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Nemecká akademická výmenná služba – Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD) – je spoločná organizácia nemeckých vysokých škôl a študentských organizácií. 
Úlohou DAAD je podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vysokého školstva, 
predovšetkým formou výmeny študentov a vedeckých pracovníkov. Od svojho vzniku 
v roku 1925 podporilo DAAD takmer 1,9 milióna nemeckých a zahraničných študentov, 
doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. V roku 2013 podporilo DAAD viac 
ako 112 600 štipendistov z Nemecka a zahraničia. 
Činnosť DAAD sa neobmedzuje len na udeľovanie štipendií na individuálne mobility a výskumnú podporu; DAAD taktiež podporuje 
internacionalizáciu nemeckých vysokých škôl, posilňuje germanistiku a nemecký jazyk v zahraničí, pomáha rozvojovým krajinám 
pri budovaní vysokých škôl a pod. Rozpočet pochádza prevažne z prostriedkov nemeckých spolkových ministerstiev, predovšetkým 
z ministerstva zahraničných vecí, ale aj z Európskej únie a rôznych podnikov a organizácií. Centrála DAAD sa nachádza v Bonne, 
okrem toho má DAAD sídlo v Berlíne, ktoré zastrešuje renomovaný Berlínsky program pre umelcov. 
Od začiatku 90. rokov spolupracuje DAAD so SAIA, okrem poskytovania informácií ohľadom štúdia v Nemecku SAIA administratívne 
zabezpečuje viacero programov DAAD týkajúcich sa Slovenska.

DAAD poskytuje okrem iných štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy. 
Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým 
vedeckým a pedagogickým pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o celé doktorandské štúdium v Nemecku.  
V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl. Letné kurzy sú 
určené študentom vysokých škôl. 

DAAD finančne podporuje odborné exkurzie pre vysokoškolských študentov a študentské praxe. 

Pre vedeckých a pedagogických pracovníkov je určený aj „Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch“. 

Prehľad štipendií a grantov DAAD 

Typ štipendijného programu Uzávierka žiadostí 

Študijné štipendiá pre absolventov VŠ (Aufbau-, Masterstudium)  
(10 – 24 mesiacov)

15. november 2014 v SAIA a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de*

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

15. november 2014 v SAIA a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de*

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

15. november 2014 v SAIA a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de*

Štipendiá na celé doktorandské štúdium v Nemecku 15. november 2014 v SAIA a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de*

Krátkodobé výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov  
(1 – 3 mesiace)

15. november 2014 v SAIA a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de*

Krátkodobé výskumné štipendiá pre bývalých štipendistov DAAD  
(1 – 3 mesiace)

15. november 2014 v SAIA a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de*

Štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov VŠ 15. november 2014 v SAIA

Štipendiá DAAD a Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku (DLR) pre 
doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov podľa typu a miesta pobytu

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry 31. október 2014 v DAAD a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch spravidla v júli na MŠVVaŠ SR/SAV

Odborné exkurzie a študentské praxe 1. november 2014  
1. február a 1. máj 2015 v DAAD

* Najskôr treba odoslať žiadosť v on-line systéme na www.funding-guide.de, ďalej treba odoslať žiadosť v on-line systéme SAIA  
   a následne treba odoslať požadované dokumenty v papierovej podobe na adresu SAIA, n. o. (rozhoduje dátum poštovej 
   pečiatky).

ŠTIPENDIÁ DAAD  
PRE SLOVENSKO 

na akademický rok 2015/2016
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Výber uchádzačov
Výber kandidátov na štipendium na letný jazykový kurz v Nemecku sa uskutoční posúdením podkladových materiálov komisiou 
DAAD v Bratislave a v Bonne. O výbere kandidátov na študijné štipendiá pre absolventov VŠ rozhoduje slovensko-nemecká 
štipendijná komisia zložená z vysokoškolských učiteľov z Nemecka a Slovenska za asistencie lektorov DAAD. Výber sa uskutoční na 
základe podkladových materiálov a osobného pohovoru. Predpokladá sa, že výberová komisia bude zasadať posledný februárový 
týždeň v Bratislave.
Výberová komisia posúdi žiadosti o výskumné pobyty na základe podkladových materiálov bez osobnej účasti kandidátov. Konečné 
rozhodnutie o schválení, resp. neschválení štipendia dostane uchádzač od DAAD koncom apríla 2015.

Dôležité všeobecné upozornenia súvisiace s programom DAAD
• Štipendium na celé bakalárske štúdium sa neudeľuje.

• Podpora DAAD nie je určená pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.

• Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.

• Študijné a výskumné pobyty možno absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných ústavoch 
   v Nemecku.

• Predložené podkladové materiály musia byť úplné, v nemeckom alebo v anglickom jazyku, kompletná žiadosť musí obsahovať 
   požadované prílohy vrátane počtu kópií a mať vyplnené všetky kolónky (kolónku, ktorú nevypĺňate, prečiarknite).

• Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, platia však tieto obmedzenia:

1. absolventi – v čase uchádzania sa o štipendium štúdium ukončené pred max. 6 rokmi,

2. doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi,

3. postdoktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 2 rokmi;  
    v prípade uchádzania sa o krátkodobé štipendium (do 6 mesiacov) ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi.

Podkladové materiály
Zoznam podkladových materiálov, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou o štipendium, sa odlišuje v závislosti od konkrétnej 
štipendijnej kategórie. 

Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré platia bez ohľadu na typ štipendia: 

• Pri maturitnom vysvedčení, diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa nevyžaduje kópia overená notárom.  
   Kópie overené notárom je potrebné dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia. 

• Výpis skúšok z indexu musí byť potvrdený študijným oddelením fakulty. Výpis skúšok z indexu si študent môže  
   preložiť sám.

• K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).

• Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.

• Podkladové materiály sa predkladajú v sadách, dokumenty sú vo formáte A4, jednostranné a nezopnuté. 

Súčasťou podkladových materiálov je aj motivačný list (niekedy nazývaný aj sprievodný list). V motivácii by mal uchádzač uviesť: 

• prečo chce absolvovať v Nemecku študijný alebo výskumný pobyt,

• čo je cieľom študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku, 

• čo konkrétne chce počas svojho študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku robiť,

• akú má predstavu o tom, ako dosiahnuť plánovaný cieľ, ktoré vedecké metódy chce použiť,

• postup, ako chce dosiahnuť svoj cieľ (návšteva prednášok, seminárov, archívov, stretnutia, rozhovory a pod.), miesto 
  plánovaného pobytu (knižnica, archív, ústav...),

• či už boli vykonané nejaké aktivity v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom (ako napr. zoznam  
  literatúry, členenie diplomovej alebo dizertačnej práce),
• uchádzači o štipendium na letný jazykový kurz musia v motivačnom liste zdôvodniť výber daných jazykových kurzov.
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TYPY ŠTIPENDIÍ

I. ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ

Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých 
vedných disciplín – Studienstipendien für Graduierte aller 
wissenschaftlichen Fächer

Štipendium sa udeľuje na účely absolvovania doplňujúceho 
štúdia (Aufbaustudium) alebo študijného programu Master 
(Masterstudium). Mnohé študijné programy na nemeckých 
vysokých školách trvajú tri, v niektorých prípadoch až štyri 
semestre. Štipendium sa udeľuje len na jeden akademický 
rok, ale v prípade dobrých výsledkov z prvého roka štúdia je 
možnosť získať štipendium na ukončenie celého štúdia.

Štipendium možno využiť aj na absolvovanie študijného pobytu, 
ktorý je súčasťou aktuálneho domáceho štúdia 2. stupňa.
V prípade, ak v rámci 2-ročného študijného programu na 
domácej škole uchádzač žiada o štipendium na ročný študijný 
pobyt v Nemecku, je potrebné predložiť aj doklad o uznaní 
roka stráveného na nemeckej VŠ, a to potvrdením z domácej 
inštitúcie. Zároveň je potrebné zdokladovať, že nebude 
prekročená štandardná dĺžka štúdia.  
Bližšie informácie o študijných programoch sú k dispozícii 
na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl. 
Databáza všetkých študijných programov s možnosťou 
vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na 
www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných 
možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de. 

Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.  
Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie vysokou školou sú 
nezávislé procesy, udelenie štipendia je podmienené prijatím 
na VŠ. Z dôvodu zvýšenia šancí na prijatie na nemeckú vysokú 
školu je potrebné, aby si uchádzač vybral 3 študijné programy 
na rôznych vysokých školách. 
Uzávierka žiadostí: 15. november 2014 v SAIA (on-line  
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na  
www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného 
programu) 
Termín realizácie: 1. 10. 2015 – 31. 7. 2016
O štipendium sa môžu uchádzať:

• študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia,
• absolventi bakalárskeho štúdia,
• študenti posledného ročníka vysokých škôl,
• absolventi vysokých škôl.

Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, pre kategóriu 
absolvent platí, že v čase podávania žiadosti o štipendium 
uchádzač ukončil štúdium pred max. 6 rokmi.
Doktorandi sa v rámci tohto programu nemôžu 
uchádzať o štipendium! (Možnosti pre doktorandov v časti 
II. Výskumné štipendiá)

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky, 
presvedčivý odborný program a osobná motivácia, v čase 
nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske alebo 
vysokoškolské štúdium, dobré znalosti nemeckého, príp. 
anglického jazyka (podľa jazyka, v ktorom sa bude realizovať 
štúdium).

