňa, Kórea
Natalia Hoosová, študentka VŠ 1. stupňa, Kórea

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných  vied Soňa Záňová, učiteľka VŠ, Chorvátsko

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Marek Košuda, študent VŠ 2. stupňa, Čína
Dominika Matušová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko, náhradníčka
Lenka Vlčková, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko, náhradníčka
Lenka Vlčková, študentka VŠ 2. stupňa, Slovinsko, náhradníčka

Strojnícka fakulta Radovan Nosek, učiteľ VŠ, Poľsko
Marek Stručka, študent VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Marek Stručka, študent VŠ 1. stupňa, Litva, náhradník

Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA
Počet uchádzačov a odporučených podľa krajín 

Krajina Počet podaných žiadostí Počet odporučených 
uchádzačov

Počet odporučených 
uchádzačov ako 

náhradník 

Počet zamietnutých 
uchádzačov 

Belgicko 19 4 2 13

Bielorusko 12 7 1 4

Bulharsko 9 7 1 1

Cyprus 1 1

Česko 24 20 3 1

Čína 22 15 2 5

Egypt 10 6 1 3

Francúzsko 30 7 9 14

Grécko 7 3 4

Chorvátsko 8 5 1 2

India 2 2

Izrael 4 2 1 1

Japonsko* 11

Kórea 6 3 3

Litva 6 5 1

Maďarsko 18 16 1 1

Mexiko 1 1

Nemecko 128 49 5 74

Poľsko 17 14 2 1

Rumunsko 8 5 1 2

Rusko 165 84 4 77

Slovinsko 14 6 1 7

Srbsko 11 7 1 3

Švajčiarsko 7 3 2 2

Ukrajina 8 8

Celkový súčet 548 278 39 220

* výsledky výberov budú k dispozícii až v októbri
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Škola/fakulta, inštitúcia odporučený odporučený ako 
náhradník spolu

Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 1

Fakulta výtvarných umení 1 1

Copenhagen Business School 1 1

Ecole polytechnique, Saclay 1 1

ENSAE Paris Tech 1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 19 4 23

Fakulta aplikovaných jazykov 4 4

Fakulta medzinárodných vzťahov 10 3 13

Fakulta medzinárodných vzťahov 1 1

Národohospodárska fakulta 4 1 5

Freie Universität Berlin 1 1

Gymnázium Alberta Einsteina 1 1

Institut d´Etudes Politiques Paris – Sciences Po Paris 1 1

Masarykova univerzita v Brne 4 1 5

Ostravská univerzita v Ostrave 1 1

Pontificio Istituto Biblico 1 1

Prešovská univerzita v Prešove 27 27

Fakulta humanitných a prírodných vied 2 2

Fakulta manažmentu 2 2

Fakulta zdravotníckych odborov 1 1

Filozofická fakulta 21 21

Pravoslávna bohoslovecká fakulta 1 1

Ruská ekonomická univerzita G. V. Plechanova 1 1

Slovenská akadémia vied 2 2

Ústav geotechniky SAV 1 1

Ústav materiálového výskumu SAV 1 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 3

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 1 1

Fakulta ekonomiky a manažmentu 1 1

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 1 1

Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 1 7

Fakulta architektúry 1 1

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 1

Fakulta informatiky a informačných technológií 1 1

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 3 3

Strojnícka fakulta 1 1

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 1 1

Štátny archív v Nitre 2 2

pobočka Bojnice 1 1

pobočka Komárno 1 1

Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA
Odporučení uchádzači podľa škôl
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Škola/fakulta, inštitúcia odporučený odporučený ako 
náhradník spolu

Technická univerzita v Košiciach 6 6

Ekonomická fakulta 2 2

Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1

Fakulta výrobných technológií v Prešove 1 1

Hutnícka fakulta 1 1

Stavebná fakulta 1 1

Technická univerzita vo Zvolene 2 2

Drevárska fakulta 1 1

Lesnícka fakulta 1 1

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 1 1

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 1 1

Trnavská univerzita v Trnave 3 1 4

Filozofická fakulta 3 3

Právnická fakulta 1 1

Universite de Geneve  1 1

Université Paris 5 1 1

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 1 1

Univerzita J. Selyeho v Komárne 1 1

Pedagogická fakulta 1 1

Univerzita Komenského v Bratislave 78 11 89

Fakulta managementu 1 1

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 2 1 3

Farmaceutická fakulta 1 1

Filozofická fakulta 70 3 73

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1 1

Lekárska fakulta 1 1

Pedagogická fakulta 2 2

Právnická fakulta 1 1

Prírodovedecká fakulta 4 2 6

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 45 5 50

Fakulta prírodných vied 3 3

Filozofická fakulta 42 4 46

Pedagogická fakulta 1 1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 31 4 35

