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strednej a 

juhovýchodnej 
Európy
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• Štipendiá a podávanie 
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• Termíny, schvaľovanie 
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SAIA vám pomôže, keď:

hľadáte finančnú 
podporu na 

študijný/výskumný 
pobyt

potrebujete
konzultovať svoje 

podkladové materiály

hľadáte informácie o 
štúdiu/výskume v 

zahraničí

chcete vedieť, ako sa 
uchádzať o 

štipendium/grant



POSKYTUJE INFORMÁCIE A PORADENSTVO pre 
záujemcov o štúdium v zahraničí a na 
Slovensku 

ORGANIZUJE SEMINÁRE A 
INFORMAČNÉ DNI 
o štipendiách a grantoch na 
pobyty v zahraničí 

ORGANIZUJE 
VÝBEROVÉ KONANIA
na štipendijné pobyty do 
rôznych krajín sveta 

VYDÁVA 
PUBLIKÁCIE 
o štúdiu v zahraničí 
a mesačník Bulletin 
SAIA 

SPROSTREDKUJE INFORMÁCIE ZÁUJEMCOM  V REGIÓNOCH 
prostredníctvom pracovísk 

v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach

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

SAIA, n. o. - SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA



Regionálne pracoviská SAIA



Všetky informácie na www.saia.sk

Vyhľadávanie štipendií a grantov 
na www.granty.saia.sk



Programy administrované SAIA
AKADEMICKÉ MOBILITY
Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd a 
ponúk zahraničných vlád

www.saia.sk

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ 
PROGRAM na podporu mobilít
www.stipendia.sk
www.scholarships.sk

AKCIA RAKÚSKO –
SLOVENSKO, spolupráca 
vo vede a vzdelávaní

www.aktion.saia.sk

STREDOEURÓPSKY 
VÝMENNÝ PROGRAM 
PRE UNIVERZITNÉ 
ŠTÚDIÁ

www.ceepus.info

EURAXESS SLOVENSKO, 
centrá pre výskumných 
pracovníkov a výskumné 
organizácie

www.euraxess.sk



Stredoeurópsky výmenný program 
pre univerzitné štúdiá



Čo je program CEEPUS?

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies)/ 
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (od 1.12.1994)

Podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej 
Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. 

Umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl 
pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje 
vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, 
doktorandov a vysokoškolských učiteľov. 



Prioritou je rozvoj spoločných študijných 
programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným 
diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a 
dizertačných prác. 

!



Zapojené krajiny 

Poľsko,

Rakúsko,

Rumunsko,

Severné Macedónsko,

Slovenská republika,

Slovinsko, 

Univerzita v Prištine, 
Kosovo (2009/10)

Moldavsko (2011/2012)

Albánsko, 

Bosna 
a Hercegovina,

Bulharsko, 

Česká republika, 

Čierna Hora, 

Chorvátsko, 

Maďarsko, 

Moldavsko, 



TYPY POBYTOV 

SIEŤOVÉ POBYTY

Mobility medzi 
partnerskými inštitúciami

Kompletný zoznam sietí na 
www.ceepus.info

MIMOSIEŤOVÉ POBYTY 
(FREEMOVER)

Ak domáca a/alebo 
prijímajúca inštitúcia nie je 
zapojená do siete
V rámci voľnej kvóty a 

dostupných finančných 
prostriedkov prijímajúcej 
strany 



Typy pobytov 1)

SEMESTRÁLNE

 pre študentov 1.-3. stupňa
 3 – 10 mesiacov

KRÁTKODOBÉ

pre študentov 1. – 3. stupňa
1 – 2 mesiace

Spojené s vypracovaním 
práce

PREDNÁŠKOVÉ

pre učiteľov VŠ
5 – 30 dní

odučiť min. 6h / 5 dní



Typy pobytov 2)

EXKURZIE

plánované alebo podané 
v dodatočnej výzve
min. 3 max. 6 dní

INTENZÍVNE KURZY

pre študentov
min. 7 dní, max. 1 mesiac

za účasť získanie ECTS kreditov

KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

pre koordinátorov a partnerov sietí
min. 3, max. 6 dní



Všeobecné podmienky pre mobility
Mobility v rámci programu CEEPUS sa môžu zúčastniť:

1. študenti denného štúdia  (ukončené minimálne 2 semestre)

2. doktorandi
Technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac ( 21 dní).