Štipendium zahŕňa: 750 EUR/mesiac, cestovné, príplatok  
k poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj príplatok  
na nájomné a rodinu. 

Upozornenie: Súčasťou výberového konania je osobný 
pohovor s vybranými uchádzačmi, ktorý prebehne počas 
zasadania výberovej komisie v Bratislave (pohovory sa 
uskutočnia pravdepodobne v poslednom februárovom týždni). 

K podkladovým materiálom: 
Uchádzač predkladá žiadosť on-line na www.funding-guide.de. 
Po odoslaní žiadosti v systéme je potrebné celú žiadosť (vrátane 
príloh) vytlačiť a v dvoch sadách priniesť/odoslať (platí dátum 
poštovej pečiatky) do SAIA. K vytlačenej žiadosti je potrebné 
priložiť odporúčanie od vysokoškolského učiteľa v uzavretej 
obálke. Súčasťou podkladových materiálov je aj oficiálny opis 
študijného programu na predpísanom formulári. 

Nevyžaduje sa akceptačný list nemeckej univerzity. Prijatie na 
vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami. 

Doklad o znalosti anglického jazyka – v prípade, ak študijný 
program bude prebiehať v anglickom jazyku, musí uchádzač 
predložiť test TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL/Certificates alebo 
iný ekvivalentný jazykový doklad. 

Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz 
nemeckého jazyka. Kurz sa uskutoční v mesiacoch august  
a september, hradí ho DAAD. 

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov: 
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64.

II. VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty – 
Forschungsstipendien – Kurzstipendien

Uzávierka žiadostí: 15. november 2014 v SAIA (on-line  
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na  
www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 1 – 6 mesiacov 

Termín realizácie: 1. 6. 2015 – 31. 1. 2016

Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom  
a postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred 
max. 4 rokmi) všetkých vedných disciplín krátkodobý výskumný 
pobyt na nemeckých univerzitách a výskumných pracoviskách

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky  
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického 
jazyka 

Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 EUR/mesiac, cestovné  
a príplatok k poisteniu

K podkladovým materiálom:  
Akceptačný list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka s uvedením jeho súhlasu s plánovaným 
výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru  
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu. 

Vítaný je zoznam publikácií. 

Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=65
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=65
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
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Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty 
– Forschungsstipendien – Jahresstipendien

Uzávierka žiadostí: 15. november 2014 v SAIA (on-line  
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na  
www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 7 – 10 mesiacov 

Termín realizácie: 1. 10. 2015 – 31. 7. 2016

Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom  
a postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred 
max. 2 rokmi) výskumný pobyt na nemeckých univerzitách  
a výskumných pracoviskách

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky  
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického 
jazyka 

Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 EUR/mesiac, cestovné  
a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, 
príp. aj príplatok na nájomné a rodinu 

K podkladovým materiálom: 
Akceptačný list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka s uvedením jeho súhlasu s plánovaným 
výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru  
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu.
Vítaný je zoznam publikačnej činnosti. 

Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka, ktorí získajú 
štipendium na pobyt dlhší ako 6 mesiacov, budú pozvaní na 
povinný 2-mesačný kurz nemeckého jazyka.
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67.

Celé doktorandské štúdium v Nemecku 
– Forschungsstipendien – Promotionen in Deutschland

Uzávierka žiadostí: 15. november 2014 v SAIA (on-line  
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na 
www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 3 roky

Cieľ: umožniť absolvovanie celého doktorandského štúdia  
v Nemecku (štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch, 
prioritne uchádzačom, ktorí nemajú možnosť plánovaný študijný 
program absolvovať na slovenskej vysokej škole). 

Požiadavky na uchádzača: vynikajúce študijné výsledky, 
dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického jazyka. Uchádzať 
sa môžu absolventi 2. stupňa VŠ štúdia, vrátane študentov 
posledných ročníkov, ktorí budú mať v čase nástupu na 
štipendijný pobyt ukončené štúdium. Odporúča sa, aby sa 
študenti prihlásili na medzinárodné doktorandské programy 
Internationale Promotions-Programme, výskumné inštitúty Maxa 
Plancka, alebo tzv. Graduierten-/Promotionskollegs, či Graduate 
Schools. Bližšie informácie: www.daad.de/ipp.

Štipendium zahŕňa: 750 EUR/mesiac, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, príp. aj 
príplatok na nájomné a rodinu. 

Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.

Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz 
nemeckého jazyka. Kurz sa uskutoční v mesiacoch august  
a september, hradí ho DAAD. 
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200.

Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov  
a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)  
– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und 
Wissenschaftler

Uzávierka žiadostí: 15. november 2014 v SAIA (on-line  
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na  
www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace

Termín realizácie: 1. 6. 2015 – 31. 1. 2016

Výška štipendia: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac

Cieľ: umožniť úspešnému uchádzačovi absolvovať výskumný 
pobyt na nemeckej vysokej škole alebo výskumnom pracovisku.

K podkladovým materiálom:
Pozývací list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka je nevyhnutný.

K žiadosti o štipendium je potrebné priložiť aj zoznam 
publikačnej činnosti. 

Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62.

III. UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých 
vysokých škôl a architektúry – Studienstipendien für 
ausländische Graduierte im Fachbereich der Darstellenden 
Kunst, Architektur, Musik, Bildenden Kunst, Design/visuelle 
Kommunikation und Film

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce 
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je 
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program 
Master. 

Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili 
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú 
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka  
a absolventi vysokých škôl nasledujúcich odborov: výtvarné 
umenie, dizajn, film, hudba a architektúra, ako aj herectvo, 
réžia, tanec a choreografia

Uzávierka žiadostí: 31. október 2014 v DAAD v papierovej 
podobe a zároveň on-line na www.funding-guide.de 
Podkladové materiály (1 sada) je potrebné doručiť na adresu 
DAAD (Referat 323 – Mittelosteuropa, Kennedyallee 50, D-53 
175 Bonn).

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov

Výška štipendia: 750 EUR/mesiac, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
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K podkladovým materiálom: 
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov 
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými 
prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie  
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú 
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz 
nemeckého jazyka. Kurz sa uskutoční v mesiacoch august  
a september, hradí ho DAAD. 
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227.

IV. LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠTUDENTOV 
      VYSOKÝCH ŠKÔL 

Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl 
– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische 
Studierende und Graduierte

Uzávierka žiadostí: 15. november 2014 v SAIA (on-line  
a zároveň v papierovej podobe)

Dĺžka pobytu: 3 – 4 týždne

Termín realizácie: leto 2015 (pobyty možné od mája)

Oprávnení uchádzači: študenti vysokých škôl, ktorí majú  
v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený minimálne  
2. ročník bakalárskeho štúdia. Štipendium je určené pre 
tých, ktorí ešte neabsolvovali dlhší študijný pobyt v nemecky 
hovoriacej krajine. Uchádzať sa nemôžu absolventi 2. stupňa 
VŠ štúdia, doktorandi a študenti posledného ročníka – v čase 
štipendijného pobytu musia byť štipendisti zapísaní ako študenti 
bakalárskeho alebo magisterského štúdia na domácej VŠ  
(v prípade študentov posledného ročníka bakalárskeho stupňa 
je potrebné predložiť potvrdenie z VŠ, že magisterské štúdium 
nadväzuje bezprostredne na bakalárske štúdium).

Dôležité podmienky: 
- znalosť nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 
  spoločného európskeho referenčného rámca resp. 
  Mittelstufe 1 (Goethe inštitút),
- dobré študijné výsledky.

Výška štipendia: štipendium 850 EUR + príplatok na cestu  
200 EUR (štipendium je len čiastkové, nepokrýva celkové 
náklady, v závislosti od výšky poplatku za kurz).

Poznámka: 
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých 
vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov, 
na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími 
informáciami nájdu záujemcovia na www.daad.de/hsk-kursliste. 
V DAAD formulári je potrebné uviesť preferencie 3 vybraných 
kurzov. Pri definitívnom prideľovaní kurzov DAAD prihliada na 
uvedené preferencie, no keďže kapacita kurzov je obmedzená, 
vyhradzuje si právo na konečné určenie kurzu.
 
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49.

V. ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE  
    PODPOROVANÉ DAAD

Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD 
– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

Uzávierka žiadostí: 15. november 2014 v SAIA (on-line  
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na  
www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace

Termín realizácie: 1. 6. 2015 – 31. 1. 2016 

Oprávnení uchádzači: O štipendium sa môžu uchádzať bývalí 
štipendisti DAAD najmenej po troch rokoch od absolvovania 
minimálne 6-mesačného štipendijného pobytu v Nemecku 
(vrátane štipendistov, ktorí absolvovali minimálne ročný študijný 
pobyt na univerzitách a vysokých školách v bývalej NDR).
O štipendium sa môžu uchádzať aj štipendisti, ktorí nepôsobia 
vo výskumnej oblasti. Predpokladom je, že ich pracovný zámer 
bude mať trvalý dopad na ich profesionálnu kariéru, prinesie 
sprievodné výsledky ako napr. plánované publikácie a/alebo 
posilnenie spolupráce s Nemeckom. Takýto pobyt môže byť 
absolvovaný na inštitúcii z oblasti verejnej správy, kultúry, médií 
a hospodárstva.
Toto štipendium je možné získať aj opakovane, opätovné 
udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

Výška štipendia: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52.