Ekonomická fakulta 1 1

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 3 2 5

Filozofická fakulta 27 2 29

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 11 1 12

Filozofická fakulta 5 1 6

Lekárska fakulta 1 1

Právnická fakulta 4 4

Prírodovedecká fakulta 1 1

Univerzita Palackého v Olomouci 5 1 6

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 1 7

Fakulta sociálnych vied 1 1 2

Filozofická fakulta 6 6



BULLETIN SAIA 06/2014 

Téma/Výsledky výberových konaní na rok 2014/2015

11 

Škola/fakulta, inštitúcia odporučený odporučený ako 
náhradník spolu

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1

Vestfálska-Wilhelmova Univerzita v Münsteri 1 1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 3

Divadelná fakulta 2 2

Filmová a televízna fakulta 1 1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2 2

Vysoké učení technické v Brně 1 1

Wiener Universität 1 1

Žilinská univerzita v Žiline 3 5 8

Fakulta humanitných  vied 1 1

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1 3 4

Strojnícka fakulta 1 2 3

Iné 4 4

Celkový súčet 278 39 317
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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, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené 
podrobné informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si Často 
kladené otázky (help), kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať 
žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke je tlačidlo „Podaj žiadosť”.
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
Štipendijný program EHP Slovensko 
Uzávierka: priebežne, najneskôr do 15. augusta 2014 (prípravné návštevy a stretnutia), 12. september 2014 (inštitucionálna 
spolupráca)

Štipendijný program EHP Slovensko je nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov 
vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku  
a partnerskými organizáciami v donorských štátoch – Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku.
Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby (nie jednotlivec), a to stredné a vysoké školy, ktoré majú za partnera minimálne 
1 strednú, resp. vysokú školu so sídlom v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku.  

 Prípravné návštevy a stretnutia 
Cieľom prípravných návštev a stretnutí je nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych 
kontaktov. Účelom stretnutí by malo byť naplánovanie spoločného projektu a/alebo pripravenie podmienok pre ďalší 
rozvoj spolupráce, predovšetkým príprava projektového zámeru pre jedno z ďalších opatrení Štipendijného programu EHP 
Slovensko s inštitúciami v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.
Žiadosti môžu byť podporované len do vyčerpania finančných limitov alokovaných na výzvu, t. j. 15 228 EUR. Maximálna 
výška grantu na jednu žiadosť je 4 500 EUR.
Bližšie informácie: http://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/vyzva-eea-ehp-sk06-i-01

 Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami
 Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní

Cieľom projektov je zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami na 
Slovensku a v donorských štátoch a medzi strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch. Prioritou je podporiť 
vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne) na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo 
spolupráce všetkých zúčastnených strán.
Tematické zameranie projektov nie je definované. Celková alokácia na túto výzvu je 814 306 EUR.
Výška projektového grantu na projekty vysokých škôl nesmie byť nižšia ako 50 000 EUR a vyššia ako 120 000 EUR. Výška 
projektového grantu na projekty stredných škôl nesmie byť nižšia ako 30 000 EUR a vyššia ako 100 000 EUR.
Bližšie informácie: http://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/vyzva-eea/ehp-sk06-iv-v-01-institucionalna-spolupraca 

Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2014 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na letný semester 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. 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/pripravne-navstevy-a-stretnutia
http://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/institucionalna-spolupraca-medzi-vysokymi-skolami
http://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/institucionalna-spolupraca-medzi-vysokymi-skolami
http://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/istitucionalna-spolupraca-v-stredoskolskom-vzdelavani
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
www.stipendia.sk
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Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 31. október 2014 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, 
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Grantový program pre posilnenie 
analytických kapacít vo verejnej správe
Uzávierka: 9. júl 2014

