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BRATISLAVA
NITRA

ŽILINA

BANSKÁ BYSTRICA
KOŠICE



www.granty.saia.sk

148 
štipendijných 

ponúk pre 

ŠTUDENTOV

136 
štipendijných 

ponúk pre 

DOKTORANDOV

124 
štipendijných 

ponúk pre 

VŠ UČITEĽOV

a VÝSKUMNÍKOV



Programy administrované
AKADEMICKÉ MOBILITY - Štipendiá na základe bilaterálnych 

dohôd a ponúk zahraničných vlád

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR

www.saia.sk

www.stipendia.sk
www.scholarships.sk

AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, spolupráca vo vede a 

vzdelávaní
www.aktion.saia.sk

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
www.ceepus.info

EURAXESS - pre výskumných pracovníkov a výskumné organizácie
www.euraxess.sk



AKADEMICKÉ MOBILITY - Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd a ponúk 

zahraničných vlád



ČÍNA

Štipendium Uzávierka

Oprávnený uchádzač

Študent VŠ Učiteľ VŠ Vedecký 
pracovník

Iné

1.st 2.st 3.st

ročný študijný pobyt

11. február

x x x

študijný pobyt pre študentov medicíny x x x

ročný pobyt pre vedeckých 
a pedagogických pracovníkov VŠ

x x



Štipendium Uzávierka

Oprávnený uchádzač

Študent VŠ Učiteľ VŠ Vedecký 
pracovník

Iné

1.st 2.st 3.st

3- až 5-mesačný študijný pobyt

február

x x 

3- až 5-mesačný výskumný pobyt x 

krátkodobý vedecký pobyt x x

2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt x x

kurz arabského jazyka v Arabskom 
vzdelávacom centre

x x x x

EGYPT



INDIA

Štipendium Uzávierka

Oprávnený uchádzač

Študent VŠ Učiteľ 
VŠ

Vedecký 
pracovník

Iné

1.st 2.st 3.st

ročný kurz hindského jazyka - štipendium 
Central Institute of Hindi v Agre

február x x x x x 
Obč.SR (21-35r) 

A2

odborné kurzy - štipendium ITEC
4 mesiace pred 

zač. kurzu
x x 

zamestnanec štátnej
alebo verejnej správy,
obchodnej alebo
priemyselnej komory



IZRAEL

Štipendium Uzávierka

Oprávnený uchádzač

Študent VŠ Učiteľ VŠ Vedecký 
pracovník

Iné

1.st 2.st 3.st

letný jazykový kurz hebrejčiny pre 
študentov, absolventov VŠ, doktorandov a 
postdoktorandov november

x x x postdoktorand
abs. 
VŠ 

štipendium pre študentov a doktorandov 
na študijný alebo výskumný pobyt

x x



JAPONSKO
štipendiá japonskej vlády 
MONBUKAGAKUSHO 

Štipendium Uzávierka

Oprávnený uchádzač

Študent VŠ Učiteľ VŠ Vedecký 
pracovník

Iné

1.st 2.st 3.st

5-ročné vysokoškolské štúdium - pre 
absolventov stredných škôl 3. september 

2020

x 
abs. 
ŠŠ 

výskumný pobyt s možnosťou absolvovať 
celé magisterské/doktorandské štúdium)

x x x



KAZACHSTAN

Štipendium Uzávierka

Oprávnený uchádzač

Študent VŠ Učiteľ VŠ Vedecký 
pracovník

Iné

1.st 2.st 3.st

3- až 10-mesačný študijný pobyt počas 
vysokoškolského štúdia

12. marec

x x 

3- až 10-mesačný výskumný pobyt počas 
vysokoškolského štúdia

x 



KÓREA

Štipendium Uzávierka

Oprávnený uchádzač

Študent VŠ Učiteľ VŠ Vedecký 
pracovník

Iné

1.st 2.st 3.st

celé magisterské/doktorandské štúdium -
štipendium kórejskej vlády

27. február x x x 
abs. 
I/II.s.

VŠ

výskumný pobyt - štipendium kórejskej vlády x x 



MEXIKO

Štipendium Uzávierka

Oprávnený uchádzač

Študent VŠ Učiteľ VŠ Vedecký 
pracovník

Iné

1.st 2.st 3.st

semestrálny/trimestrálny študijný pobyt počas 
bakalárskeho alebo magisterského štúdia

júl/august

x x

1- až 12-mesačný výskumný pobyt počas 
magisterského, doktorandského alebo 
postdoktorandského štúdia

x x postdoktorand
abs. 