Odborné exkurzie – Studienreisen von ausländischen 
Studierenden in Deutschland 

Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod 
vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je 
sprostredkovať študentom poznatky z odboru, ktorý študujú 
(odborná časť), prehĺbiť kontakty medzi vysokými školami, 
ako aj oboznámiť sa s hospodárskym, politickým a kultúrnym 
životom v Nemecku (poznávacia časť). Poznávacia časť pobytu 
by nemala tvoriť viac ako tretinu exkurzie.

Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských 
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením 
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený 
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia. 

Žiadosti o finančnú podporu podáva slovenský vysokoškolský 
učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú študijnú cestu 
pre daný študijný odbor a priloží návrh programu pre odbornú 
aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie z nemeckej 
vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu zorganizuje  
a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám. 

Dĺžka podpory: 7 – 12 dní

DAAD hradí: 50 EUR na osobu a deň, poistenie pre celú 
skupinu

Uzávierka žiadostí: 

1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici 
januára).

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
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Podávanie žiadostí prebieha on-line na  
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/
gruppenreisen/05028.de.html

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

Študentské praxe – Studienpraktika von ausländischen 
Studierenden in Deutschland

Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny 
študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť 
absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku, 
prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné 
kurzy, semináre, workshopy. 

Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských 
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením 
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený 
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia. 

Žiadosti o finančnú podporu podáva nemecký partner priamo na 
adresu DAAD v Bonne.

Dĺžka pobytu: 7 – 12 dní

DAAD hradí: 50 EUR na osobu a deň, poistenie pre celú 
skupinu

Uzávierka žiadostí: 
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici 
januára).

Podávanie žiadostí prebieha on-line na http://www.daad.de/
hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.
de.html

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

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných 
projektoch – Projektbezogener Personenaustausch

DAAD, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Slovenská akadémia vied vypisujú každoročne program 
výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi 
Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko. 

Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými 
a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená 
vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých  
a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných 
výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa 
pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie  
a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, 
doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre 
všetky špecializácie a smery. 

Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký 
projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci  
z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné 
a pobytové náklady súvisiace s  výmenou  zúčastnených 
výskumných skupín. 
Základné financovanie projektu (osobné a vecné náklady na 
oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov. 
Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na 
materiál atď.) nemôžu byť hradené zo zdrojov programu. 
Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je 
dva roky. Podpora projektu v druhom roku závisí od výsledkov 
dosiahnutých počas prvého roka projektu.
Uzávierka žiadostí: spravidla v júli na MŠVVaŠ SR alebo 
SAV
Začiatok poskytovania podpory: od januára nasledujúceho roka
Bližšie informácie a formuláre žiadostí sú dostupné na  
www.minedu.sk alebo na www.sav.sk.

Berlínsky program pre umelcov – Berliner 
Künstlerprogramm

Program umožňuje umelcom (sochárom, maliarom, 
spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný 
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať 
o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať  
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta. 
Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia, 
vytvorenie kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami 
kultúrneho života. Štipendisti budú dostávať štipendium 
na pokrytie životných nákladov a budú mať zabezpečené 
ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne). 

Uzávierka žiadostí (pre nasledujúci rok): spravidla  
1. januára v DAAD v Berlíne

Bližšie informácie: www.daad-berlin.de. 

http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=191
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=191
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=189
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Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo  
a astronautiku (DLR) pre doktorandov, postdoktorandov 
a vedeckých pracovníkov – DLR – DAAD Research Fellowship

Nemecké centrum pre letectvo a astronautiku (Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) vypisuje v spolupráci 
s DAAD štipendiá DLR – DAAD Research Fellowship. Cieľom 
programu je pritiahnuť do Nemecka špičkových zahraničných 
doktorandov, postdoktorandov a skúsených vedeckých 
pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty  
v ústavoch DLR v oblasti aeronautiky, vesmíru, dopravy  
a energie. Vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka, 
znalosť nemeckého jazyka je vítaná.

Typ A: 
Cieľová skupina: doktorand
Podmienky: VŠ vzdelanie, vek do 32 rokov
Typ pobytu: doktorandské štúdium
Trvanie: 36 mesiacov
Štipendium: 1 467 EUR/mesiac + príp. príspevok na 
cestovné, zdravotné poistenie, rodinu

Typ B:
Cieľová skupina: postdoktorand
Podmienky: doktorandské štúdium ukončené pred  
max. 2 rokmi
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie: 6 – 24 mesiacov
Štipendium: 2 000 EUR/mesiac

Typ C:
Cieľová skupina: vedecký pracovník
Podmienky: pôsobiaci na VŠ alebo vo výskume, principiálne 
s ukončeným doktorandským štúdiom
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie: 1 – 3 mesiace
Štipendium: 2 300 EUR/mesiac

Uzávierka žiadostí: v závislosti od typu pobytu  
a pozície – aktuálne pozície a uzávierky sa nachádzajú  
v časti Current Offers (https://www.daad.de/deutschland/
stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-
current-offers/) 

Bližšie informácie:
DAAD – Referat 522
Postfach 200404
D-53134 Germany
tel.: +49 228 882 623 
e-mail: specialprogrammes522@daad.de
http://www.daad.de/dlr

Štipendiá DAAD do Nemecka udelené uchádzačom zo Slovenska na akademický rok 2014/2015

DAAD udelilo pre rok 2014/2015 štipendiá 50 uchádzačom zo Slovenska. Celkovo sa uchádzalo o štipendium 128 osôb.

Štatistika úspešnosti slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty

Typ štipendia/Rok 

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Počet 
uchádzačov

Počet 
udelených 
štipendií

Počet 
uchádzačov

Počet 
udelených 
štipendií

Počet 
uchádzačov

Počet 
udelených 
štipendií

Ročné štipendium 34 6 35 8 40 5

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

(3) (0) (3) (1) (1) (0)

študijný pobyt pre absolventov vysokých škôl (27) (5) (32) (7) (34) (5)

študijný pobyt pre absolventov umeleckých vysokých 
škôl *

(4) (1) (0) (0) (5) (0)

Celé doktorandské štúdium 0 0 0 0 3 2

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

3 1 5 2 6 2

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

6 3 7 5 7 3

Letné kurzy pre študentov vysokých škôl 69 37 69 40 72 38

CELKOM 112 47 116 55 128 50

* Žiadosti zasielané uchádzačmi priamo do DAAD.

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09144.de.html
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ZOZNAM ŠTIPENDISTOV DAAD NA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015

Štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka 

Juraj Breza, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Dominika Dobrovičová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Ivana Fedorová, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Anna Gavláková, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Ján Haluška, TU v Košiciach, Fakulta výrobných technológií v Prešove
Silvia Hanáková, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Bc. Lucia Havrilová, UMB v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Bc. Katarína Hovorková, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Bc. Dominika Hýllová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Patrik Chmára, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Anna Chromiková, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Beáta Jakabová, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Veronika Jančoková, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Ivana Jančovičová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Natália Ježíková, EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Filip Kalaš, EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Soňa Kanderová, UK v Bratislave, Právnická fakulta
Michaela Karlubíková, EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Bc. Lucia Kredatusová, UMB v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Bc. Lucia Krempaská, UMB v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Bc. Tatiana Marendiaková, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Miroslava Michliková, EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Bc. Marieta Musitzová, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Bianka Nagyová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Simona Perejdová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Lenka Poľaková, PU Prešov, Filozofická fakulta
Bc. Lucia Raučinová, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Ivana Repčáková, EU Bratislava, Fakulta medzinárodných vzťahov
Alena Ritterová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Matúš Sagan, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Bc. Paulína Schützová, UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta
Bc. Dáša Slezáková, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Bc. Daniela Sochorová, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Bc. Eliška Šafárová, UKF v Nitre, Filozofická fakulta
Veronika Thúrová, PU v Prešove, Filozofická fakulta
Beáta Tománková, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Lilla Tóthová, UJS v Komárne, Pedagogická fakulta
Bc. Miroslava Urbanová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín 

Lucia Grajcárová, University of St. Andrews
Bc. Ondrej Jaura, Freie Universität Berlin
Veronika Prochotská, STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Katarína Šimonovičová, UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Erik Štefko, PU v Prešove, Filozofická fakulta

Štipendium DAAD na výskumný pobyt pre doktorandov a mladých ved. pracovníkov (1  – 6 mesiacov)

Mgr. Veronika Kováčiková, UK v Bratislave, farmaceutická fakulta
Mgr. Emília Vendeľová, UVLF v Košiciach

Štipendium DAAD na celé doktorandské štúdium

MUDr. Filip Rosa, Univerzita Karlova v Prahe
Mgr. Jozef Zelinka, Univerzita Sankt Petersburg

Štipendium DAAD na výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a ved. pracovníkov, vrátane bývalých štipendistov  
(1  – 3 mesiace)

Prof. Ing. Michal Besterci, DrSc., Dr.h.c., SAV, Ústav materiálového výskumu
Ing. Ondrej Milkovič, PhD., TU v Košiciach, Hutnícka fakulta
Ing. Ľubomír Švorc, PhD., STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
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Pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v Nemecku sme 
pripravili niekoľko základných informácií a webových stránok,  
na ktorých získajú podrobnejšie informácie. 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje v Nemecku vyše 400 
štátnych a štátom uznaných vzdelávacích inštitúcií – univerzít, 
odborných vysokých škôl a umeleckých vysokých škôl – v 165 
mestách. 
Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné, na 
súkromných školách sa platí školné. Vo všeobecnosti platí, že 
slovenskí občania môžu v Nemecku študovať za rovnakých 
podmienok ako nemeckí študenti.
Dvoma dôležitými predpokladmi na prijatie občanov 
SR na bakalárske štúdium sú:
1. v Nemecku uznávané maturitné vysvedčenie

- čo zahŕňa:
a) maturitné vysvedčenie, ktoré bolo od roku 1994 
možné získať na všeobecnovzdelávacích slovenských 
gymnáziách. Toto je v Nemecku automaticky uznávané, ale musí byť do nemeckého jazyka preložené 
úradným prekladateľom,
b) iné vysvedčenia o ukončení školy (napr. zo strednej odbornej školy). Tieto nie sú rovnocenne 
uznávané, k nim je potrebné v Nemecku pred začatím štúdia, resp. po ukončení jednoročného 
odborného jazykového kurzu v Nemecku (Studienkolleg) zložiť skúšku o znalosti nemeckého jazyka, 
alebo sa musí súčasne k vysvedčeniu o ukončení štúdia predložiť doklad o prijatí na vysokú školu na 
Slovensku.