Cieľom programu je umožniť štátnej správe získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Program umožňuje 
získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné 
poistenie) na maximálne dva akademické roky, za čo sa štipendista zaviaže odpracovať tri roky vo verejnej správe. 
Oprávnenými žiadateľmi sú štátni príslušníci SR prijatí na štúdium alebo už študujúci na 2. alebo 3. stupni na vysokých školách  
v zahraničí, ktoré sú do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2013 
alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc (Research Papers in Economics).
Bližšie informácie: www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-grantoveho-programu-pre-posilnenie-analytickych-
kapacit-vo-verejnej-sprave/

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/

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci)

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu 
Erasmus alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje študentov 
technických odborov. 
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici

Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: 15. august 2014 (dlhodobé pobyty) a priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobé 
pobyty)

Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference 
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov. Uchádzač  
o štipendium musí byť občanom niektorej členskej krajiny EMBC (Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia).

 Štipendium EMBO na krátkodobý výskumný pobyt
Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od získania titulu 
PhD. viac ako 10 rokov), ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu v zahraničí. Po ukončení pobytu sa 
štipendista musí vrátiť na domácu inštitúciu minimálne na 6 mesiacov. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 Štipendium EMBO na dlhodobý výskumný pobyt
Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohli uplynúť od získania titulu PhD. 
viac ako 2 roky), ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana členskej krajiny EMBC  
v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na jeden až dva roky.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships

www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
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OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske 
systémy (CRP) na rok 2015 – vedecké štipendiá
Uzávierka: 10. september 2014

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

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov na rok 2015
Uzávierka: 10. september 2014 (Visual&Sound Arts), 1. október 2014 (Performing Arts) 

Rezidenčný program pre umelcov zo všetkých oblastí umenia (Visegrad Artist Residency Program – VARP) bol vytvorený 
pôvodne ako jeden všeobecný rezidenčný program s cieľom uľahčenia mobility a výmeny umenia pre občanov V4 (Poľsko, 
Maďarsko, Česko a Slovensko). Postupne sa pretrasnformoval do viacerých samostatných podprogramov. 
 VARP – Visual&Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného  
    a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies/visual-sound/
 VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené  
    pre individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty  
    s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies/performing-arts/

Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)

Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách 
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb 
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch 
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej  
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie a pohybuje sa od 250 do 700 EUR. 
Bližšie informácie: http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/

 AUSTRÁLIA

Endeavour Awards – vládne štipendiá na rok 2015
Uzávierka: 30. jún 2014

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

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

Bližšie informácie: https://aei.gov.au/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

http://www.oecd.org/tad/crp/researchfellowshipsandconferencesponsorship-co-operativeresearchprogramme.htm
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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: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk 

 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.

Štipendiá European University Cyprus
Uzávierka: 1. august 2014

European University Cyprus so sídlom v Nikózii ponúka na akademický rok 2014/2015 pre slovenských študentov 1 štipendium 
pokrývajúce 75 percent nákladov na štúdium a 3 štipendiá pokrývajúce 50 percent nákladov na štúdium.
Bližšie informácie: www.euc.ac.cy

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie pre rozvoj vzdelávania pre slovenských študentov 1. ročníka vysokých škôl v ČR
Uzávierka: 14. september 2014

O štipendium v rámci programu Ľahší rozbeh sa môžu uchádzať slovenskí občania prijatí do 1. ročníka na českej vysokej škole  
v akademickom roku 2014/2015. Základnou podmienkou je napísanie eseje na niektorú zo stanovených tém. 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

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 

 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: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.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. 