3. učitelia vysokých škôl:
Technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac (5 pracovných dní, min. 6 vyučovacích hodín)

Maximálny počet štipendijných mesiacov :

- 10 mesiacov počas bakalárskeho štúdia, 

- 10 mesiacov počas magisterského štúdia, 

- Pre doktorandov a VŠ učiteľov nie sú stanovené obmedzenia pre 
opakované pobyty



Obmedzenia a ďalšie podmienky:
Slovenským občanom pôsobiacim (študujúcim/pracujúcim) na 
zahraničných vysokých školách štipendium na Slovensko nemôže byť 
udelené. 

Rovnako nemôže byť udelené štipendium uchádzačom zo Slovenska 
(cudzincom na slovenských VŠ) do tej členskej krajiny, v ktorej majú 
trvalý pobyt alebo ktorej sú občanmi.

Uchádzači, ktorí nie sú občanmi jednej z členských krajín programu, sa 
môžu tiež uchádzať o štipendijný pobyt programu CEEPUS pod 
podmienkou, že predložia dokument „Equal Status” , potvrdzujúci, že 
sú riadnymi študentmi, resp. doktorandmi na vysokej škole oprávnenej 
zapojiť sa do programu, resp. že pracujú na plný úväzok ako 
vysokoškolskí učitelia.



Výška štipendií pre rok 2020/2021





Termíny

SIEŤOVÍ

od mája do

15. júna
Uzávierka pre ZS

do

31. októbra
pre LS

FREEMOVERI

od júla do

30. novembra
Uzávierka pre ZS aj LS

Výnimky:
Česko, Poľsko, Rakúsko:

neprijíma freemoverov v ZS

Slovinsko:
Neprijíma freemoverov na 

učiteľské mobility



Podávanie žiadostí:

elektronicky na: www.ceepus.info



Podávanie žiadosti 

o štipendium
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Proces schvaľovania mobilít CEEPUS
Uzávierky pre podávanie žiadostí
Národné kancelárie CEEPUS
Štipendijné ponuky do strednej a juhovýchodnej

Európy na základe medzivládnych bilaterálnych
zmlúv



Proces schvaľovania mobilít CEEPUS
(sieťoví uchádzači)

1. ● Vyplnenie elektronickej prihlášky
na stránke www.ceepus.info

2. ●Kontrola a schválenie prihlášky 
koordinátorom na domácej univerzite

● potvrdenie prihlášky domácou 
národnou kanceláriou 

3. ● Zaslanie potvrdenej prihlášky 
(systémom) na zahraničnú univerzitu 

a zahraničnú národnú kanceláriu. 
● Akceptácia prihlášky zahraničnou 

univerzitou, pridelenie štipendia 
zahraničnou národnou kanceláriou. 

4. ● Potvrdenie akceptácie štipendiá 
a podmienok účasti v programe. 

Bez akceptácie štipendistom 
štipendium nemôže byť vyplatené. 



Proces schvaľovania mobilít CEEPUS
(mimosieťoví uchádzači) 

1. ● Vyplnenie elektronickej prihlášky
na stránke www.ceepus.info

● Vloženie potrebných príloh

2. ●Kontrola a potvrdenie prihlášky 
domácou národnou kanceláriou 

3. ● Zaslanie potvrdenej prihlášky 
(systémom) do zahraničnej národnej 

kancelárie
●Pridelenie štipendia (na základe 

voľných mesiacov) 
●Zaslanie dekrétu o pridelení 

štipendia (Letter of Award)



Uzávierky pre podávanie žiadostí

Sieťoví uchádzači: 
15. jún – pobyty v zimnom semestri

31. október – pobyty v letnom semestri

Mimosieťoví uchádzači: 

30. november – pobyty v zimnom aj letnom semestri 
akademického roku  



Mimosieťovým záujemcom o  štipendijný  pobyt  v zimnom 
semestri sa odporúča, aby  kontaktovali v  priebehu letných 
mesiacov (júl, august) národnú kanceláriu krajiny, do ktorej 

chcú vycestovať a informovali sa o prípadných voľných 
štipendijných mesiacoch. 