2. doklad o dostačujúcich znalostiach nemeckého jazyka
- toto je možné preukázať:
a) dokladom o absolvovaní jazykovej skúšky na vysokej škole,
b) diplomom o absolvovaní skúšky z nemeckého jazyka na Goetheho inštitúte (malý nemecký jazykový 
    diplom, resp. centrálna jazyková skúška vyššieho stupňa),
c) jazykovým diplomom, ktorý je možné získať na rôznych slovenských gymnáziách (nemecký jazykový 
   diplom druhého stupňa).

Bádensko-Württembersko Baden-Württemberg  
http://www.studieninfo-bw.de/
Bavorsko Bayern  
http://www.studieren-in-bayern.de/
Berlín a Brandenbursko Berlin und Brandenburg  
http://www.studieren-in-bb.de/
Brémy Bremen  
http://www.bremen.de/929004
Hamburg Hamburg  
http://www.wissenschaft.hamburg.de/index.php/article/detail/1020
Hesensko Hessen  
https://wissenschaft.hessen.de/studium/studieren-hessen
Meklenbursko-Predpomoransko Mecklenburg-Vorpommern  
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/bm/index.jsp
Dolné Sasko Niedersachsen  
http://www.studieren-in-niedersachsen.de/
Severné Porýnie-Vestfálsko Nordrhein-Westfalen  
http://www.innovation.nrw.de/studieren_in_nrw/index.php
Porýnie-Falcko Rheinland-Pfalz  
http://www.mbwjk.rlp.de/wissenschaft/studieren-in-rheinland-pfalz/
Sársko Saarland  
http://www.saarland.de/5350.htm
Sasko Sachsen  
http://www.studieren.sachsen.de/
Sasko-Anhaltsko Sachsen-Anhalt  
http://www.studieren-in-sachsen-anhalt.de/
Šlezvicko-Holštajnsko Schleswig-Holstein  
http://www.schleswig-holstein.de/Wissenschaft/DE/StudierenInSH/StudierenInSH_node.html
Durínsko Thüringen  
http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/wissenschaft/hochschule_und_studium/studium/

Informácie o štúdiu v jednotlivých spolkových krajinách:

Aachen
Augsburg
Bayreuth
Berlin
Bielefeld
Bochum
Bonn
Braunschweig
Bremen
Chemnitz
Darmstadt
Dortmund
Dresden
Duisburg
Düsseldorf
Essen
Esslingen
Frankfurt am Main
Frankfurt (Oder)
Freiberg
Freiburg
Gießen
Göttingen
Greifswald
Halle
Hamburg
Hannover
Heidelberg
Heilbronn
Jena
Kaiserslautern
Karlsruhe
Kassel
Kiel
Kleve
Koblenz
Köln
Konstanz
Leipzig
Lüneburg
Magdeburg
Mainz
Mannheim
Marburg
Mittweida
München
Münster
Nordhausen
Nürnberg
Oldenburg
Osnabrück
Paderborn
Passau
Potsdam
Reutlingen
Rostock
Rottenburg
Ruhrgebiet
Saarbrücken
Siegen
Stuttgart
Trier
Tübingen
Ulm
Wiesbaden
Wismar
Witten
Worms
Wuppertal
Würzburg

Informácie o štúdiu v Nemecku záujemcovia 
nájdu na portáli Studieren in Deutschland/Study 
in Germany https://www.study-in.de. Okrem 
vyhľadávania študijných programoch na nemeckých 
vysokých školách portál prináša aj profily desiatok 
miest, v ktorých sídlia vysokoškolské inštitúcie 
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Najdôležitejším kontaktným orgánom vysokej školy pre zahraničných 
študentov je zahraničné oddelenie (Das Akademische Auslandsamt). 
Oddelenie poskytuje poradenstvo zahraničným študentom o študijných 
možnostiach a požiadavkách prijatia na štúdium. Odporúča sa, aby 
zahraniční študenti kontaktovali oddelenie najneskôr pol roka (najlepšie 
aspoň rok) pred predpokladaným nástupom na študijný pobyt a zistili si 
potrebné náležitosti prijatia.
V prípade niektorých študijných odborov (medicína, veterinárstvo, 
stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové hospodárstvo) 
nemôže študent počítať s okamžitým prijatím, lebo univerzity disponujú 
len obmedzeným počtom študijných miest („numerus clausus“). 
Záujemcovia o tieto odbory musia prejsť výberovým konaním, v ktorom 
sa prihliada na ich študijný priemer na maturitnom vysvedčení a dĺžku 
uchádzania sa o zvolený odbor. 
Pre zahraničných uchádzačov 
je vyhradený určitý počet 
miest. Občania členských 
štátov EÚ sa na tieto odbory 
hlásia spolu s nemeckými 
uchádzačmi prostredníctvom 
Nadácie pre prijímanie na 
vysoké školy (Stiftung für 
Hochschulzulassung) on-line na  
www.hochschulstart.de. 
Zahraniční študenti pri 
uchádzaní sa o štúdium 
v Nemecku môžu využiť 
službu assist (Pracovné 
a servisné stredisko pre 
medzinárodné žiadosti o prijatie 
na štúdium – Arbeits- und 
Servicestelle für internationale 
Studienbewerbungen).  
V súčasnosti služby assist 
využíva vyše 160 nemeckých 
vysokých škôl zo všetkých  
16 spolkových krajín. Ide však o spoplatnenú službu – bližšie informácie 
záujemcovia získajú na http://www.uni-assist.de.

Zahraniční záujemcovia o štúdium v Nemecku môžu absolvovať štandardizovanú 
skúšku TestAS (Test für Ausländische Studierende/Test for Academic Studies).  
S dobrými výsledkami môžu zvýšiť svoje šance na prijatie. Skúška sa koná trikrát 
ročne. Na skúšku, ktorá bude 18. októbra 2014, sa možno registrovať  
do 8. septembra 2014. 
Termíny skúšky v roku 2015 sú 4. marec (registrácia do 19. januára), 18. apríl 
(registrácia do 9. marca) a 10. október (registrácia do 24. augusta).
Bližšie informácie: http://www.testas.de

Na stránke www.studienwahl.de sú informácie o študijných 
programoch na nemeckých vysokých školách. Záujemcovia 
tu nájdu aj zoznam vysokých škôl podľa miesta sídla, ako 
aj vyhľadávaciu databázu študijných programov podľa 
viacerých kritérií.

Na stránke http://www.freie-studienplaetze.de bývajú 
od začiatku semestra zverejnené neobsadené miesta na 
nemeckých vysokých školách. 

Informácie o možnostiach štúdia záujemcovia 
získajú na viacerých portáloch, napríklad Nemeckej 
akademickej výmennej služby www.daad.de, 
Deutschen Studentenwerks   
www.internationale-studierende.de alebo  
Inobis www.inobis.de.

http://www.hochschulstart.de
http://www.uni-assist.de
http://www.testas.de
http://www.studienwahl.de
http://www.freie-studienplaetze.de
www.daad.de
http://www.internationale-studierende.de
http://www.inobis.de
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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 sa objaví aktívne 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: 12. september 2014

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.  