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://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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 ESTÓNSKO 
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. október 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/

 FÍNSKO 
Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni 
Uzávierka: 31. október 2014 (na jarný 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
Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora – štipendiá na postdoktorandské štúdium 
Uzávierka: 8. september 2014

IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) ponúka mladým vedeckým pracovníkom (do 35 rokov, 
s ukončeným doktorandským štúdiom) 12-mesačné pobyty. O štipendium sa nemôžu uchádzať vedci, ktorí už absolvovali 
postdoktorandský výskum na IFREMER. 
Bližšie informácie: http://wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Appel-a-candidatures-post-
doctorales-pour-l-annee-universitaire-2014-2015 

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk

 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.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. 

http://www.cimo.fi/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2014

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

 ÍRSKO
Walsh Fellowship Programme – výskumné štipendiá 
Uzávierka: 4. september 2014

Štipendijný program so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva, 
rozvoj vidieka, vidiecke prostredie a lesníctvo je určený študentom 2. stupňa VŠ štúdia a doktorandom. Štipendium sa udeľuje 
na výskumný pobyt na rôznych inštitútoch írskeho Úradu pre rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva Teagasc. Projekt musí 
zodpovedať prioritám výskumného programu inštitútu.
Bližšie informácie: www.teagasc.ie/research/postgrad/2015/

 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 – 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.oms.sav.sk 

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2015
Uzávierka: 31. august 2014 

Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2015  
a marcom 2016) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický 
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú  
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá 
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj 
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie.  
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 15. september 2014 

O štipendium Canon Foundation na 3-mesačný až ročný pobyt v japonskej inštitúcii podľa vlastného výberu (súčasťou prihlášky 
je akceptačný list prijímajúcej organizácie, ako aj návrh výskumného projektu dohodnutý s prijímajúcou organizáciou) sa môžu 
uchádzať mladí výskumní pracovníci (do 40 rokov) s ukončeným minimálne magisterským vzdelaním (titul získali maximálne 10 
rokov pred podaním žiadosti).
Bližšie informácie: www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php

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://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
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 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium 
Uzávierka: spravidla v októbri/novembri (žiadosť podáva kanadská vysoká škola)

Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD 
ročne. Návrh na udelenie štipendia musí podať kanadská vysoká škola. Uchádzačom sa odporúča kontaktovať vybranú vysokú 
školu a pripravovať podklady potrebné k žiadosti od júla.
Bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. august 2014 (prekladateľské stáže), 15. október 2014 (všetky ponuky)

 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

 MACEDÓNSKO
Štipendiá Ministerstva školstva a vedy Macedónskej republiky
Uzávierka: 1. august 2014 

 štipendium na bakalárske štúdium v macedónskom jazyku
Ministerstvo školstva a vedy Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium na macedónskych 
verejných vysokých školách, na ktorých je vyučovacím jazykom macedónčina. Štipendium je určené cudzincom vo veku do 
28 rokov. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny (súčasťou štipendia je intenzívny kurz macedónčiny). 

 štipendium na bakalárske štúdium informačných a komunikačných vied a technológií v anglickom jazyku 
Vláda Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku na Univerzite informačných 
vied a technológií Sv. Pavla Apoštola v Ochride (www.uist.edu.mk) na akademický rok 2014/2015. Štipendium je určené 
cudzincom vo veku do 22 rokov, ktorí chcú študovať odbory: Komunikačné siete a bezpečnosť, Počítačová veda  
a inžinierstvo, Informačné systémy, vizualizácia, multimédiá a animácia, Informačná teória a analýza, Umelá inteligencia  
a robotika.

Bližšie informácie: http://www.stipendii.mon.gov.mk/web/guest/foreign-students

 MAĎARSKO
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
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 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: 31. júl 2014 a priebežne do 29. augusta 2014 on-line na www.granty.saia.sk 

Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný/pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom 
odbore podľa typu štipendijného programu. 

Štipendiá, na ktoré je uzávierka 31. júla 2014:

 štipendium na 3- až 6-mesačný pobyt pre študentov na 1. a 2. stupni VŠ

 štipendium na celé magisterské štúdium

 štipendium na celé doktorandské štúdium

 štipendium na výskumný alebo postgraduálny odborný pobyt (1 až 12 mesiacov) pre doktorandov a výskumných 
    pracovníkov

 štipendium na ročný špecializačný pobyt pre študentov 2. stupňa vysokej školy a doktorandov

 štipendium na ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny pre študentov 2. stupňa vysokej školy, doktorandov  
     a výskumných pracovníkov 

Štipendiá, na ktoré je uzávierka priebežne do 29. augusta:

 1- až 6-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 so záujmom o šírenie informácií o Mexiku 
    (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)

 mesačný prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)  – cestovný grant

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

 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. november 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