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri 
freemoverov neprijímajú.

Slovinsko neprijíma učiteľov v kategórií freemover ani v letnom 
semestri.   

Najbližšia uzávierka: 15. jún 2020
uchádzači v rámci schválených sietí



Národná kancelária programu CEEPUS Slovensko

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava1

tel.: 02/59 30 47 00, 02/59 30 47 11

fax: 02/59 30 47 01

Mgr. Júlia Neiplová
koordinátorka programu – vysielané mobility zo Slovenska do zahraničia, administrácia sietí
e-mail: julia.neiplova@saia.sk tel.: 02/59 30 47 36

Mgr. Milica Ivovič
koordinátorka programu – prichádzajúce mobility zo zahraničia na Slovensko
e-mail: milica.ivovic@saia.sk tel.: 02/59 30 47 35

Ing. Zuzana Kopecká
finančné oddelenie
e-mail: zuzana.kopecka@saia.sk tel.: 02/59 30 47 52

mailto:julia.neiplova@saia.sk
mailto:milica.ivovic@saia.sk
mailto:andrea.nguyenova@saia.sk


Zahraničné národné kancelárie programu CEEPUS
www.ceepus.saia.sk



Zahraničné národné kancelárie programu CEEPUS
www.ceepus.info



Štipendijné ponuky do krajín strednej a juhovýchodnej 
Európy na základe medzivládnych bilaterálnych zmlúv 

www.saia.sk





Bulharsko
Česká republika
Chorvátsko
Maďarsko
Moldavsko
Poľsko 
Rakúsko
Rumunsko
Severné Macedónsko
Slovinsko
Srbsko



Krajina Typ akademickej mobility Cieľová skupina Poskytovaná podpora Viac informácií

Bulharsko 1- až 10-mesačný 
postgraduálny a 
výskumný pobyt

doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný 
pracovník

- cestovné náklady do miesta pobytu a späť
- príplatok k štipendiu 120 USD/mesiac
- štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (90 
leva/mes.)
- bezplatné štúdium
- pomoc pri zabezpečení ubytovania a stravovania

https://granty.saia.sk/P
ages/ProgramDetail.asp
x?Program=156

5-mesačný študijný 
pobyt počas 
vysokoškolského štúdia

študent vysokej školy 1. stupňa, študent 
vysokej školy 2. stupňa

- cestovné náklady do miesta pobytu a späť
- príplatok k štipendiu 100 USD/mesiac  
- štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (90 
leva/mes.)
- bezplatné štúdium
- pomoc pri zabezpečení ubytovania a stravovania

https://granty.saia.sk/P
ages/ProgramDetail.asp
x?Program=151

letný kurz bulharského 
jazyka

študent vysokej školy 1. stupňa, študent 
vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ 

vysokej školy, výskumný pracovník

-- cestovné náklady do miesta pobytu a späť
- stravovanie
- ubytovanie
- kultúrny program
- vnútroštátnu dopravu

https://granty.saia.sk/P
ages/ProgramDetail.asp
x?Program=161

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161


Krajina Typ akademickej mobility Cieľová skupina Poskytovaná podpora Viac informácií