 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

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 31. október 2014 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) a 30. november (freemoveri)  
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

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/

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/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
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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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

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/

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 nesmeli 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

Študijné štipendiá Deloitte Talent Awards
Uzávierka: 9. september 2014

Štipendiá sú určené študentom vážnej hudby a študentom vážnej hudby pochádzajúcim z rodiny, ktorá sa nachádza v hmotnej 
núdzi alebo krízovej situácii. Od uchádzačov sa vyžadujú akceptačný list a motivačný list. Podávanie žiadostí je on-line na  
http://deloitte.egrant.sk/.
Bližšie informácie: www.veni.sk/academy/?p=381 

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 

http://www.oecd.org/tad/crp/researchfellowshipsandconferencesponsorship-co-operativeresearchprogramme.htm
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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/

Individuálne štipendiá v rámci opatrení Marie Skłodowska-Curie 
Uzávierka: 11. september 2014 

Európska komisia zverejnila výzvu na podávanie žiadostí v rámci Opatrení Marie Skłodowska-Curie – Individuálne štipendiá 
(Individual Fellowships). Program ponúka skúseným výskumným pracovníkom (s titulom PhD. alebo 4 rokmi praxe na pozícii 
výskumného pracovníka) možnosť získať finančné prostriedky na podporu svojho výskumu alebo kariérneho rozvoja. Výskumný 
pobyt sa môže realizovať vo výskumných organizáciách, ktoré sídlia v členských krajinách Európskej únie alebo v pridružených 
krajinách. V rámci programu je možné získať aj nového člena výskumného tímu, skúseného výskumného pracovníka  
z ktorejkoľvek krajiny sveta.
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html

 AUSTRÁLIA
Štipendium Go8 European Fellowships na rok 2015
Uzávierka: 10. október 2014 

Štipendium Go8 European Fellowships je určené pre mladých výskumníkov do 5 rokov po ukončení doktorandského štúdia 
(vek do 40 rokov) z 11 európskych krajín (vrátane Slovenska) na 1- až 6-mesačný pobyt na 8 najlepších austrálskych 
univerzitách – Group of 8 (University of Western Australia, University of New South Wales, Monash University, University  
of Queensland, University of Melbourne, University of Adelaide, University of Sydney, Australian National University). 
Bližšie informácie: https://go8.edu.au/programs-and-fellowships/go8-european-fellowships; 
https://go8.edu.au/sites/default/files/docs/programs_fellowships/go8_european_fellows_app_pack_2015.pdf

 BELGICKO
Štipendiá excelentnosti WBI
Uzávierka: 1. október (pobyty, ktoré sa uskutočnia od februára do mája) 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) ponúka pre doktorandov, postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov krátkodobé 
pobyty v trvaní 1 až 3 mesiace. Prioritné oblasti: transport a logistika, strojárstvo, vedy o živote, agropotravinársky priemysel, 
aeronautika – kozmonautika, technológie týkajúce sa životného prostredia, prípustné sú aj ostatné študijné odbory z iných 
vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné).
Bližšie informácie: http://www.wbi.be/fr/inwbi

 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.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html
https://go8.edu.au/programs-and-fellowships/go8-european-fellowships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
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 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 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 

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2014, 1. máj 2015 

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for  Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo  
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Ubytovanie je poskytnuté bezplatne, výška štipendia je 564 EUR/mesiac. 
Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa  
o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 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=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.

 HOLANDSKO
Stáže na Medzinárodnom kriminalistickom súde v Haagu (ICC) 
Uzávierka: 1. november 2014 (pre pobyty od 1. apríla do 30. septembra 2015)

 
Medzinárodný kriminalistický súd v Haagu umožňuje kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať  
3- až 6-mesačnú stáž v niektorom z orgánov súdneho dvora. Kandidáti si môžu vybrať z troch programov:

1. Presidency and Chambers (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. medzinárodných vzťahov, politických 
vied, histórie, diplomacie, manažmentu, žurnalistiky, sociálnej psychológie a príbuzných disciplín; vyžaduje sa znalosť 
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
2. Office of the Prosecutor (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. histórie, medzinárodných vzťahov, 
politických vied, žurnalistiky, tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, 
manažmentu ľudských zdrojov, psychológie, administratívnych vied a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť 
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),

http://www.cimo.fi/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
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3. Registry (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, medzinárodných vzťahov, politických vied, žurnalistiky, 
tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov, 
psychológie a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť 
arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny). 

Bližšie informácie: www.icc-cpi.int (Recruitment > Internships and visiting professionals)

 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. 

 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/styrkir_snorra_sturlusonar_en (Services > The Snorri Sturluson Icelandic 
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 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
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
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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

Slovanské výskumné centrum Hokkaidskej univerzity (SRC) – štipendiá na výskumné pobyty
Uzávierka: 20. september 2014 

The Slavic Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity v japonskom Sappore v rámci Štipendijného programu pre 
zahraničných návštevníkov (Foreign Visitors Fellowship Program) ponúka vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom 
5- a 10-mesačné výskumné pobyty v oblasti slovanistiky (štúdiá zamerané na krajiny východnej Európy a krajiny bývalého 
Sovietskeho zväzu), ktoré sa uskutočnia od 1. júna 2015 do 31. marca 2016. 
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/index1.html

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium 
Uzávierka: 5. november 2014 (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

http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
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 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

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: 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. 

 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

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

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
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
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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

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 severoamerické 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

Nadácia Beatrice a Rochusa Mummertovcov – celé magisterské štúdium pre ekonomické a technické disciplíny
Uzávierka: 1. december 2014 

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

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
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 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)

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)

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 15. september 2014 on-line na www.scholarships.at

 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 

Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2014, 1. máj 2015 

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for  Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo  
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Ubytovanie je poskytnuté bezplatne, výška štipendia je 564 EUR/mesiac. 
Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa  
o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
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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/
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://projekt.aktion.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
http://www.scholarships.at
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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/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

 SLOVENSKO
Nadácia Novum – štipendijný program pre talentovaných výtvarníkov 
Uzávierka: 21. september 2014 

Nadácia Novum v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave vyhlásila štipendijný program pre 
talentovaných výtvarníkov zo Slovenska. Cieľom je systematická podpora vynikajúcich umelcov zo širokého spektra 
disciplín súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry pri ich etablovaní sa na medzinárodnej scéne. Podpora, 
poskytnutá z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu, ktoré súvisia s dosahovaním tohto cieľa 
(prenájom ateliérov, usporiadanie výstav a účasť na výstavách, účasť na workshopoch a sympóziách, nákup materiálu, 
cestovné a pod.). Vybraní uchádzači budú podporení sumou od 5- do 15-tisíc EUR. 
Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelci, ktorých osobnostné charakteristiky a doterajšia tvorba 
umožňujú predpokladať, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy. Podmienkou účasti je realizácia aspoň troch 
samostatných výstav v galériách, resp. kultúrnych inštitúciách.
Bližšie informácie: www.nadacianovum.sk

AXA Fond – vzdelávací grant
Uzávierka: 17. október 2014 

AXA Fond podporí mladých nadaných ľudí do 26 rokov s trvalým pobytom v SR zo sociálne slabších rodín (rodinný 
mesačný príjem žiadateľa nepresahuje sumu 1 000 EUR). Žiak/študent musí vo vybranej oblasti dosahovať výborný 
študijný prospech, preukázať mimoškolskú aktivitu v účasti na olympiádach, súťažiach a angažovať sa v školských 
záujmových činnostiach. Minimálna a maximálna výška grantu nie je limitovaná. Závisí od konkrétneho typu projektu. 
Bližšie informácie: www.axafond.sk/axa-fond/

Nadácia Intenda – Podporujeme talenty
Uzávierka: 30. november 2014 

Nadácia Intenda sa snaží podporiť talentovaných mladých ľudí od 6 do 21 rokov. Grant je určený na pokrytie cestovných, 
ubytovacích nákladov, stravného, registračných poplatkov a ďalších položiek na súťažiach či prezentačných podujatiach  
v zahraničí. O grant môžu požiadať študenti stredných a základných škôl, ktorí uspejú na podujatí celoštátneho 
charakteru.
Bližšie informácie: http://www.intenda.sk

 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.
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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: 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

 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
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 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
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/

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
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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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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Výsledky výberového konania
V dňoch 11. a 12. júna 2014 sa uskutočnili výberové konania štipendistov Národného štipendijného programu SR 
spomedzi uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu 

uzávierky 30. apríla 2014. Celkovo si podalo žiadosť 408 osôb, z nich 85 nesplnilo formálne kritériá. Výberové komisie udelili  
122 štipendií a 38 cestovných grantov a určili 17 náhradníkov.

UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

K termínu uzávierky prijímania žiadostí sa o štipendium uchádzalo 173 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly 
žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 20 uchádzačov (10 v kategórii študent, 9 v kategórii doktorand,  
1 v kategórii samostatný cestovný grant) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium/cestovný grant. 
Uchádzači boli zo 17 slovenských vysokých škôl, 1 zo Slovenskej akadémie vied a 1 zo zahraničnej vysokej školy. Z celkového počtu 
173 uchádzačov si podalo žiadosť 69 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 97 v kategórii doktorand  
a 7 v kategórii samostatný cestovný grant. V 16 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium realizovalo na 
externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 13 ústavoch SAV. 
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 40 krajín sveta (23 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 130 žiadostí; 17 krajín mimo EÚ/
EHP/Švajčiarska – 43 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike (23), Španielsku (17), Spojených štátoch 
amerických (14), Rakúsku a Taliansku (po 11). 
Výberová komisia udelila štipendium 13 študentom slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania (64 štipendijných mesiacov) do 11 krajín, 34 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského 
štúdia (151,5 štipendijných mesiacov) do 20 krajín. Výberová komisia udelila 8 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre 
študentov, 27 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov, 3 samostatné cestovné granty a schválila  
aj 9 doktorandov ako náhradníkov na študijné/výskumné pobyty. 
Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu, 
výškou cestovného grantu, sú zverejnené na stránke www.stipendia.sk (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-
konani/uchadzaci-zo-slovenska/). Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku 
podľa vysielajúcich inštitúcií.  

