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VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ PODĽA VYSOKÝCH ŠKÔL
na akademický rok 2015/2016 – štipendiá na základe medzivládnych 

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

Počet uchádzačov a odporučených podľa krajín

Krajina Počet podaných žiadostí Počet odporúčaných 
uchádzačov

Počet odporučených 
uchádzačov ako 

náhradník

Počet zamietnutých 
uchádzačov 

Belgicko 10 3 2 5

Bielorusko 10 9 1

Bulharsko 11 5 1 5

Česko 15 15

Čína 28 15 2 11

Egypt 7 6 1

Francúzsko 28 11 3 14

Grécko 1 1

Chorvátsko 13 5 8

India 1

Izrael 12 2 1 9

Kórea 3 3

Litva 8 7 1

Maďarsko 20 18 2

Mexiko 1 1

Nemecko 121 46 5 70

Poľsko 14 11 1 2

Rumunsko 9 8 1

Rusko 117 71 4 42

Slovinsko 11 8 1 2

Srbsko 6 5 1

Švajčiarsko 7 2 2 3

Ukrajina 3 3

Celkový súčet 456 255 24 176

http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/
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ODPORUČENÍ UCHÁDZAČI ŠTUDUJÚCI/PÔSOBIACI NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta aplikovaných jazykov

Nikola Bruderová, študentka VŠ 1. stupňa, Litva
Michaela Čiefová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Veronika Hrnčiarová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Maximilián Janík, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Zuzana Kloknerová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Klára Kobáková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Dominika Malinová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Mária Nagyová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Michaela Olahová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Barbora Schmidtová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Anastázia Szabóová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta medzinárodných vzťahov

Lucia Balčiráková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Lucia Harcegová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Lucia Hránková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Jana Marková, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Miroslava Sovíková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Lucia Sumegová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Zuzana Vančová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Barbora Paulíková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko, náhradníčka
Natália Potičná, študent VŠ 1. stupňa, Rusko, náhradníčka

Fakulta podnikového manažmentu Lucia  Krollerová, študentka VŠ 1. stupňa, Izrael

Národohospodárska fakulta
Viktória Slemenská, študentka VŠ 1. stupňa, Litva
Jaroslava Szudi, učiteľ VŠ, Maďarsko
Marián Vongrej, učiteľ VŠ, Ukrajina

Obchodná fakulta Katarína Gajdová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Stela Beslerová, učiteľka VŠ, Rusko

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Filozofická fakulta Blažena  Križová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Magdaléna Paluchová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko

Pedagogická fakulta Filip Bambúch, študent VŠ 1. stupňa, Poľsko
Robert Janiga, učiteľ VŠ, Maďarsko

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA

Právnicka fakulta Mária Volná, študent VŠ 2.stupňa, Francúzsko

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Filozofická fakulta

Miriama Bednáriková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Natália Blanárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Jarmila Kredátusová, učiteľka VŠ, Ukrajina
Silvia Mašlonková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Veronika Perovská, doktorandka, Bulharsko
Katarína Puškarová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Elena Rabatínová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Anna Rajniaková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Mária Reľovská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Drahomíra Sabolová, doktorandka, Rusko
Veronika Semančíková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Lenka Šlapková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Simona Zimovčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ivana Sedláková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko, náhradníčka

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

Geografický ústav SAV Róbert Pazúr, výskumný pracovník, Švajčiarsko

Spoločenskovedný ústav SAV Zlatica Sáposová, výskumný pracovník, Maďarsko
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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta architektúry Júlia Genšorová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko
Jana Minaroviech, výskumný pracovník, Francúzsko

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ondrej Čierny, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie Kristína Plevová, výskumná pracovníčka, Francúzsko

Stavebná fakulta Ľudmila Furtkevičová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Mária Klátiková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia  
a geotechnológií Andrea Bérešová, doktorandka, Česko

Hutnícka fakulta Patrícia Krištofová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko

Letecká fakulta Jakub Skočej, študent VŠ 2. stupňa, Kórea

Stavebná fakulta Lukáš Horváth, študent VŠ 1. stupňa, Litva
Jozef Kšiňan, doktorand, Maďarsko

