


PROGRAM

Úvod / Prehľad štipendií DAAD
Mgr. Kristína Sallerová

Rady pre uchádzačov o štipendiá DAAD
Dr. Angelika Schneider, lektorka DAAD, Filozofická fakulta UK

Štipendijná ponuka nadácie Hanns-Seidel-Stiftung
Medzinárodné stáže v Nemeckom spolkovom parlamente

Mgr. Katarína Korduliaková Kissová, LL.M., 
riaditeľka zastúpenia Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Štipendiá Národného štipendijného programu a iné možnosti
Mgr. Kristína Sallerová



SAIA, n. o.
Slovenská akademická
informačná agentúra



POSKYTUJE INFORMÁCIE 
A PORADENSTVO pre 
záujemcov o študijné 
a výskumné pobyty v 
zahraničí a na 
Slovensku

Slovenská akademická 
informačná agentúra

Informuje o ŠTIPENDIÁCH



ORGANIZUJE SEMINÁRE 
A INFORMAČNÉ DNI 

o štipendiách a grantoch 
na pobyty v zahraničí 

Slovenská akademická 
informačná agentúra



VYDÁVA PUBLIKÁCIE 

o štúdiu v zahraničí a 
mesačník Bulletin 
SAIA 

Slovenská akademická 
informačná agentúra



KOORDINUJE PRIJATIA 
ZAHRANIČNÝCH 
ŠTIPENDISTOV MŠVVaŠ 
SR na študijné a 
výskumné pobyty v SR 

Slovenská akademická 
informačná agentúra



ORGANIZUJE 
VÝBEROVÉ KONANIA
na štipendijné pobyty 
do rôznych krajín 
sveta

Slovenská akademická 
informačná agentúra



SPROSTREDKUJE INFORMÁCIE ZÁUJEMCOM  V REGIÓNOCH 
prostredníctvom pracovísk v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach









granty.saia.sk

134 
štipendijných 

ponúk pre 

ŠTUDENTOV

VŠ

128 
štipendijných 

ponúk pre 
DOKTORANDOV

118 
štipendijných 

ponúk pre 
VŠ UČITEĽOV

a VÝSKUMNÍKOV

x
x

x

x
x





Štipendiá DAAD 



www.granty.saia.sk 



www.funding-guide.de 



študijné štipendiá

výskumné štipendiá

umelecké štipendiá

odborné exkurzie a študentské praxe



Štipendiá na magisterské štúdium 
v Nemecku
Uchádzať sa 
môžu

• študenti 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) 
• študenti 2. stupňa VŠ
• absolventi VŠ

Požiadavky • v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený min. 1. stupeň 
vysokoškolského štúdia

• ukončené VŠ štúdium pred max. 6 rokmi

Štipendium 861 EUR/mesiac + príspevok na cestovné a poistenie + príspevok na 
študijný materiál + jazykové vzdelávanie + príp. aj príspevok na nájomné 
a rodinu + v prípade zdravotného postihnutia alebo chronického 
ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na potrebné náklady spojené 
s pobytom v zahraničí

Trvanie 10 - 24 mesiacov

Uzávierka 15. november 2022 (výsledky apríl 2023)
začiatok pobytu od 1. októbra 2023 (v prípade jazykovej prípravy skôr)

Podanie 
žiadosti

on-line na www.funding-guide.de
• odporúčanie poštou na adresu DAAD v Bonne



• štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany)
• odborná a osobná motivácia, podrobný popis študijného 

zámeru v Nemecku ako aj doterajších študijných výsledkov (1 -
3 strany)

• akceptačný list; ak uchádzač v čase podávania žiadosti ešte 
nemá akceptačný list, musí ho predložiť do nástupu na 
štipendijný pobyt

• oficiálny popis študijného programu nemeckej vysokej školy 
na predpísanom formulári , resp. potvrdenie slovenskej vysokej 
školy o tom, že štúdium v zahraničí bude uznané

Podkladové materiály k on-line žiadosti



• doklady o vzdelaní (výpis absolvovaných skúšok ukončených 
ročníkov, diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a 
dodatok k diplomu)

• doklad o znalosti jazyka, v ktorom bude prebiehať štúdium (nie 
starší ako 2 roky) 

• doklad o znalosti nemeckého jazyka (nie starší ako 2 roky) 
• vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, 

pracovných skúsenostiach a pod.)