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2014 

Rok

Uchádzači 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

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 27 (11) 81 (57) 12 16 36 98

2014 – 1. výzva 13 (8) 34 (27) 3 12 20 43

Spolu
513 (327) 781 (508) 109 203 293 793

1 294 (835) 1 289
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Uchádzači a schválení štipendisti podľa vysielajúcej inštitúcie
(Š – študent, D – doktorand, SCG – samostatný cestovný grant)

Vysielajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Š D SCG spolu Š D SCG spolu

Akadémia umení v Banskej Bystrici 3 3 2 2

     Fakulta múzických umení 2 2 2 2

     Fakulta výtvarných umení 1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 4 5 1 10

     Fakulta hospodárskej informatiky 2 2

     Fakulta medzinárodných vzťahov 1 1 1 3

     Fakulta podnikového manažmentu 1 1

     Národohospodárska fakulta 1 1

     Obchodná fakulta 1 1 2

     Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1 1

Katolícka univerzita v Ružomberku 3 3

     Pedagogická fakulta 3 3

Prešovská univerzita v Prešove 1 6 7 1 1

     Fakulta humanitných a prírodných vied 1 1

     Fakulta manažmentu 1 1

     Filozofická fakulta 1 3 4

     Pedagogická fakulta 1 1 1 1

Slovenská akadémia vied 3 3 2 2

     Botanický ústav SAV 1 1

     Chemický ústav SAV 1 1 1 1

     Virologický ústav SAV 1 1 1 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 6 1 7

     Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 1 1

     Fakulta ekonomiky a manažmentu 3 3

     Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 1 1 2

     Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 1 1

Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 16 18 1 7 8

     Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 7 8 1 3 4

     Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 2 2 1 1

     Fakulta informatiky a informačných technológií 1 1

     Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 1 1 1 1

     Stavebná fakulta 1 3 4 2 2

     Strojnícka fakulta 1 1

     Ústav manažmentu 1 1

Technická univerzita v Košiciach 1 9 10 2 2

     Ekonomická fakulta 1 1

     Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 3 3

     Fakulta umení 1 1

     Hutnícka fakulta 1 1

     Letecká fakulta 2 2

     Strojnícka fakulta 2 2 2 2
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Vysielajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Š D SCG spolu Š D SCG spolu

Technická univerzita vo Zvolene 1 7 8 1 4 5

     Drevárska fakulta 2 2

     Fakulta ekológie a environmentalistiky 3 3 2 2

     Lesnícka fakulta 1 2 3 1 2 3

University of Essex 1 1

Univerzita Komenského v Bratislave 21 36 57 5 15 20

     Evanjelická bohoslovecká fakulta 1 1

     Fakulta managementu 4 4

     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 2 1 3 1 1 2

     Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1 1

     Fakulta telesnej výchovy a športu 2 2

     Farmaceutická fakulta 1 1

     Filozofická fakulta 10 9 19 4 2 6

     Jesseniova lekárska fakulta v Martine 2 2 2 2

     Lekárska fakulta 3 3 3 3

     Pedagogická fakulta 1 2 3

     Prírodovedecká fakulta 2 16 18 7 7

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 3 2 8 2 1 3

     Fakulta prírodných vied 1 1 2 1 1

     Filozofická fakulta 2 2 2 6 1 1 2

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 7 4 11 1 1

     Ekonomická fakulta 1 1

     Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1 1 1 1

     Filozofická fakulta 5 3 8

     Pedagogická fakulta 1 1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 4 4

     Filozofická fakulta 1 1

     Právnická fakulta 3 3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 3 4 1 1

     Fakulta masmediálnej komunikácie 1 1

     Fakulta prírodných vied 2 2 1 1

     Filozofická fakulta 1 1

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  
v Košiciach 1 1 1 1

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 1 1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 1 3 1 1

     Divadelná fakulta 2 1 3 1 1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 5 1 6 2 2

Žilinská univerzita v Žiline 4 4 8 1 1

     Fakulta humanitných  vied 1 1

     Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 3 3

     Fakulta riadenia a informatiky 1 1 1 1

     Strojnícka fakulta 3 3

Spolu 69 97 7 173 13 34 3 50
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SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

ŠTUDENTI 

Počet žiadostí: 69 (z toho s cestovným grantom 44), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 59
Počet schválených žiadostí o štipendium: 13 (s cestovným grantom – CG: 8)

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení Veronika Pillárová, Taliansko, 5 mesiacov + CG
Peter Sobčák, Španielsko,5 mesiacov + CG

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Šimon Bugár, Taiwan, 5 mesiacov + CG

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Michaela Voleková, Švajčiarsko, 5 mesiacov + CG

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Viktor Gregor, Holandsko, 5 mesiacov 

Filozofická fakulta

Peter Behýl, Nemecko, 5 mesiacov + CG
Anna Gavláková, Nemecko, 5 mesiacov + CG
Veronika Konečná, Veľká Británia, 5 mesiacov 
Lenka Kováčová, Japonsko, 6 mesiacov 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied  
a medzinárodných vzťahov

Eva Tabaková, Litva, 4 mesiace + CG

Vysoká škola múzických umení  
v Bratislave Divadelná fakulta Paula Bakoš, Poľsko, 4 mesiace  

Vysoká škola výtvarných umení  
v Bratislave

Monika Kolibárová, Poľsko, 5 mesiacov  
Mária Novotná, Izrael, 5 mesiacov + CG

DOKTORANDI 

Počet žiadostí: 97 (z toho s cestovným grantom 67), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 88
Počet schválených žiadostí o štipendium: 34 (s cestovným grantom – CG: 27)

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Anna Semanová, Česko, 1 mesiac 

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta elektrotechniky  
a informatiky

Pavol Heretík, Spojené štáty americké, 5 mesiacov + CG
Matúš Kováč, Spojené štáty americké, 4 mesiace + CG
Vladimír Volčko, Nemecko, 3 mesiace + CG

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Peter Veteška, Taiwan, 3 mesiace + CG

Materiálovotechnologická fakulta 
v Trnave

Pavel Bílek, Slovinsko, 5 mesiacov, + CG

Stavebná fakulta Veronika Földváry, Dánsko, 5 mesiacov + CG
Marek Magát, Taliansko, 6 mesiacov + CG

Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Lucia Fedorová, Slovinsko, 1 mesiac + CG
Irenej Poláček, Španielsko, 4 mesiace 

Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta ekológie  
a environmentalistiky

Michal Parák, Spojené štáty americké, 6 mesiacov + CG
Michal Pástor, Turecko, 2 mesiace + CG

Lesnícka fakulta Martin Bartík, Švajčiarsko, 4 mesiace + CG
Martin Mokroš, Fínsko, 3 mesiace + CG

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky

Pavol Stajanča, Poľsko, 4 mesiace
 

Filozofická fakulta Katarína Klimentová, Španielsko, 3 mesiace + CG
Jozef Špilka, Česko, 4 mesiace

Jesseniova lekárska fakulta  
v Martine

Silvia Gavliaková, Nemecko, 3 mesiace + CG
Lucia Laubertová, Veľká Británia, 6 mesiacov + CG

Lekárska fakulta

Veronika Borbélyová, Spojené štáty americké, 10 
mesiacov + CG
Eszter Hegyi, Spojené štáty americké, 10 mesiacov + CG
Barbora Konečná, Švédsko, 6 mesiacov + CG

29



NŠP – výsledky výberového konania

BULLETIN SAIA 7 – 8/2014

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta

Ondrej Ďuriška, Česko, 1 mesiac
Zuzana Lešťanová, Spojené štáty americké, 3 mesiace 
+ CG
Katarína Lopušná, Dánsko, 3 mesiace + CG
Olivier Monfort, Grécko, 6 mesiacov + CG
Elena Ondrisková, Belgicko, 6 mesiacov
Lukáš Petra, Veľká Británia, 9 mesiacov + CG
Michal Šujan, Francúzsko, 1 mesiac + CG

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied Silvia Chasníková, Spojené štáty americké, 5 mesiacov 

+ CG

Filozofická fakulta Monika Šavelová, Taliansko, 5 mesiacov + CG

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied Miroslava Makohusová, Francúzsko, 6 mesiacov + CG

Univerzita veterinárskeho lekárstva  
a farmácie v Košiciach

Ivan Slíž, Česko, 2,5 mesiaca 

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Michal Kochláň, Nemecko, 6 mesiacov + CG

DOKTORANDI – náhradníci (v poradí stanovenom výberovou komisiou)

Náhradník Vysielajúca inštitúcia Krajina pobytu

1. Filip Brázdovič Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Kanada

2. Oto Hudec Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Portugalsko

3. Miroslav Omasta Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta Taliansko

4. Ondrej Pelech Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Česko

5. Martin Sák Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej  
a potravinárskej technológie

Rakúsko

6. Csilla Viczenczová Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Spojené štáty americké

7. Peter Horvát Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Veľká Británia

8. Tomáš Králik Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Španielsko

9. Boris Brunner Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky  
a informatiky

Rakúsko

CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA
Počet žiadostí: 7, počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 6
Počet schválených žiadostí: 3

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied
Chemický ústav SAV

Marek Nemčovič, výskumný pracovník, Spojené štáty americké,  
1 mesiac

Virologický ústav SAV
Ivana Nemčovičová, výskumný pracovník, Spojené štáty americké,  
1 mesiac

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta Štefan Beňuš, učiteľ vysokej školy, Argentína, 1 mesiac
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ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI

K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 235 uchádzačov zo 43 krajín (16 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 64 uchádzačov;  
27 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 171 uchádzačov) na pobyty na 24 slovenských vysokých školách, 27 ústavoch SAV  
a v 3 ďalších inštitúciách. Z celkového počtu 235 uchádzačov si podalo žiadosť 34 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania, 46 v kategórii doktorand a 157 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník. Podmienky 
programu nesplnilo 65 žiadostí (15 v kategórii študent, 24 v kategórii doktorand, 26 v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný 
pracovník). 
Výberová komisia udelila štipendium 12 študentom (71 štipendijných mesiacov), 20 doktorandom (111 štipendijných 
mesiacov) a 43 vysokoškolským učiteľom, výskumným a umeleckým pracovníkom (202,5 štipendijných mesiacov). 
Finančnú podporu získalo spolu 75 uchádzačov z 28 krajín (11 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 29 štipendistov; 17 krajín mimo 
EÚ/EHP/Švajčiarska – 46 štipendistov) v rozsahu 384,5 štipendijných mesiacov. V kategórii doktorand a vysokoškolský učiteľ, 
výskumný a umelecký pracovník komisia nominovala 8 náhradníkov (37 štipendijných mesiacov) 

Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu, 
sú zverejnené na stránke www.stipendia.sk (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/). 
Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených zahraničných štipendistov podľa prijímajúcich inštitúcií, na ktorých sa pobyt 
uskutoční. 