Igor Ďuriška, doktorand, Francúzsko

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Fakulta ekológie a environmentalistiky Anna Ďuricová, učiteľka VŠ, Rusko

Ústav telesnej výchovy a športu Stanislav Azor, učiteľ VŠ, Rusko

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Centrum ďalšieho vzdelávania Ondrej Koščík, učiteľ VŠ, Poľsko

Fakulta managementu
Lenka Jurigová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Katarína Potúčková, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
Eva Koreňová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko, náhradníčka

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Jakub Hulik, študent 1. stupňa VŠ, Francúzsko
Miroslav Macko, študent 2. stupňa VŠ, Francúzsko
Diana Tonauzerová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko, náhradníčka

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Ľudovít Halmo, študent VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Petra Viskupičová, študentka VŠ 2. stupňa, Srbsko

Filozofická fakulta

Daniela Bačíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Beáta  Bevilagua, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Nikoleta Drgoňová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Csilla Forró, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko
Klaudia Gagová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Klaudia Gagová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Martina Gdovinová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Beáta Hajduová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alexandra Hanková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Igor Hanzel, výskumný pracovník, Nemecko
Dominika Hozlárová, študentka VŠ 2. stupňa, Slovinsko
Katarína  Jalová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Klára Jamrichová, študentka VŠ 1. stupňa, Belgicko
Paulína Janišová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Lenka Jankovská, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Natália Kaisová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Anna Karásková, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Veronika Khűebachová, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Tatiana  Koleková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Klaudia Kovalovská, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
Martin Kubáň, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Diana Kubíčková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Diana Kubrická, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Katarína Lalíková, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Martina Liščíková, doktorandka, Nemecko
Daniela Lojanová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Andrej Lubušký, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
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Filozofická fakulta

Eva Macová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Martina Markovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Dávid Maťo, študent VŠ 1. stupňa, Egypt
Marián Munka, študent VŠ 1. stupňa, Srbsko
Marián Munka, študent VŠ 1. stupňa, Srbsko
Júlia Neiplová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Lukáš Oravec, študent VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Amer Owaida, študent VŠ 1. stupňa, Egypt
Katarína Paškanová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Patrícia Patzeltová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Linda Pavelková, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko
VladimírPavlík, študent VŠ 1. stupňa, Egypt
Matej Pemčák, študent VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Ivana Petrenčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Denisa Pocisková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Dominika Príbelová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Peter Rambala, študent VŠ 1. stupňa, Egypt
Táňa Ramšáková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Matúš Sagan, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Kristína Sekáčová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Tadeáš Snopek, študent VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Kristína Stankovská, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Silvia Steinerová, študentka VŠ 2. stupňa, Rumunsko
Ria Struháriková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Barbora Škombárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
František Škvrnda, doktorand, Česko
Lucia Šumská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Petra Švardová, doktorandka, Česko
Roman Tomko, študent VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Anita Vargová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Sabína Vargovčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Svetlana Záborská, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Adam Záhorský, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Patrícia Želizňáková, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Barbara Kollárová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko, náhradníčka
Anna Korbašová, študentka VŠ 1. stupňa, Izrael, náhradníčka
Anežka Macháčková, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko, náhradníčka
Michaela Okálová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko, náhradníčka

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Veronika Stará, doktorand, Maďarsko

Lekárska fakulta
Alžbeta Kačeriaková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Katarína Kusynová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Alexandra Viestová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Pedagogická fakulta Barbora Amarante Kubenová, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko
Pavol Matula, učiteľ VŠ, Poľsko, náhradník

Právnická fakulta Lenka Bučková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko

Prírodovedecká fakulta
Barbora Kaločayová, doktorandka, Srbsko
Daša Pauliková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Melinda Mojzesová, doktorandka, Švajčiarsko, náhradníčka