Podkladové materiály k on-line žiadosti



 NJ: TestDaF, DSH, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz
(DSD), Goethe-Zertifikat, Österreichisches Sprachdiplom, telc Deutsch a 
onSET Deutsch alebo prehlásenie o žiadnych znalostiach (iba ak nižšie ako 
A1)

 AJ: Cambridge English, Cambridge Business, IELTS, ISE, TOEFL iBT, TOEFL 
Essentials, TOEIC, PTE Academic a onSET English

 doklad o jazykovej znalosti nesmie byť k termínu uzávierky starší ako 2 
roky 

 jazykový certifikát onSET Deutsch a onSET English vystavia zdarma 
lektori DAAD na Slovensku

 oficiálny jazykový doklad sa vyžaduje v rámci prijímacieho procesu na vysokú 
školu a udelenie štipendia 

Doklad o znalostiach jazyka



BRATISLAVA Ekonomická univerzita: miestnosť D2.06
Prihlasovanie vopred je povinné:  angelika.schneider@uniba.sk

28. október 2022 (piatok)11:00 hod. a 11:50 hod. 
4. november 2022 (piatok): 11:00 hod. a 11:50 hod. 

www.onset.de

Testovanie onSET (angličtina, nemčina)



PRIHLASOVANIE: 
https://www.testdaf.de/de/teilnehmende/mein-testdaf/testzentrum-finden

www.testdaf.de

TERMÍNY  
TESTOVANIA

PRIHLASOVANIE VÝSLEDOK TESTOVACIE 
CENTRUM

9. marec 2023 12. 1. -9. 2. 2023 od 20. 4. 2023 UKF Nitra

11. máj 2023 16. 3. – 13. 4. 2023 od 22. 6. 2023 UKF Nitra

11. október 2023 16. 8. – 13. 9. 2023 od 21. 11. 2023 UKF Nitra



• aktuálneho dátumu od vysokoškolského učiteľa 
• formulár odporúčania je k dispozícií po vytvorení 

žiadosti na www.funding-guide.de
• potrebné doručiť na adresu DAAD v Bonne 

(do termínu uzávierky, platí dátum poštovej 
pečiatky)

• musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným 
alebo digitálnym podpisom

ODPORÚČANIE



Štipendiá DAAD na výskumné pobyty 
pre doktorandov



Štipendium na dlhodobý pobyt pre 
doktorandov
Uchádzať sa 
môžu

• doktorandi
• študenti 1I. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) 

Požiadavky • v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského 
štúdia pred max. 3 rokmi

Štipendium • 861 - 1 200 EUR/mesiac + príspevok na cestovné a poistenie, 
príspevok na výskumnú činnosť + príp. príspevok na nájomné 
a rodinu + jazykové vzdelávanie + v prípade zdravotného 
postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť 
poskytnutý príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom 
v zahraničí

Trvanie • 7 – 12 mesiacov 

Uzávierka • 15. november 2022
začiatok pobytu od 1. októbra 2023 (v prípade jazykovej prípravy skôr)

Podanie 
žiadosti

• on-line na www.funding-guide.de
• odporúčanie poštou na adresu DAAD v Bonne



Doktoráty pod dvojitým vedením alebo 
spoločné doktorandské programy (cotutelle)
Uchádzať sa 
môžu

• doktorandi
• študenti 1I. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) 

Požiadavky • v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského 
štúdia pred max. 3 rokmi

Štipendium • 1 200 EUR/mesiac + príspevok na cestovné a poistenie, 
príspevok na výskumnú činnosť, + príp. príspevok na nájomné 
a rodinu + jazykové vzdelávanie + v prípade zdravotného 
postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý 
príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí 
+ cestovné a pobytové náklady pre školiteľov (pre každého 
školiteľa jedna cesta do max. 10 dní)

Trvanie • 7 - 24 mesiacov (štipendijný pobyt je možné rozdeliť na viaceré kratšie pobyty)

Uzávierka • 15. november 2022
začiatok pobytu od 1. októbra 2022 (v prípade jazykovej prípravy skôr)

Podanie 
žiadosti

• on-line na www.funding-guide.de
• odporúčanie poštou na adresu DAAD v Bonne



• štruktúrovaný životopis (maximálne 3 strany)

• zoznam publikácií (maximálne 10 strán), ak existuje

• odborná a osobná motivácia pre pobyt v Nemecku (1-2 strany)

• motivácia a podrobný plán odborného programu pobytu, ktorý bol 
dohodnutý a odsúhlasený školiteľom/odborným garantom pobytu ako aj 
popis doterajších študijných/vedeckých výsledkov (maximálne 10 
strán)

• časový harmonogram pobytu

• pozývací list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo vedeckého 
pracovníka, v ktorom vyjadrí svoj súhlas s plánovaným výskumným 
zámerom uchádzača a potvrdí zabezpečenie jeho pracovného miesta na 
prijímajúcej inštitúcií (v prípade „cotutelle“: individuálna dohoda medzi 
inštitúciami o vedení doktoranda)

Podkladové materiály k on-line žiadosti



• potvrdenie o doktorandskom štúdiu (v prípade 
doktorandov)

• doklady o vzdelaní (maturitné vysvedčenie, výpis 
absolvovaných skúšok ukončených ročníkov, diplom, vysvedčenie 
o štátnej záverečnej skúške a dodatok k diplomu)

• doklad o znalosti nemeckého alebo anglického jazyka 
(podľa toho, v ktorom jazyku bude uchádzač pobyt absolvovať)

• vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, 
pracovných skúsenostiach a pod.)