Zahraniční uchádzači podľa prijímajúcej inštitúcie
(Š – študent, D – doktorand, U/V – VŠ učiteľ/výskumný pracovník)

Prijímajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Š D U/V Spolu Š D U/V Spolu

Medzinárodné laserové centrum, Bratislava 1 1 1 1

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Nitra 2 2 1 1

     Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava 1 1

     Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra 1 1 1 1

Slovenské národné múzeum v Martine 1 1

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši 1 1

Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 1 1 1

     Fakulta múzických umení 1 1 1 1

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií  
v Bratislave 1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 2 10 12 4 4

     Fakulta aplikovaných jazykov 1 1 1 1

     Fakulta hospodárskej informatiky 1 1

     Fakulta medzinárodných vzťahov 1 1

     Fakulta podnikového manažmentu 1 1

     Národohospodárska fakulta 2 4 6 2 2

     Obchodná fakulta 1 1

     Ústav medzinárodných programov 1 1 1 1

Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1 2

     Filozofická fakulta 1 1

     Pedagogická fakulta 1 1

Paneurópska vysoká škola v Bratislave 1 1

     Fakulta práva 1 1

     Prešovská univerzita v Prešove 5 2 5 12 3 1 2 6

     Fakulta humanitných a prírodných vied 1 2 1 4 1 1 2

     Filozofická fakulta 4 2 6 2 1 3

     Pedagogická fakulta 1 1 1 1

     Pravoslávna bohoslovecká fakulta 1 1
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Prijímajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Š D U/V spolu Š D U/V spolu

Slovenská akadémia vied 13 30 43 6 7 13

     Archeologický ústav SAV 1 1

     Astronomický ústav SAV 3 3 1 1

     Botanický ústav SAV 1 1

     Elektrotechnický ústav SAV 1 1

     Filozofický ústav SAV 1 1

     Fyzikálny ústav SAV 1 2 3 1 1 2

     Historický ústav SAV 2 2 1 1

     Chemický ústav SAV 1 1 1 1

     Matematický ústav SAV 1 1 2

     Ústav etnológie SAV 1 1

     Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 1 1 1 1

     Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV 1 1 2

     Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 1

     Ústav experimentálnej onkológie SAV 1 1

     Ústav experimentálnej psychológie SAV 1 1 1 1

     Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV 2 3 5 1 1

     Ústav geotechniky SAV 1 1

     Ústav hudobnej vedy SAV 1 1

     Ústav krajinnej ekológie SAV 1 1

     Ústav materiálového výskumu SAV 1 1 2 1 1 2

     Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV 1 1

     Ústav politických vied SAV 2 2

     Ústav polymérov SAV 1 1 2 1 1 2

     Ústav pre výskum srdca SAV 1 1

     Ústav slovenskej literatúry SAV 1 1

     Ústav svetovej literatúry SAV 3 3 1 1

     Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 1 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 10 12 1 3 4

     Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 1 2 3

     Fakulta biotechnológie a potravinárstva 4 4

     Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 1 1 1 1

     Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 1 2 3 1 1 2

     Technická fakulta 1 1 1 1

Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 5 8 19 2 2 1 5

     Fakulta architektúry 1 1 1 1

     Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 2

     Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 1

     Fakulta informatiky a informačných technológií 1 1

     Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 6 2 2 10 2 1 1 4

     Stavebná fakulta 1 3 4

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 2 2
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Prijímajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Š D U/V spolu Š D U/V spolu

Technická univerzita v Košiciach 1 4 5 10 2 1 3

     Ekonomická fakulta 1 1

     Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 1 1

     Fakulta výrobných technológií v Prešove 1 1

     Stavebná fakulta 1 1

     Strojnícka fakulta 3 3 6 1 1 2

Technická univerzita vo Zvolene 4 1 5 1 1 2

     Drevárska fakulta 1 1 1 1

     Fakulta ekológie a environmentalistiky 1 1 1 1

     Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 1 1

     Lesnícka fakulta 2 2

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 1 1

     Katedra politológie 1 1

Trnavská univerzita v Trnave 3 3 6

     Filozofická fakulta 3 3

     Právnická fakulta 3 3

Univerzita J. Selyeho v Komárne 1 1

     Pedagogická fakulta 1 1

Univerzita Komenského v Bratislave 12 10 37 59 5 4 8 17

     Fakulta managementu 1 1 2 4 1 1

     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 1 6 8 1 1 2 4

     Fakulta sociálnych a ekonomických vied 2 3 5 1 1

     Fakulta telesnej výchovy a športu 1 1

     Filozofická fakulta 8 3 6 17 4 2 2 8

     Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1 1

     Lekárska fakulta 1 4 5 1 1

     Pedagogická fakulta 5 5

     Právnická fakulta 2 1 3

     Prírodovedecká fakulta 1 1 8 10 1 1 2

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 5 7 2 2

     Fakulta prírodných vied 1 1

     Fakulta stredoeurópskych štúdií 1 1 1 1

     Filozofická fakulta 1 3 4 1 1

     Pedagogická fakulta 1 1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 8 10 2 3 5

     Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 3 3 1 1

     Fakulta prírodných vied 1 2 3 1 1 2

     Filozofická fakulta 1 3 4 1 1 2

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 2 2 10 14 1 4 5

     Botanická záhrada 1 1

     Filozofická fakulta 1 1 2 4 1 1 2

     Lekárska fakulta 2 2 1 1

     Prírodovedecká fakulta 1 1 5 7 2 2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 1 1 1

     Filozofická fakulta 1 1 1 1
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Prijímajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Š D U/V spolu Š D Ú/V spolu

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy  
v Bratislave

1 1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 1 1 1

     Divadelná fakulta 1 1 1 1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 1 1 1

     Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 1 1 1

Žilinská univerzita v Žiline 1 7 8 3 3

     Elektrotechnická fakulta 1 4 5 2 2

     Fakulta humanitných  vied 1 1

     Strojnícka fakulta 2 2 1 1

Spolu 34 50 151 235 12 20 43 75

SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI – ZAHRANIČNÍ

ŠTUDENTI 

Počet žiadostí: 34, podmienky splnilo: 19 
Počet schválených žiadostí: 12

Prijímajúca inštitúcia Fakulta Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied Genin Vsevolo, Bielorusko, 4 mesiace

Filozofická fakulta Radulovic An Djurdja, Čierna Hora, 8 mesiacov
Vujadinović Ana, Čierna Hora, 8 mesiacov

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Kniazeva Ekaterina, Ruská federácia, 4 mesiace

Lavrenteva Elena, Ruská federácia, 4 mesiace

Univerzita Komenského  
v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Sano Kaori, Japonsko, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

Atanasova Nataliya Pavlova, Bulharsko, 5 mesiacov
Jovanovic Milica, Srbsko, 10 mesiacov
Kurzeja Natalia, Poľsko, 5 mesiacov
Vidova Lilyana, Bulharsko, 4 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach Filozofická fakulta Romančuková Iryna, Ukrajina, 5 mesiacov

Vysoká škola výtvarných umení  
v Bratislave Jędrusik Aldona, Poľsko, 9 mesiacov
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DOKTORANDI 

Počet žiadostí: 46, podmienky splnilo: 22 
Počet schválených žiadostí: 20

Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Blazhevich Iryna, Bielorusko, 10 mesiacov

Slovenská akadémia vied

Fyzikálny ústav SAV Strzalka Radoslaw Zbigniew, Poľsko, 4 mesiace

Historický ústav SAV Gruk Wojciech Adam, Poľsko, 6 mesiacov

Chemický ústav SAV Ziewiecki Rafał, Poľsko, 4 mesiace

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín 
SAV Kovacs Annamaria, Maďarsko, 2 mesiace

Ústav materiálového výskumu SAV Kuzma Vasyl, Ukrajina, 10 mesiacov

Ústav polymérov SAV Rooney Thomas Richard, Kanada, 4 mesiace

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva Mukhina Irina, Ruská federácia, 3 mesiace

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta architektúry Jovanovic Jelica, Srbsko, 10 mesiacov