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Filozofická fakulta

Alica Adamkovičová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Natália Ballová, študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko
Sabína Bekmatovová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Csanakyová, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Veronika Csanakyová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Simona Cubínková, študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko
Martin Dekanovský, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Patrik Ďurík, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Jana Grapková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Esthela Ivonne Hernandez Carranza, študentka VŠ 1. stupňa, 
    Nemecko
Bibiána Imrichová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Simona Ivánová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Kamila Kamenárová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
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Filozofická fakulta

Eszter Kmeťová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Mária Kozáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lucia Marková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
František Medo, doktorand, Česko
Aneta Obtulovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Simona Otrasová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ľudmila Pánisová, učiteľka VŠ, Poľsko
Beáta Pintérová, učiteľka VŠ, Maďarsko
Oleg Pivčuk, študent VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Darina Remecká, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Kristína Sentálová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Kristína Štangová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Lucia Varačková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Petra Vojčíková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Andrea Wagnerová, študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko
Ervín Weiss, učiteľ VŠ, Nemecko
Lucia Andrea Beňová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko, náhradníčka
Eszter Kmeťová, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko, náhradníčka
Magdaléna Šranková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko, náhradníčka
Lenka Šutarová, študentka VŠ 1. stupňa, Belgicko, náhradníčka

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Ekonomická fakulta Romana Filčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Litva

Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov

Alžbeta Djurbová, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Andrea Lechvárová, študentka VŠ 1. stupňa, Izrael
Diana Zsarnóczaiová, študentka VŠ 1. stupňa, Srbsko
Jana Martiskova, študent VŠ 2. stupňa, Egypt, náhradníčka

Filozofická fakulta

Soňa Biathová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ondrej Ficeri, doktorand, Česko
Ulrika Frličková, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Alexandra Gajdošová, študentka VŠ 1. stupňa, Litva
Claudia Galambošová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Stanislav Gubančok, študent VŠ 2. stupňa, Litva
Jana Hankovská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Kristína Hlúšeková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lucia Hrčková, doktorandka, Poľsko
Aneta Hromadová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Dana Jedináková, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko
Viktória Klementová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Michaela Klimentová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alžbeta Klinovská, študentka VŠ 1. stupňa, Litva
Romana Lakomčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Petra Motlová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Adam Nosek, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Karol Pavlovkin, študent VŠ 2. stupňa, Česko
Katarína Ristveyová, doktorandka, Maďarsko
Dominika Ščuroková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lenka Vargová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Zuzana Žipaj-Mišková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Mária Francuzová, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko, náhradníčka

Pedagogická fakulta Veronika  Mazánová, študentka VŠ 1. stupňa, Maďarsko

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Filozofická fakulta
Martin Počátko, doktorand, Česko
Lýdia Borková, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko, náhradníčka
Martin Škára, výskumný pracovník, Francúzsko, náhradník

Lekárska fakulta Adriána Vargová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Právnická fakulta Ivan Rosa, študent VŠ 2. stupňa, Poľsko
Erika Vadászová, Francúzsko

Prírodovedecká fakulta Zuzana Fecková, doktorandka, Nemecko
Milan Žukovič, učiteľ VŠ, Grécko
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UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Fakulta sociálnych vied Michal Greguška, doktorand, Česko

Filozofická fakulta

Katarína Červeňová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Dominika Grulichová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Tomáš Kollár, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Angelika Mokroluská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Silvia Omachelová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Ošková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Monika Prekopová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Anna Šimeková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Michaela Švichká, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Diana Židová, učiteľka VŠ, Poľsko
Veronika Jurčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko, náhradníčka
Lucia Kantová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko, náhradníčka

UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH

Tomáš Csank, učiteľ VŠ, Maďarsko
Martin Levkut, učiteľ VŠ, Švajčiarsko

VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Lucia  Andrášiová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Divadelná fakulta
Juraj Bako, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Peter Galdík, študent VŠ 1. stupňa, Maďarsko
Hana Tichá, študent VŠ 1. stupňa, Maďarsko

VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

 Paulína Halasová, študentka VŠ 1. stupňa, Česko

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Elektrotechnická fakulta Daniel Benedikovič, doktorand, Francúzsko