KAAD (Katolícka akademická služba pre cudzincov) – študijné a výskumné pobyty  
Uzávierka: 30. jún 2014

Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst ponúka v rámci Osteuropaprogramm 
pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá na študentské a vedecké pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať 
študenti (po skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý má slúžiť predovšetkým 
na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp. diplomovej práce. Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí pracovníci, 
ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si rozširujú a prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až 
dvojročný vzdelávací pobyt, príp. nadstavbové štúdium. V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt predĺžený 
na 3 roky. Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať o štipendium na krátkodobý výskumný pobyt (max. 6 mesiacov).
Bližšie informácie: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
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Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente v roku 2015
Uzávierka: 30. jún 2014

Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne  
a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages (IPS)  
v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy 
s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí 
by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. 
Štipendium zahŕňa 450 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné, 
náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. Program sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2015.
Bližšie informácie: http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html

Program podpory výmeny osôb pracujúcich na spoločnom projekte (PPP) medzi Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, SAV a DAAD
Uzávierka: 31. júl 2014

Mobilita v rámci PPP (Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs) sa týka výlučne riešenia slovensko-nemeckých 
projektov schválených pre nasledujúce dvojročné obdobie. Nemeckí riešitelia podávajú projekty na DAAD (Bonn), slovenskí 
na Odbor medzinárodnej spolupráce SAV. Podmienkou úspešnosti projektu je aj účasť mladých vedeckých pracovníkov, 
doktorandov, aktuálna medzinárodne významná téma. Projekt nesmie byť financovaný z iných zdrojov.
Bližšie informácie: www.oms.sav.sk

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie MOE
Uzávierka: 1. august 2014 

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – www.dbu.de). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa)  
v strednej a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje  
6- až 12-mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne 
organizácie, úrady a pod.). Zoznam ponúk štipendijných miest je na http://www.dbu.de/618.html (Stipendien >  
MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU > Praktikumsplätze). 
Bližšie informácie: https://www.dbu.de/1460.html 

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec augusta 2014 

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti 
ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku. 
Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy.
Bližšie informácie: http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium

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

Štipendiá medzinárodnej knižnice pre mládež v Mníchove
Uzávierka: 30. september 2014 

Cieľom štipendijného programu Medzinárodnej knižnice pre mládež (Internationale Jugendbibliothek) v Mníchove je podporovať 
výskum v oblasti literatúry pre deti a mládež a umožniť výmenu vedeckých pracovníkov. Podporované sú 6-týždňové  
až 4-mesačné pobyty. V žiadosti o štipendium je potrebné uviesť relevantnosť vybranej témy a odôvodniť nevyhnutnosť 
pobytu. Prioritne sú podporované pobyty vedeckých pracovníkov. Vyžaduje sa dobrá znalosť nemeckého a/alebo anglického 
jazyka.
Bližšie informácie: www.ijb.de

http://www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=GER&user_id=6924
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium


BULLETIN SAIA 06/2014

Štipendiá a granty 

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 2015  
Uzávierka: 1. október 2014 

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gastkünstlerstipendien) na rezidenčný pobyt  
v severonemeckom Bielefelde. Združenie tu v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas 
rezidenčného pobytu má umelec/umelkyňa k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant 570 eur. Štipendium nepokrýva 
cestovné náklady. Rezident musí usporiadať výstavu v Galérii Artists Unlimited.
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de

Štipendiá Fondu Boehringer Ingelheim pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2014 

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom 
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje  
na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Bližšie informácie: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

Výskumné granty na výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá v Berlíne
Uzávierka: 31. október 2014 

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

 NOVÝ ZÉLAND
Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 15. júl 2014 

Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských 
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne  
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít (AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, 
University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington).
Bližšie informácie: http://www.studyinnewzealand.com/get-started/scholarships/802410/15451651/new-zealand-international-
doctoral-research-scholarships---nzidrs (Get Started > New Zealand International Doctoral Research Scholarships – NZIDRS)

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. október 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 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
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http://www.artists-unlimited.de/1985/stipendium/
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
http://www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html
http://www.studyinnewzealand.com/get-started/scholarships/802410/15451651/new-zealand-international-doctoral-research-scholarships---nzidrs
http://www.studyinnewzealand.com/get-started/scholarships/802410/15451651/new-zealand-international-doctoral-research-scholarships---nzidrs
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
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Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 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)