II.s.VŠ

1-ročný špecializačný pobyt x 
abs. 
II.s.VŠ

2-ročné magisterské štúdium abs. 
I.s.VŠ

3- alebo 4-ročné doktorandské štúdium
abs. 
II.s.VŠ

3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny
abs. 
II.s.VŠ



ŠTIPENDIJNÉ PONUKY ZAHRANIČNÝCH VLÁD



AUSTRÁLIA



ŠTIPENDIÁ 
AUSTRÁLSKEJ 

VLÁDY

Štipendiá na štúdium a výskum v Austrálii

• na všetky stupne štúdia
• pre prihlásených/prijatých 

uchádzačov

ŠTIPENDIÁ 
POSKYTOVANÉ 

PRIAMO 
UNIVERZITAMI



https://www.education.gov.au/destination-australia

• nový štipendijný program austrálskej vlády 
• finančnú podporu 15 000 AUD/rok pre študentov na inštitúciách 

terciárneho vzdelávania v tzv. regionálnej Austrálii 
(www.nationalmap.gov.au). 

• Štipendium bude administrované terciárnou vzdelávacou inštitúciou. 
• O štipendium sa môžu uchádzať študenti prijatí na oprávnenú 

inštitúciu. 



KANADA



Štipendiá 
kanadskej vlády na 

doktorandské a 
post doktorandské 
študijné/výskumné 

pobyty

Štipendiá na štúdium a výskum v Kanade

Štipendiá 
ponúkané 

univerzitami

Štipendiá 
ponúkané na 

úrovni provincií 
a teritorií

Viazané na špecifické podmienky (napr. trvalý 
pobyt, študijný odbor a pod.)



SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ



FINANČNÁ 
POMOC OD 
UNIVERZÍT 

(kombinácia viacerých 

finančných schém –
štipendií, grantov, ocenení)

ŠPORTOVÉ 
ŠTIPENDIÁ

FULBRIGHTOVE 
ŠTIPENDIÁ 

(pre postgraduálne štúdium, 
pre výskum a prednášanie)

Viazané na špecifické 
podmienky

Štipendiá na štúdium a výskum v USA



INDONÉZIA



Štipendium indonézskej vlády Darmasiswa
Na štúdium indonézskeho jazyka Bahasa Indonesia, tradičného tanca, tradičnej hudby a 

indonézskych remesiel. 

Študijný/vedný odbor 
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE

Kategória podpory študijná mobilita, iné, jazykový kurz

Cieľová skupina (v čase realizácie) 
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, 
doktorand, učiteľ vysokej školy, iné

Trvanie 1 rok

Študijný/vedný odbor 
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE

Poskytovaná podpora 

•Školné, štipendium (výška štipendia závisí od oblasti, v ktorej bude 
štúdium prebiehať), zdravotné poistenie,
•ubytovanie, miestna doprava a vreckové počas Orientation Program, 
ktorý sa koná v Jakarte

Uzávierka Spravidla vo februári

Podávanie žiadosti
Priamo na Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave 
alebo : https://www.kemlu.go.id/bratislava/id/default.aspx

https://www.kemlu.go.id/bratislava/id/default.aspx


TAIWAN



Štipendiá Ministerstva školstva Čínskej republiky (Taiwan)

Štúdium čínskeho (mandarínskeho) jazyka 6 – 12 mesiacov

Celé bakalárske štúdium max. 4 roky

Celé magisterské, doktorandské štúdium max. 2 roky

uzávierka spravidla v marci

podávanie žiadosti zaslanie priamo do Taipeiskej reprezentačnej kancelárie  

webová stránka: http://www.roc-taiwan.org/sk_en/

http://www.roc-taiwan.org/sk_en/


TURECKO



Štipendiá Vlády Tureckej republiky

celé bakalárske štúdium 1 + celé štúdium 20. február

celé štúdium 2./ 3. stupňa VŠ 1 + celé štúdium uzávierka vo februári

výskumný pobyt pre doktorandov, VŠ učiteľov a 
výskumných pracovníkov

3 – 12 mesiacov uzávierka priebežne 

Podávanie žiadosti: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/.