Fakulta humanitných vied Soňa Záňová, učiteľka VŠ, Poľsko

Fakulta riadenia a informatiky Jana Hikaníková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
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Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA

Odporučení uchádzači podľa škôl

Škola/fakulta, inštitúcia odporučený odporučený  
ako náhradník spolu

Ekonomická univerzita v Bratislave 25 2 27

Fakulta aplikovaných jazykov 11 11

Fakulta medzinárodných vzťahov 7 2 9

Fakulta podnikového manažmentu 1 1

Národohospodárska fakulta 4 4

Obchodná fakulta 1 1

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1 1

Karlsruher Institut für Technologie 1 1

Katolícka univerzita v Ružomberku 4 4

Filozofická fakulta 2 2

Pedagogická fakulta 2 2

Masarykova univerzita v Brne 6 1 7

Moskovská štátna technická univerzita N. E. Baumana 1 1

Paneurópska vysoká škola 1 1

Právnická fakulta 1 1

Prešovská univerzita v Prešove 13 1 14

Filozofická fakulta 13 1 14

Ruská ekonomická univerzita G. V. Plechanova 1 1

Slovenská akadémia vied 2 2

Geografický ústav SAV 1 1

Spoločenskovedný ústav SAV 1 1

Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 6

Fakulta architektúry 2 2

Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 1

Stavebná fakulta 2 2

Technická univerzita v Košiciach 6 6

bez uvedenia fakulty 1 1

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 1 1

Hutnícka fakulta 1 1

Letecká fakulta 1 1

Stavebná fakulta 2 2

Technická univerzita vo Zvolene 2 2

Ústav telesnej výchovy a športu 1 1

Fakulta ekológie a environmentalistiky 1 1

Universität Zürich 1 1

Université Paul Valéry Montpellier 1 1

Univerzita Karlova v Prahe 3 3

Univerzita Komenského v Bratislave 78 8 86

Centrum ďalšieho vzdelávania 1 1

Fakulta managementu 2 1 3

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 2 1 3

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 2 2

Filozofická fakulta 62 4 66
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Škola/fakulta, inštitúcia odporučený odporučený  
ako náhradník spolu

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1 1

Lekárska fakulta 3 3

Pedagogická fakulta 1 1 2

Právnická fakulta 1 1

Prírodovedecká fakulta 2 1 3

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 4 33

Filozofická fakulta 29 4 33

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 27 2 29

Ekonomická fakulta 1 1

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 3 1 4

Filozofická fakulta 22 1 23

Pedagogická fakulta 1 1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 6 2 8

Filozofická fakulta 1 2 3

Lekárska fakulta 1 1

Právnická fakulta 2 2

Prírodovedecká fakulta 2 2

Univerzita Palackého v Olomouci 5 5

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 2 13

Fakulta sociálnych vied 1 1

Filozofická fakulta 10 2 12

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1 1

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 1 1

 Vysoká škola ekonomická v Praze 1 1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 3

Divadelná fakulta 3 3

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 1

Žilinská univerzita v Žiline 3 3

Elektrotechnická fakulta 1 1

Fakulta humanitných vied 1 1

Fakulta riadenia a informatiky 1 1

Iné (najmä žiaci stredných škôl a zamestnanci iných organizácií) 14 14
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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
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2015 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na letný semester akademického roka 2015/2016) 

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 2015 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, 
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova. 
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/

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)

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/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
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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Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: 14. august 2015 (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 
doktorandského titulu viac ako 10 rokov), ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu  
v zahraničí. Po ukončení pobytu sa štipendista musí vrátiť na domácu inštitúciu minimálne na 6 mesiacov. Výška štipendia 
závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 Štipendium EMBO na dlhodobý výskumný pobyt
Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohli uplynúť od získania 
doktorandského titulu 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

OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske 
systémy (CRP) na rok 2016 – vedecké štipendiá
Uzávierka: 10. september 2015