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 62 500 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora  
68 690 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

 ŠVAJČIARSKO
Program SCOPES: Vedecká spolupráca s krajinami východnej Európy 
Uzávierka: priebežne, najneskôr 3 mesiace pred konaním konferencie (konferenčné granty), 31. október 2014 (prípravné 
granty), 15. november 2014 (granty na podporu inštitucionálnych partnerstiev) 

Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) a Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) v rámci programu 
SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) podporujú výskumné projekty, ktoré sú založené 
na inštitucionálnej spolupráci a ktoré sa týkajú integrácie vedeckých pracovníkov a inštitúcií. Do programu sa môžu zapojiť 
výskumníci z výskumných inštitúcií vo Švajčiarsku, v krajinách východnej Európy a západného Balkánu a v krajinách bývalého 
Sovietskeho zväzu. Za výskumné inštitúcie sa považujú vysoké školy a univerzity, ústavy akadémií vied, verejné výskumné 
inštitúcie a iné výskumné inštitúcie, ktoré nerobia výskum pre komerčné účely.
V rámci programu možno požiadať o prípravné granty, ktoré sú určené na stretnutia partnerov z jednotlivých inštitúcií, 
ktorí chcú podať žiadosť o grant na podporu inštitucionálnych partnerstiev a o konferenčné granty, ktoré sú určené na 
usporiadanie vedeckej konferencie vo Švajčiarsku s účasťou výskumníkov z krajín východnej Európy, západného Balkánu  
a z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Prioritne sú podporovaní mladí výskumníci (do 45 rokov) a aktívni účastníci konferencie. 
Dĺžka konferencie: maximálne 7 dní.
Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarska výskumná inštitúcia. Žiadosti sa podávajú v angličtine on-line na www.mysnf.ch.
Bližšie informácie: www.snf.ch/en/funding/programmes/scopes/Pages/default.aspx

 TALIANSKO
Scuola Normale Superiore – štipendiá na celé doktorandské štúdium 
Uzávierka: 30. jún 2014 a 15. september 2014 

Scuola Normale Superiore (Pisa, Florencia) ponúka ročne 94 štipendií na 3- až 4-ročné doktorandské štúdium v oblastiach ako 
dejiny umenia, filozofia, moderná literatúra, moderná a súčasná história, biofyzikálne vedy, metódy a modely molekulárnych 
vied, matematika, finančná matematika, fyzika, politické vedy a sociológia. Štipendium (14 084 EUR ročne) pokrýva školné  
a životné náklady. Uchádzači musia byť narodení po 31. októbri 1984 a mať ukončený taliansky laurea magistrale alebo 
ekvivalentný stupeň štúdia realizovaný mimo Talianska. Štipendiá sa udeľujú na základe akademickej a vedeckej práce 
uchádzača a pohovorov.
Bližšie informácie: http://phd.sns.it/en/

Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov na Európskom univerzitnom inštitúte (EUI)
Uzávierka: 25. október 2014

Štipendijný program pre postdoktorandov v oblasti sociálnych a humanitných vied. O štipendium sa môžu uchádzať mladí 
vedci a výskumníci, ktorí obhájili v posledných 5 rokoch doktorát v ekonomických, sociálnych a politických vedách, práve alebo 
histórii. Štipendiá sa udeľujú na 12 alebo 24 mesiacov, počas ktorých sa štipendista na EUI vo Florencii venuje príprave na 
akademickú kariéru. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk, ktorý je vyučovacím jazykom na inštitúte.
Bližšie informácie: www.eui.eu
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 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) 
Uzávierka: posledný pracovný deň každého mesiaca (hosťujúci vedeckí pracovníci), 19. september 2014 (Brain Circulation), 
31. október 2014 (výskumní pracovníci)

 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Cieľom programu Štipendií pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne (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. Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci 
– krátkodobý pobyt – max. 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci – dlhodobý pobyt – max. 12 mesiacov; pobyt pre 
výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov. Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo 
prijímajúca inštitúcia. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia
Research Fellowship Programme for International Researchers je určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým 
postdoktorandom (vo veku do 35 rokov) na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku. Štipendistom je poskytnuté 
mesačné štipendium a cestovný grant.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