Podkladové materiály k on-line žiadosti



• aktuálneho dátumu od vysokoškolského učiteľa 
• formulár odporúčania je k dispozícií po vytvorení 

žiadosti na www.funding-guide.de
• potrebné doručiť na adresu DAAD v Bonne 

(do termínu uzávierky, platí dátum poštovej 
pečiatky)

• musí byť ručne podpísané, nie s naskenovaným 
alebo digitálnym podpisom

ODPORÚČANIE



Uchádzať sa 
môže

vysokoškolský učiteľ so skupinou VŠ študentov (max. 15 
osôb)
(po dohode s DAAD je možné podporiť aj účasť doktoranda)

Požiadavky študenti ukončený min. 1 semester VŠ štúdia

Štipendium 50 EUR na osobu/deň

Trvanie 7 – 12 dní (vrátane cesty)

Uzávierka • 1. november 2022
• 1. február 2023 
• 1. máj 2023

Podanie 
žiadosti

on-line na www.funding-guide.de

ODBORNÉ EXKURZIE A ŠTUDENTSKÉ PRAXE



Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra 
(10 – 24 mesiacov)
Uzávierka: 30. september 2022
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba 
(10 – 24 mesiacov)
Uzávierka: 29. september 2022
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore 
(10 – 24 mesiacov)
Uzávierka: 2. november 2022
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné 
umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film (10 – 24 mesiacov)
Uzávierka: 30. november 2022

UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ



Dr. Claudia Müller
Filozofická fakulta PU
Inštitút germanistiky
lektoratpresov@yahoo.com

Yannick Baumann, M.A.
Filozofická fakulta UKF
Katedra germanistiky
ybaumann@ukf.sk

Jörn Nuber
Filozofická fakulta UMB
Katedra germanistiky
daad.banska.bystrica@gmail.com

Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o., Bratislava
kristina.sallerova@saia.sk

Ing. Zuzana Kalináčová
SAIA, n. o., regionálne pracovisko 
Košice
zuzana.kalinacova@saia.sk

Mgr. Beata Košťálová
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
beata.kostalova@saia.sk

Mgr. Simona Mahútová
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
simona.mahutova@saia.sk

Mgr. Magdaléna Mergová
SAIA, n. o., regionálne pracovisko 
Banská Bystrica
magdalena.mergova@saia.sk

Dr.  Angelika Schneider
Filozofická fakulta UK
Katedra germanistiky, 
nederlandistiky a škandinavistiky
angelika.schneider@uniba.sk

Dr. des. Suzana Vezjak
Fakulta aplikovaných jazykov EU
Katedra jazykovedy 
a translatológie
suzana.vezjak@euba.sk

Kontakty
Lektorky a lektori DAAD SAIA, n. o.



NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ 
PROGRAM 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY



študenti 2. stupňa VŠ doktorandi postdoktorandi

ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY

semestrálne 
štúdium 

(max. 1 akad. rok) 

3 - 6 mesiacov 
výskumné / umelecké pobyty 
(príprava diplomovej práce)

1 - 10 mesiacov 
študijný / výskumný / 

umelecký 
pobyt na zahraničnej VŠ 
alebo na inej výskumnej 

inštitúcii súvisiaci s 
doktorandským štúdiom 

a jeho zameraním

3- 6 mesiacov
výskumný pobyt na zahr. VŠ 

alebo na inej výskumnej 
inštitúcii súvisiaci so získaním 
nových zručností a výsledkov 
potrebných pre kariérny rast; 

podmienka pre udelenie 
štipendia: 

návrat na domácu inštitúciu



› 0 – 350 km: 0 €

› 351 – 2000 km: 250 €

› 2001 – 7000 km: 500 €

› Viac ako 7000 km: 1000 €

CESTOVNÝ GRANT

MESAČNÉ ŠTIPENDIUM Študenti – 720 EUR
Doktorandi – 840 EUR 
Postdoktorandi - 840 EUR

NEMECKO

Paušálny príspevok na prepravu na 
miesto pobytu a späť 

- vzdialenosť vzdušnou čiarou:



30. apríla 2023 o 16:00 hod.
na pobyty v akademickom roku 2023/2024

31. októbra 2022 o 16:00 hod.
na pobyty v letnom semestri 2022/2023

www.stipendia.sk

UZÁVIERKY



Ďalšie štipendiá do Nemecka
COPERNICUS – študijné štipendiá s praxou pre študentov vysokých škôl
www.copernicus-stipendium.de, Uzávierka: 1.  3.  2023

Bayhost – magisterské a doktorandské štúdium v Bavorsku www.bayhost.de, 
Uzávierka:  1. 12. 2022

Humboldtove štipendiá – postdoktorandi, výskumní pracovníci, www.humboldt-
foundation.de, Uzávierka: 3 x ročne

Bayerova nadácia pre študentov a doktorandov v oblasti biovied
https://www.bayer-foundation.com, Uzávierka:  10. 4. 2023

Katolícka akademická výmenná služba (KAAD) na študijné a výskumné pobyty
www.kaad.de, Uzávierka: 15.  1. 2023

Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung, Friedrich Nauman Stiftung, 
Hanns Seidel Stiftung



Databázy štipendií a grantov

www.granty.saia.sk

www.funding-guide.de

www.stiftungen.org