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva na riešenie 
výskumného projektu v inej členskej krajine Kooperatívneho výskumného programu. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú 
mobilitu a výmenu vedeckých pracovníkov v uvedených oblastiach. Z programu sú hradené životné náklady a preprava 
vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 – 26 týždňov. Témy vedeckých štipendií sú: 1. Prírodné zdroje ako výzva,  
2. Trvalá udržateľnosť v praxi, 3. Potravinová reťaz.
Bližšie informácie: www.oecd.org/agriculture/crp (OECD Home › Trade and Agriculture Directorate › Research programme on 
biological resources in agriculture › Research Fellowships and Conference Sponsorship)

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov – Visual&Sound Arts 
Uzávierka: 10. september 2015

Visegrad Artist Residency Program (VARP)  – Visual&Sound Arts ponúka 3-mesačné pobyty umelcom z oblasti výtvarného  
a zvukového umenia z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4. 
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies

 AUSTRÁLIA

Endeavour Awards – vládne štipendiá na rok 2016
Uzávierka: 30. jún 2015

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

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

Bližšie informácie: http://internationaleducation.gov.au/endeavour

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


BULLETIN SAIA 6/2015

Štipendiá a granty 

12 

 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

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

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

 ČESKÁ REPUBLIKA
Akadémia vied Českej republiky 
Uzávierka: 31. august 2015 (Fellowship J. Dobrovského), priebežne (Fellowship J. E. Purkyně)

 Fellowship Josefa Dobrovského 
Cieľom štipendia je podpora českých štúdií formou krátkodobých študijných pobytov mladých zahraničných výskumníkov 
(spravidla do 35 rokov) v ústavoch AV ČR, ktorí pre svoju vedeckú prácu potrebujú študovať v Českej republike tamojšie 
historické, kultúrne, umelecké, jazykové, geografické a prírodné reálie. 
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship-josefa-dobrovskeho/ 

 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov
Cieľom štipendia je získať pre pracoviská akadémie vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 40 rokov. 
Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk. 
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship_purkyne/index.html 

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 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. 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
Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky – krátkodobý vedecký 
pobyt (maximálne 10 dní) 
Uzávierka: priebežne (5 mesiacov pred začatím pobytu) on-line na www.granty.saia.sk

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=94
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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 ESTÓNSKO 
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. október 2015 

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. Výška štipendia na 5 mesiacov je 2 500 EUR. Znalosť estónskeho jazyka 
je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

 FRANCÚZSKO
Program PHC Štefánik
Uzávierka: 10. júl 2015

Projekty vedeckej spolupráce v rámci programu Štefánik (vo Francúzsku známe ako PHC − Projekty spolupráce Hubert 
Curien/Partenariat Hubert Curien) sú financované francúzskym ministerstvom zahraničných vecí a slovenským ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu. Cieľom programu Štefánik je rozvíjať vedecké a technologické výmeny par excellence medzi 
výskumnými laboratóriami v oboch krajinách a pritom klásť dôraz na nové spolupráce. Program sa týka všetkých vedeckých 
disciplín, vrátane humanitných a sociálnych vied.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 650 EUR na kalendárny rok/
projekt a max. 5 300 EUR na celú dobu riešenia projektu. Slovenská strana hradí: cestovné náklady do výšky ceny letenky 
ekonomickej triedy alebo do výšky ceny lístka na vlak (nad 300 km rýchlik 1. triedy) pre slovenských pracovníkov VaV pri ceste 
do Francúzska; výdavky na zdravotné poistenie slovenských pracovníkov VaV počas pobytu vo Francúzsku; pobytové náklady 
(stravné + vreckové) podľa zákona o cestovných náhradách pre francúzskych pracovníkov VaV pri pobyte na Slovensku; 
ubytovanie pre francúzskych pracovníkov VaV pri pobyte na Slovensku max. do výšky 100 EUR/noc; prípadné cestovné 
náklady, ubytovanie a pobytové náklady (stravné) pre členov slovenského riešiteľského kolektívu pri sprevádzaní francúzskych 
pracovníkov VaV po Slovensku; iné odôvodnené výdavky.
Slovenskí výskumní pracovníci predkladajú projekty na: www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko
Francúzski vedeckí pracovníci predkladajú projekty na: www.campusfrance.org/fr/stefanik

Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora – štipendiá na postdoktorandské štúdium 
Uzávierka: 10. september 2015

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-2015-2016 

Doktorandské granty Pasteurovho inštitútu 
Uzávierka: 30. september 2015

Oddelenie zahraničných vzťahov Medzinárodnej siete Pasteurovho inštitútu (La Direction internationale – Réseau International 
des Instituts Pasteur) ponúka každoročne granty (Doctoral Grants/Bourses doctorales) na vypracovanie doktorandskej práce 
absolventom s magisterským titulom alebo jeho ekvivalentom (ukončené minimálne päťročné vysokoškolské štúdium), ktorých 
výskum sa zameriava na témy verejného zdravotníctva a na nákazlivé ochorenia (imunológia, mikrobiológia, epidemiológia, 
virológia atď.). Grant sa poskytuje na obdobie troch rokov a pokrýva cestovné náklady na jednu spiatočnú cestu a životné 
náklady a poistenie (spolu 1 400 EUR mesačne).
Uchádzač si musí vyhľadať laboratórium z Medzinárodnej siete Pasteurovho inštitútu a pred podaním žiadosti musí mať 
dohodnutý výskumný projekt a termín začatia výskumného pobytu. 
Bližšie informácie: www.pasteur.fr/en/international/international-network-courses/fellowships/doctoral-grants 

http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/
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 GRÉCKO
Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou – krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

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

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

 JAPONSKO
Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre 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. 
 Postdoktorandské štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas  
    Researchers – Standard)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html
 Postdoktorandské štipendiá pre výskumníkov – krátkodobé (Postdoctoral Fellowship Program for North American  
    and European Researchers)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.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 

Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 15. júl 2015 

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom (obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom, 
vedcom a úradníkom) so záujmom o Japonsko a spoluprácu Európskej únie s Japonskom z rôznych perspektív (obchod/prístup 
na trh, otázky priemyselnej politiky, výskumu a vývoja atď.) možnosť absolvovať 6-mesačný výskumný pobyt v centre v Tokiu. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/other-activities/minerva-fellowship

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2016
Uzávierka: 31. august 2015 

Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2016  
a marcom 2017) 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. Žiadosť musí byť podaná z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma žiadosti 
poslané faxom alebo e-mailom. 
Bližšie informácie: www.mif-japan.org

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=JAP&user_id=3918


BULLETIN SAIA 6/2015

Štipendiá a granty 

15

Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 15. september 2015 

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

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. august 2015 (prekladateľské stáže), 1. október 2015 (vzdelávacie stáže)

 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. 

 Vzdelávacie stáže sú určené mladým absolventom, ktorí (pred termínom podávania prihlášok) dokončili stredoškolské
vzdelanie, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej 
úrovni. Tieto stáže sú prednostne vyhradené mladým ľuďom, pre ktorých je účasť na stáži podmienkou ukončenia štúdia, 
pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.

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

 MACEDÓNSKO
Štipendiá Ministerstva školstva a vedy Macedónskej republiky
Uzávierka: 31. júl 2015 

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

 štipendium na bakalárske štúdium informačných a komunikačných vied a technológií v anglickom jazyku 
Vláda Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku na Univerzite informačných 
vied a technológií Sv. Pavla Apoštola v Ochride (www.uist.edu.mk) na akademický rok 2015/2016. Štipendium je určené 
cudzincom vo veku do 22 rokov, ktorí chcú študovať odbory: Komunikačné siete a bezpečnosť, Počítačová veda  
a inžinierstvo, Informačné systémy, vizualizácia, multimédiá a animácia, Informačná teória a analýza, Umelá inteligencia  
a robotika.