 Brain Circulation – štipendijný program pre skúsených výskumníkov 
Cieľom štipendijného programu, ktorý je čiastočne financovaný z programu EK FP7 Marie Curie Actions-People-COFUND, je 
zvýšiť a uľahčiť medzinárodnú mobilitu skúsených výskumníkov. Program podporuje 20- až 24-mesačné výskumné pobyty. 
Uchádzač musí byť držiteľom titulu PhD., alebo mať aspoň 4 roky praxe na výskumnej pozícii. O štipendium sa nemôžu 
uchádzať výskumníci, ktorí sa pred uzávierkou programu zdržiavali v Turecku v posledných troch rokoch po dobu dlhšiu ako 
12 mesiacov. O štipendium sa nemôžu uchádzať ani výskumníci, ktorí už sú podporovaní niektorým programom TÜBİTAK 
alebo 7. rámcovým programom EÚ Akcie Marie Curie.
Program ponúka možnosť vybrať si akúkoľvek výskumnú tému a prijímajúcu výskumnú inštitúciu v Turecku. Prijímajúca 
inštitúcia musí byť univerzita, výskumný inštitút alebo priemyselná organizácia v Turecku, môže ísť o výskumné inštitúty 
vytvorené v rámci akademického aj priemyselného sektora.
Bližšie informácie: www.cocirc.tubitak.gov.tr/node/3; www.cocirc.tubitak.gov.tr.

 USA
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2015/2016
Uzávierka: 30. jún 2014

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher) 
alebo  študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké 
disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M. Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo 
trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky 
a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL). Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo 
pracovnej skúsenosti v USA. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/

CAA-Getty International Program: Cestovný grant na výročnú konferenciu CAA
Uzávierka: 18. august 2014

College Art Association (CAA) vďaka podpore Getty Foundation v rámci CAA-Getty International Program udelí cestovné granty 
historikom umenia a umelcom, aby sa mohli zúčastniť 103. výročnej konferencie asociácie, ktorá sa uskutoční od 11.  
do 14. februára 2015 v New Yorku. Historici umenia musia učiť na univerzite alebo pracovať ako kurátori v múzeu, umelci 
musia učiť dejiny umenia. Uchádzači musia žiť mimo USA a musia byť schopní získať cestovné vízum na pobyt v Spojených 
štátoch počas konania konferencie. 
Bližšie informácie: www.collegeart.org/CAA-GettyInternationalProgram/
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Štipendijný program Huberta H. Humphreyho na školský rok 2015 – 2016
Uzávierka: 5. september 2014

Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10-mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou 
praxou. Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj, financie 
a bankovníctvo, manažment ľudských zdrojov, poľnohospodársky rozvoj a ekonomika, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka 
(vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných osnov atď.) Podmienkou je ukončené bakalárske štúdium a minimálne 5-ročná súvislá 
prax v danom odbore.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk (Iné štipendiá > Hubert H. Humphrey štipendijný program)

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program)
Uzávierka: 7. október 2014

Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre 
výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou v oblasti 
klinickej medicíny. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

Fulbright Scholar-In-Residence Program (SIR)
Uzávierka: 15. október 2014

Program umožňuje inštitúciám v USA pozvať zahraničného lektora na jeden alebo dva semestre. Úlohou odborníka je prednášať  
a poskytovať konzultácie vo vybraných oblastiach, interdisciplinárnych programoch alebo v kurzoch, kde prítomnosť 
zahraničného lektora poskytne medzikulturálny alebo medzinárodný pohľad na problematiku. V rámci SIR návrhy môžu podávať 
jednotlivé inštitúcie, alebo aj konzorcium dvoch alebo viacerých inštitúcií. Inštitúcie môžu navrhnúť svojho kandidáta alebo 
požiadať agentúru Council for International Exchange of Scholars (CIES, www.cies.org/sir/), aby vybrala vhodného kandidáta vo 
svete. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.cies.org/program/fulbright-scholar-residence-program

Štipendiá odborného vzdelávania Ronalda a Eileen Weiserových
Uzávierka: 15. október 2014