Štipendium vedeckej a technickej výskumnej rady Turecka 
(TÜBİTAK)

Štipendiá pre výskumných pracovníkov a VŠ učiteľov 1 – 12 mesiacov uzávierka priebežne

Štipendiá na výskumný pobyt pre doktorandov a 
mladých vedeckých pracovníkov

1 – 12 mesiacov uzávierka apríl a október

Podávanie žiadostí: https://e-bideb.tubitak.gov.tr.

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/
https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm


štipendijné ponuky na študijné/ výskumné pobyty do zahraničia 



www.saia.sk



www.granty.saia.sk

















dokumenty k žiadosti o štipendium



Zahraničná žiadosť

- žiadosť o štipendium do konkrétnej krajiny 

- formulár predpísaný zahraničnou stranou 

- databáza štipendií a grantov (pri konkrétnej štipendijnej ponuke)

Životopis (CV)

- stručná, prehľadná prezentácia vášho doterajšieho vzdelania, prípadných pracovných 
skúsenosti, publikačnej činnosti, dosiahnutých úspechov a pod. 

- štruktúrovaná forma 

- uveďte záujmy, mimoškolské aktivity, dobrovoľnícku činnosť

- životopis podpíšte a uveďte dátum

- napr. http://europass.cedefop.europa.eu 



Motivačný list

- jasné, konkrétne a logické zdôvodnenie štipendijného pobytu 
a stanovenie si cieľov 

• V čom vidíte prínos štipendijného pobytu v zahraničí?  

• Čo vám môže ponúknuť zvolená inštitúcia? 

• Aký je váš cieľ? Čo všetko chcete dosiahnuť? 

• Čo vaším pobytom získa vaša katedra/ škola/ ústav? 

Odborný program

- podrobný opis výskumného/ umeleckého/ prednáškového plánu na zvolenej inštitúcií a 
vysvetlenie vzťahu naplánovaných aktivít s cieľmi pobytu a s možnosťami odborného rastu
a/ alebo kariérneho uplatnenia 

- + časový harmonogram pobytu 



Odporúčanie 

= hodnotenie 

- opíše Vaše predpoklady pre štipendijný pobyt

- vyzdvihne vaše osobnostné kvality 

- zhodnotí študijné/ vedecké výsledky a odborné predpoklady 

Akceptačný list

= súhlas zahraničnej univerzity/ výskumného pracoviska s tým, že v prípade 

udelenia štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich inštitúcií

- mal by odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o pobyt

uchádzača  



Doklad o zdravotnom stave 

= lekárska správa o spôsobilosti absolvovať študijný/ výskumný pobyt v zahraničí, ktorú 
vystaví váš lekár na základe lekárskeho vyšetrenia 

- je dôležité overiť si, aké vyšetrenia budete musieť absolvovať

- anglický jazyk/ jazyk krajiny do ktorej sa uchádzate o štipendium (úradný preklad)

Úradný preklad

= preklad vyhotovený prekladateľom ,ktorý je na túto činnosť oficiálne menovaný 
Ministerstvom spravodlivosti SR (http://jaspi.justice.gov.sk)

- k originálu/ notársky overenej kópii sa trikolórou pripojí preklad v cieľovom jazyku spolu 

s oficiálnou okrúhlou pečiatkou a vyhlásením prekladateľa, že znenie textu v cieľovom jazyku 
je totožné s textom v originálnom dokumente 

https://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/uzitocne-informacie/ako-sa-uchadzat-o-stipendium

http://jaspi.justice.gov.sk/
https://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/uzitocne-informacie/ako-sa-uchadzat-o-stipendium


KONTAKTY

• Ing. Zuzana KALINÁČOVÁ (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre KE a PO región)

E-mail: saia.kosice@saia.sk

Skype: saia0104

Tel.: 055/ 20 00 987 alebo 055/ 63 25 418

• Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre NR a TT región)

E-mail: saia.nitra@saia.sk

Skype: saia0101

Tel.: 037/ 20 00 987 alebo 037/640 81 87

• Mgr. Simona MAHÚTOVÁ (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre ZA a TN región, dočasne i BB región )

E-mail: saia.zilina@saia.sk

saia.bbystrica@saia.sk

Skype: saia.zilina

Tel.: 041/ 20 00 987 alebo 0948 291 667

https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracovnici-saia

mailto:saia.kosice@saia.sk
skype:saia0104?chat
mailto:saia.nitra@saia.sk
skype:saia0101?chat
mailto:saia.zilina@saia.sk
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