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

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne 

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. 
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
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 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: 31. júla 2015 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
 štipendium na 3- až 6-mesačný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ
 štipendium na celé magisterské štúdium
 štipendium na celé doktorandské štúdium
 štipendium na výskumný alebo postgraduálny odborný pobyt (1 až 12 mesiacov) pre doktorandov a výskumných 
    pracovníkov
 štipendium na ročný špecializačný pobyt 
 štipendium na ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny pre študentov 2. stupňa vysokej školy, doktorandov  
     a výskumných pracovníkov 

 NEMECKO

Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2016
Uzávierka: 30. jún 2015

Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne  
a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages (IPS)  
v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej  
a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým 
akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. 
Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné  
(v prípade vlastného ubytovania príspevok vo výške 300 EUR/mesiac), náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. Program 
sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2016.
Bližšie informácie: www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/
slowakei/245054

KAAD (Katolícka akademická služba pre cudzincov) – študijné a výskumné pobyty  
Uzávierka: 30. jún 2015

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=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=340
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/slowakei/245054
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/slowakei/245054
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Štipendium Jeffa Schella pre študentov a mladých výskumníkov v oblasti poľnohospodárstva  
a environmentalistiky
Uzávierka: 10. júl 2015 

Bayerova nadácia ponúka Jeff Schell Scholarship študentom a mladým výskumníkom, ktorí nemajú viac ako dva roky 
pracovných skúseností. Štipendium je určené uchádzačom z oblasti poľnohospodárskych vied, agronómie, biotechnológie  
a environmentálnych vied. O štipendium v rámci tohto programu sa nemôžu uchádzať postdoktorandi.
Bližšie informácie: www.bayer-foundations.com/en/jeff-schell-scholarships.aspx

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie MOE
Uzávierka: 1. august 2015

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

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec augusta 2015 

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 (každoročne) 

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

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 2016  
Uzávierka: 1. október 2015 

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/1985/stipendium/

 NOVÝ ZÉLAND
Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 15. júl 2015 

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

http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
http://www.artists-unlimited.de/1985/stipendium/
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 POĽSKO
Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. júl (každoročne)

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

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: priebežne on-line na www.scholarships.at

 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)

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 63 510 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora  
69 810 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/

Štipendiá Medzinárodného výskumného centra pre kultúrne vedy Umeleckej univerzity v Linzi
Uzávierka: 1. júl 2015

IFK Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz ponúka štipendiá postdoktorandom 
na výskumný pobyt v centre. Štipendium je udeľované na jeden semester, maximálna výška štipendia je 2 325 EUR/mesiac. 
Žiadosti sa podávajú v nemeckom alebo anglickom jazyku.
Bližšie informácie: www.ifk.ac.at/index.php/latest-calls.html

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 15. september 2015 

 Štipendium Franza Werfela 
Franz Werfel-Stipendium je určené pre mladých univerzitných učiteľov 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.

 Štipendium Richarda Plaschku 
Richard Plaschka-Stipendium je určené 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

http://www.scholarships.at
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
http://www.ifk.ac.at/index.php/latest-calls.html
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Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 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. 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

 SINGAPUR
Štipendium SUTD na doktorandské štúdium v oblasti kvantovej mechaniky
Uzávierka: 31. júl 2015 

Singapore University of Technology and Design (SUTD) ponúka štipendium na 4-ročné doktorandské štúdium v oblasti kvantovej 
mechaniky. Výška mesačného štipendia pre zahraničného študenta je 2 000 singapurských dolárov. 
Bližšie informácie: www.sutd.edu.sg/phd_scholarships.aspx

 SLOVENSKO
Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa
Uzávierka: 30. jún 2015 

Cieľom štipendia je podporiť slobodné a nerušené bádanie začínajúcich vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov. 
Štipendium je určené pre doktorandov alebo doktorov (do 35 rokov), ktorí pôsobia v neaplikovaných humanitných, 
spoločenskovedných a príbuzných odboroch. 
Bližšie informácie: www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni

 TAIWAN
MOFA – výskumné štipendium na rok 2016
Uzávierka: 30. jún 2015 

MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers je štipendium taiwanského ministerstva zahraničných vecí na 3- až  
12-mesačné výskumné pobyty pre zahraničných výskumníkov v oblasti sociálnych a humanitných vied so zameraním na 
taiwanské štúdiá.  
Bližšie informácie: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)

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. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka: priebežne  