Česká republika prednáškový a 
výskumný pobyt

učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

- bezplatné ubytovanie
- stravné a vreckové v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi vo výške 500 Kč na deň
- cestovné náklady do miesta pobytu a späť

https://granty.saia.sk/Pages/
ProgramDetail.aspx?Progra
m=380

5-mesačný študijný 
pobyt počas 
vysokoškolského štúdia

študent vysokej školy 2. stupňa

- cestovné náklady do miesta pobytu a späť
- štipendium/mesiac (9 000 CZK)
- štúdium v českom jazyku za rovnakých 
podmienok ako občanom ČR
- možnosti ubytovania vo vysokoškolských 
internátoch a stravovania za rovnakých 
podmienok ako občanom ČR.

https://granty.saia.sk/Pages/
ProgramDetail.aspx?Progra
m=55

letná škola slovanských 
štúdií študent vysokej školy 1. stupňa, študent 

vysokej školy 2. stupňa, doktorand, 
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

- cestovné náklady do miesta pobytu a späť
- bezplatné štúdium v rámci Letnej školy 
slovanských štúdií
- bezplatné ubytovanie na vysokoškolských 
internátoch a stravovanie
- bezplatná účasť na exkurziách konaných v 
rámci Letnej školy slovanských štúdií.

https://granty.saia.sk/Pages/
ProgramDetail.aspx?Progra
m=56

doktorand 

- cestovné náklady do miesta pobytu a späť
- štipendium/mesiac (9 500 CZK)
- štúdium v českom jazyku za rovnakých 

podmienok ako občanom ČR
- možnosti ubytovania vo vysokoškolských 

internátoch a stravovania za rovnakých 
podmienok ako občanom ČR.

https://granty.saia.sk/Pages/
ProgramDetail.aspx?Progra
m=467

študijný/ výskumný 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467


Krajina Typ akademickej mobility Cieľová skupina Poskytovaná podpora Viac informácií

Chorvátsko
prednáškový pobyt pre 
učiteľov slovenského a 
chorvátskeho jazyka a 
literatúry

učiteľ vysokej školy

- bezplatné ubytovanie hotelového typu
- stravné a vreckové v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi (170 HRK/deň, teda 
približne 22,5 €/deň, podľa aktuálneho kurzu)
- cestovné náklady do miesta pobytu a späť

https://granty.saia.sk/Pages/
ProgramDetail.aspx?Progra
m=378

semestrálny študijný 
pobyt

študent vysokej školy 1. stupňa, študent 
vysokej školy 2. stupňa

- cestovné náklady do miesta pobytu a späť
- bezplatné štúdium
- mesačné štipendium 1600 kn, ktoré pokrýva 
náklady na ubytovanie v študentských 
domovoch, stravovanie v študentských 
jedálňach a poplatky v mestskej hromadnej 
doprave

https://granty.saia.sk/Pages/
ProgramDetail.aspx?Progra
m=63

letný kurz 
chorvátskeho jazyka

študent vysokej školy 1. stupňa, študent 
vysokej školy 2. stupňa, doktorand, 

učiteľ vysokej školy, výskumný 
pracovník

- cestovné náklady do miesta pobytu a späť
- kurzovné
- ubytovanie
- Stravné

https://granty.saia.sk/Pages/
ProgramDetail.aspx?Progra
m=71

študijný/ výskumný 
pobyt

doktorand

- cestovné náklady do miesta pobytu a späť
- bezplatné štúdium
- mesačné štipendium 1800 kn, ktoré pokrýva 
náklady na ubytovanie v študentských 
domovoch, stravovanie v študentských 
jedálňach a poplatky v mestskej hromadnej 
doprave

https://granty.saia.sk/Pages/
ProgramDetail.aspx?Progra
m=70

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70


www.saia.sk

Téma májového Bulletinu SAIA – CEEPUS 

Webinár 27. máj 2020 – Štipendiá do Nemecka DAAD



Kontakty: 

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

E-mail: saia.nitra@saia.sk

Skype: saia0101

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

E-mail: saia.kosice@saia.sk

Skype: saia0104

• Mgr. Simona Mahútová (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre žilinský a trenčiansky región, 
dočasne i banskobystrický región )

E-mail: saia.zilina@saia.sk

saia.bbystrica@saia.sk

Skype: saia.zilina

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

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