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom krátkodobé 
pobyty (3 – 4 týždne) na Michiganskej univerzite. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, 
ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt na univerzite (informácie o katedrách a programoch univerzity: www.umich.edu). 
Kandidáti musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie, 
zdravotné poistenie a diéty. Štipendiá sú udeľované vďaka finančnému daru bývalého veľvyslanca USA v Slovenskej republike 
Ronalda Weisera a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

 VEĽKÁ BRITÁNIA 
Štipendiá Warburgovho inštitútu Londýnskej univerzity 
uzávierka: 28. november 2014 

The Warburg Institute ponúka doktorandom a postdoktorandom so zameraním na históriu a kultúru štipendiá na krátkodobé  
pobyty, ktoré sa budú realizovať na School of Advanced Study v Londýne. Štipendiá sú určené doktorandom s minimálne 
jedným rokom výskumu na dizertačnej práci a postdoktorandom maximálne 5 rokov od získania titulu PhD. 
Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/short-term/
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 MOBILITNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SASPRO

Program SASPRO je určeným skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách 
Slovenskej akadémie vied. Umožňuje im uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov.
Program SASPRO je rozdelený na dve mobilitné schémy, ktoré sú zamerané na odlišné cieľové skupiny:

• Incoming – určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín), ktorí sa  
   v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú 
   činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.
• Reintegrácia – určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) 
   vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky pred podaním 
   prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky 
   maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.

Uzávierka prihlášok je 10. júla 2014. Druhá výzva má byť zverejnená v októbri s uzávierkou v januári 2015.
Bližšie informácie: www.saspro.sav.sk/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.

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

 EAIE Exhibition 2014, 16. – 19. september 2014, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.eaie.org/home/conference/prague/exhibition/why-exhibit

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,  
      7. – 9. október 2014, Bratislava, Slovensko

Bližšie informácie: www.akademiavapac.sk

 EINSTEIG Fairs, september, október, november 2014, Nemecko
Dortmund (12. – 13. september), Karlsruhe (10. – 11. október), Berlín (14. – 15. november),  
Mníchov (21. – 22. november)
Bližšie informácie: www.einstieg.com

 International Education Mexico EXPO Roadshow, október 2014, Mexiko
Queretaro (7. október), Guadalajara (9. október), Mexico City (11. – 12. október), Monterrey (14. október)
Bližšie informácie: www.universityfairs.com/fairs/international-education-mexico-expo-roadshow-fall-2014-9132

 Education and Career 2014, 10. – 12. október 2014, Baku, Azerbajdžan
Bližšie informácie: www.education.iteca.az

 China Education Expo 2014, október, november 2014, Čína
     Peking (25. – 26. október), Kuang-čou (28. október), Čcheng-tu (30. október), Šanghaj (1. – 2. november)    
     Bližšie informácie: www.chinaeducationexpo.com

 21. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus
4. – 7. november 2014, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (10. – 16. 11. 2014) 

Od 10. do 16. novembra 2014 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Výskumné organizácie, univerzity  
a školy, združenia, zväzy, VÚC a ďalšie organizácie, ktoré pri príležitosti TVT 2014 pripravujú sprievodné podujatia 
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ich 
môžu zverejniť prostredníctvom formulára na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Sprievodné podujatia.
Študenti stredných a vysokých škôl sa môžu zapojiť aj do fotografickej súťaže „Ako veda a technika zmenila môj 
život?“. Uzávierka súťaže je 17. októbra 2014. 

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.akademiavapac.sk
http://www.einstieg.com
http://www.chinaeducationexpo.com


BULLETIN SAIA 06/2014

V skratke

26

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 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

 2. fórum o financovaní vysokého školstva Strategies for efficient funding of universities
9. – 10. október 2014, Bergamo, Taliansko
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-funding-forum-bergamo.aspx

 9. Európske fórum zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Changing education – QA and the 
      shift from teaching to learning

13. – 15. november 2014, Barcelona, Španielsko
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eqaf-barcelona.aspx
Publikácia Working together to take quality forward, výber z prezentácií a štúdií z 8. Európskeho fóra 
zabezpečovania kvality, ktoré sa konalo v novembri 2013 vo švédskom Göteborgu, je zverejnená na:  
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_EQAF_Publication_web.sflb.ashx
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