Štipendiá na 3- až 12-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre vedeckých 
pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):

- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 USA
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2016/2017
Uzávierka: 30. jún 2015

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

Štipendijný program Huberta H. Humphreyho na školský rok 2016 – 2017
Uzávierka: 2. september 2015

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)

Štipendiá odborného vzdelávania Ronalda a Eileen Weiserových
Uzávierka: 15. september 2015

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom 4-týždňové  
a 3-mesačné pobyty 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. Návštevy sa môžu plánovať na obdobie február – apríl alebo september – november 2016.
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 (Iné programy > Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award)

20

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/
http:/www.fulbright.sk
http://www.fulbright.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=56:ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award&catid=46:roland-and-eileen-weiser-pd-award&Itemid=64


BULLETIN SAIA 6/2015

V skratke

21

 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 či Edufindme – http://edufindme.com.

 EINSTEIG Fairs, Nemecko
11. a 12. september 2015, Dortmund
13. a 14. september 2015, Berlín
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com/messen.html

 BRAZIL EDUEXPOS, Brazília 
10. september 2015, Rio de Janeiro
13. september 2015, Recife
15. september 2015, Belo Horizonte
17. september 2015, Brasilia
19. a 20. september 2015, Sao Paulo
22. september 2015, Campinas
24. september 2015, Curitiba
26. september 2015, Porto Alegre
Bližšie informácie: www.fppmedia.com/eduexpos/brazil

 VNIS International Education Fairs, Vietnam
19. september 2015, Hanoj
20. september 2015, Hočiminovo Mesto
Bližšie informácie: http://www.vnisvietnam.com/institutional-services/vnis-ief-fall-2015/overview/

 International Education Fair – IGEF 
25. september 2015, Tbilisi, Gruzínsko
Bližšie informácie: http://www.expogeorgia.ge/

 EHEF – European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia/Európske veľtrhy vysokoškolského 
      vzdelávania v strednej Ázii a Ázii 

27. a 28. september 2015, Almaty, Kazachstan
Bližšie informácie: http://www.ehef.asia

 International Education Fair – ICIEP (Международная ярмарка образования)
1. október 2015, Minsk, Bielorusko
3. október 2015, Moskva, Ruská federácia
4. október 2015, Petrohrad, Ruská federácia
Bližšie informácie: http://www.iciep.ru/

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,  
      6. až 8. október 2015, Bratislava, Slovensko

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

 MOBILITNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SASPRO

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

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

Uzávierka prihlášok je 27. júla 2015 
Bližšie informácie: http://www.saspro.sav.sk/Call/Third/SK

http://webaconnect.ning.com/events
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.ehef.asia/images/Kazakhstan/Call_of_Proposals/Call_for_applications_EHEF_Kazakhstan_2015.pdf
http://www.akademiavapac.sk
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Univerzita a mesto. Program pre nové storočie (Università e Città. Un’agenda per il nuovo secolo)
9. – 11. september 2015, Pavia, Taliansko 
Bližšie informácie: http://www.universitacitta.it/

 27. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
15. – 18. september 2015, Glasgow, Škótsko, Veľká Británia 
Téma: A wealth of nations
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/glasgow.html

 10. Európske fórum zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Taking stock and looking forward
19. – 21. november 2014, Londýn, Veľká Británia 
Bližšie informácie: http://www.eua.be/events/upcoming/EQAF-2015/Home.aspx

 9th Azerbaijan International Education Exhibition
9. až 11. október 2015, Baku, Azerbajdžan
Bližšie informácie: www.education.iteca.az/2015/

 Gaudeamus Nitra 2015
14. až 15. október 2015, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: www.gaudeamus-sk.sk

 MEXICO EDUEXPOS, Mexiko 
8. október 2015, Puebla
10. a 11. október 2015, Mexico City
13. október 2015, Guadalajara
15. október 2015, Queretaro
17. október 2015, Monterrey
Bližšie informácie: www.fppmedia.com/eduexpos/mexico

 Gaudeamus 
      3. až 6. november 2015, Brno, Česká republika
     Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

http://www.gaudeamus.cz
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