Materiálovotechnologická fakulta  
v Trnave Iyi Cagan Berker, Turecko, 1 mesiac

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky Abdullaev Abdulazizjon, Uzbekistan, 10 mesiacov

Strojnícka fakulta Ramdani Rismawati, Indonézia, 4 mesiace

Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky Monteiro Luís Carlos Neto, Portugalsko, 8 mesiacov

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky Spinella Katia, Taliansko, 3 mesiace

Filozofická fakulta Goszczyński Artur, Poľsko, 5 mesiacov
Segura Hechavarria Luis Mario, Španielsko, 5 mesiacov

Prírodovedecká fakulta Chowardhara Bhaben, India, 8 mesiacov

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici

Fakulta prírodných vied Jeremias Lukáš, Česká republika, 6 mesiacov

Filozofická fakulta Dragan Anna, Poľsko, 3 mesiace

Vysoká škola múzických umení  
v Bratislave Divadelná fakulta Žikić Ana, Srbsko, 5 mesiacov

VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI 

Počet žiadostí: 157, podmienky splnilo: 131 
Počet schválených žiadostí: 43 

Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Akadémia umení v Banskej 
Bystrici Fakulta múzických umení Argyriou Venetsiana, Grécko, 3 mesiace

Ekonomická univerzita  
v Bratislave

Fakulta aplikovaných jazykov Minasyan Svetlana, Arménsko, 5 mesiacov

Národohospodárska fakulta
Nestorenko Tetyana, Ukrajina, 10
Pavlyk Khrystyna, Ukrajina, 6 mesiacov

Ústav medzinárodných programov Simon Agnes, Maďarsko, 5 mesiacov

Medzinárodné laserové 
centrum, Bratislava Smolentsev Artem, Ruská federácia, 6 mesiacov

Národné poľnohospodárske a 
potravinárske centrum, Nitra Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra Sales James, Juhoafrická republika, 5 mesiacov

Prešovská univerzita  
v Prešove

Filozofická fakulta Klyuchkovych Anatoliy, Ukrajina, 4 mesiace

Pedagogická fakulta Barfield Susan, Spojené štáty americké, 1 mesiac
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Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied

Astronomický ústav SAV Kravtsova Alexandra, Ruská federácia, 6 mesiacov

Fyzikálny ústav SAV Heinosaar Teiko, Fínsko, 8 mesiacov

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Kireev Roman, Ruská federácia, 4 mesiace

Ústav experimentálnej psychológie SAV Polunin Oleksii, Ukrajina, 8 mesiacov

Ústav materiálového výskumu SAV Ostroushko Dmytro, Ukrajina, 10 mesiacov

Ústav polymérov SAV Nikitin Anatoly, Ruská federácia, 2 mesiace

Ústav svetovej literatúry SAV Pisarski Mariusz Lucjan, Poľsko, 6 mesiacov

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Moroz Serhiy, Ukrajina, 5 mesiacov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Rizhiia Elena, Ruská federácia, 3 mesiace

Technická fakulta Vakhtina Elena, Ruská federácia, 3 mesiace

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Saniuk Anna Maria, Poľsko, 1 mesiac

Technická univerzita  
v Košiciach Strojnícka fakulta Sikora Janusz Wojciech, Poľsko, 3 mesiace

Technická univerzita  
vo Zvolene Drevárska fakulta Pinchevska Olena, Ukrajina, 3 mesiace

Univerzita Komenského 
v Bratislave

Fakulta managementu Ostapenko Nataliia Viktorivna, Ukrajina, 6 mesiacov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Akhmet Marat Ubaydulla, Kazachstan, 1 mesiac
Studenyak Ihor Petrovych, Ukrajina, 3 mesiace

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Zhurauliou Aliaksei, Bielorusko, 5 mesiacov

Filozofická fakulta
Anwar Ahmed Hasan, Egypt, 5 mesiacov
Schaffner Stefan Willibald, Nemecko, 4,5 mesiaca

Lekárska fakulta Petrek Martin, Česká republika, 1 mesiac

Prírodovedecká fakulta Murphy Nicholas Patrick, Veľká Británia, 10 mesiacov

Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre

Fakulta stredoeurópskych štúdií Pavera Libor, Česká republika, 5 mesiacov

Filozofická fakulta Mysona Byrska Joanna, Poľsko, 4 mesiace

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Dyduch Joanna, Poľsko, 6 mesiacov

Fakulta prírodných vied Singh Anand Narain, India, 3 mesiace

Filozofická fakulta Atiković Almir, Bosna a Hercegovina, 1 mesiac

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach

Filozofická fakulta Shchipitsyna Anna, Ruská federácia, 3 mesiace

Lekárska fakulta Ślizewska Katarzyna, Poľsko, 3 mesiace

Prírodovedecká fakulta
Drweesh Elsayed Ali Elatrees, Egypt, 8 mesiacov
Obaida Mohamed Zakaria, Egypt, 10 mesiacov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave Filozofická fakulta Bagdasaryan Olga, Ruská federácia, 8 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta

Fedotov Evgeny, Ruská federácia, 7 mesiacov
Juráň Josef, Česká republika, 1 mesiac

Strojnícka fakulta Sadílek Marek, Česká republika, 1 mesiac

NÁHRADNÍCI – v poradí stanovenom výberovou komisiou (D – doktorand, U/V – učiteľ/výskumník)

Priezvisko a meno Štátna 
príslušnosť Prijímajúca inštitúcia Kategória

1. Thazhepoyil Rashid India Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied D

2. Augustyniak Piotr Poľsko Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta U/V

3. Gokhman Oleksandr Ukrajina
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky  
a informatiky

U/V

4. Golubovic Spela Srbsko Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta U/V 

5. Lewkowicz Łukasz Rafał Poľsko Slovenská akadémia vied, Ústav politických vied SAV U/V

6. Ngo Thang Manh Vietnam Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta U/V

7. Pinzari Svetlana Moldavsko Stredoeurópska vysoká škola v Skalici U/V

8. Zhabeva Papazova Julijana Macedónsko Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta U/V
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business Association) 
– http://webaconnect.ning.com, Studycentral – 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

 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

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

Bližšie informácie: www.akademiavapac.sk

 International Education Mexico EXPO Roadshow, október 2014, Mexiko
Puebla (2. október), Mexico City (4. – 5. október), Guadalajara (7. október),  Monterrey (8. október), Santiago de 
Queretaro (10. október)
Bližšie informácie: www.universityfairs.com/fairs/international-education-mexico-expo-roadshow-fall-2014-9132

 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus  
      16. – 17. október 2014, Nitra, Slovensko

Bližšie informácie: www.gaudeamus-sk.sk

 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

 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. 

 NOC VÝSKUMNÍKOV – 26. SEPTEMBER 2014

Počas posledného septembrového piatku sa v piatich slovenských mestách (Bratislava, 
 Banská Bystrica, Košice, Tatranská Lomnica a Žilina) uskutoční Noc výskumníkov.  
Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 26. septembra 2014  
pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie,  
prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie  
a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.
Organizátormi podujatia sú Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity,  
Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických  
informácií SR. 
Bližšie informácie: http://www.nocvyskumnikov.sk/

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

 43. seminár ACA zo série European Policy Seminars
9. október 2014, Brusel, Belgicko
Téma: Improving undergraduate education in Europe: liberal arts and science colleges. Zvýhodnená registrácia  
do 18. septembra 2014.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=752

 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

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

 EHEF – Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii
15. – 16. november 2014, Hanoi, Vietnam
Uzávierka prihlášok je 25. augusta 2014
Bližšie informácie: www.ehef.asia/index.php/ehef-vietnam-2014

 EURÓPSKE VEĽTRHY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V ÁZII

Európska komisia obnovila iniciatívu Európskych veľtrhov vysokoškolského vzdelávania (European Higher Education 
Fairs – EHEF) a poverila španielske konzorcium S.I.C.Ì. DOMINUS realizáciou projektu týchto veľtrhov, a to aj za 
účasti organizácií zodpovedných za propagáciu vysokoškolského priestoru v jednotlivých členských krajinách, ako 
aj za účasti vysokých škôl z týchto krajín. Projekt nadväzuje na obdobnú aktivitu veľtrhov EHEF v rokoch 2006 
– 2009, do ktorých bola zapojená aj SAIA, n. o. V rokoch 2014 – 2016 by sa mali konať tieto veľtrhy vo viacerých 
krajinách Strednej Ázie a Ázie – napríklad vo Vietname (14. – 17. 11. 2014 v Hanoji), Kazachstane (máj 2015), 
Číne (október/november 2015), Indii (jar 2016) a Malajzii (jeseň 2016). Každá členská krajina EÚ bude mať na 
každom veľtrhu k dispozícii jeden stánok pre agentúru na propagáciu vysokoškolského vzdelávania, ako aj istý 
počet stánkov pre ďalších vystavovateľov (vysoké školy alebo ich konzorciá; pre Slovensko sa očakávajú cca  
2 takéto stánky na veľtrh). V prípade vybraných vystavovateľov im bude priestor na výstave poskytnutý bezplatne 
(vystavovateľ si zabezpečuje a hradí len náklady spojené s účasťou – cestovné náklady, stravné a ubytovanie pre 
osoby vyslané do stánku na veľtrh, ako aj náklady na doručenie prezentačných materiálov). 
Bližšie informácie: www.ehef.asia
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