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 Cieľové skupiny:  študenti VŠ, doktorandi, výskumní 
pracovníci a pedagógovia, iné

 Uzávierka spravidla 1 x ročne 

 Pobyty sa realizujú spravidla v lete (júl, august)

 Aj letné odborné školy a semináre

 Prihlášky a prílohy v cudzom jazyku

 Cestovné hradí MŠ SR, štipendium obvykle pokrýva 
kurzovné, ubytovanie, prípadne aj vreckové

Všeobecné pravidlá



• BELGICKO: Letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry

informácia popis

Cieľová skupina študent vysokej školy 1. stupňa (ukončené min. 3 semestre), študent 
vysokej školy 2. stupňa 

Trvanie 3 týždne, 1 miesto

Poskytovaná podpora Prijímajúca strana poskytuje:
• zápisné 
• ubytovanie 
• štipendium vo výške 370 €

MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Dátum uzávierky 20. február

Poznámky • dobré znalosti francúzskeho jazyka (min. A1 )
• kurz organizuje Slobodná univerzita v Bruseli

http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

Pri výbere budú uprednostnení študenti francúzskeho jazyka.

http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html


• BELGICKO: Letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka

informácia popis

Cieľová skupina študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ 
vysokej školy

Trvanie 3 týždne

Poskytovaná podpora Prijímajúca strana poskytuje:
• zápisné 
• ubytovanie 
• štipendium vo výške 330 €

MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Dátum uzávierky 20. február

Poznámky zameranie jazykového kurzu: didaktika francúzskeho jazyka
prednosť majú študenti vyšších ročníkov alebo začínajúci pedagógovia francúzskeho jazyka
kurz organizuje Univerzita v Liège : http://www.ulg.ac.be/cms/c_2349166/stages-dete
termín kurzu je spresnený vždy začiatkom kalendárneho roka

http://www.ulg.ac.be/cms/c_2349166/stages-dete


• BELGICKO: Letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti
medzinárodných vzťahov

informácia popis

Cieľová skupina kurz je určený pre diplomatov, alebo pracovníkov štátnej správy 
pracujúcich s dokumentmi z oblasti medzinárodných vzťahov

Trvanie 2 týždne
2 miesta

Poskytovaná podpora Prijímajúca strana poskytuje:
• zápisné 
• ubytovanie 
• štipendium vo výške 370 €

MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Dátum uzávierky 20. február 

Poznámky • dobré znalosti francúzskeho jazyka (min. B1 )
• kurz organizuje Univerzita v Mons 



• BULHARSKO: Letný kurz bulharského jazyka

informácia popis

Cieľová skupina študent vysokej školy 1. stupňa (ukončený min. 1 semester), študent 
vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný 
pracovník

Trvanie
Kvóta

1 mesiac
5 miest

Poskytovaná podpora Prijímajúca strana poskytuje:
• stravovanie
• ubytovanie
• kultúrny program
• vnútroštátnu dopravu

MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Dátum uzávierky 22. február 

Poznámky • základy bulharského jazyka



• ČESKO: Letná škola slovanských štúdií 

informácia popis

Cieľová skupina študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, 
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie
Počet miest

1 mesiac
4 miesta (2 do Prahy a 2 do Olomouca)

Poskytovaná
podpora

MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana hradí:
poplatky za výučbu a exkurzie
náklady na ubytovanie a stravovanie,

Dátum uzávierky 13. február 

Poznámky formulár, zahraničná prihláška, ako aj prílohy, sa predkladajú do Čiech v 
slovenskom jazyku



• EGYPT: Kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre

informácia popis

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

Trvanie
Počet miest

min. 1 mesiac
1 miesto

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradí 
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana hradí:
bezplatné štúdium
zabezpečenie ubytovania a stravy v študentských domovoch
cestovné v rámci exkurzií

Dátum uzávierky 25. február

Poznámky kurz sa uskutočňuje počas akademického roka, spravidla v októbri
uchádzač musí mať základy arabského jazyka



• GRÉCKO: Letný kurz modernej gréčtiny

informácia popis

Cieľová skupina študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. 
stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie
Počet miest

1 mesiac
2 miesta

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradí 
cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

Prijímajúca strana hradí 
celé pobytové náklady.

Dátum uzávierky 27. február 

Poznámky základy gréckeho jazyka 
ukončené min. 2 semestre (študenti gréčtiny 1 semester).
Miesto a termín konania letnej školy bude zverejnený v priebehu mája
Narodení po 1.1.1974 ( < 42)



• CHORVÁTSKO: Letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry 

informácia popis

Cieľová skupina študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, 
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie
Kvóta

2 týždne
2 miesta

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana poskytuje:
kurzovné
ubytovanie
stravné
cestovné náklady na miestnu dopravu

Dátum uzávierky 27. február

Poznámky základné znalosti chorvátskeho jazyka
Kurz sa koná na Záhrebskej slavistickej škole



• INDIA: Odborné kurzy – štipendium ITEC

informácia popis

Cieľová skupina zamestnanci a úradníci štátnej správy, pracovníci verejnej 
správy, univerzít a obchodných a priemyselných komôr.

Trvanie
Kvóta

min. 2 týždne
12 miest

Poskytovaná podpora náklady na spiatočnú letenku
školné
ubytovanie
zdravotnú starostlivosť
vreckové 
príspevok na knihy a študijnú cestu

Dátum uzávierky priebežne

Poznámky VŠ vzdelanie
aktívna znalosť anglického jazyka
5-ročná pracovná skúsenosť
vek 25 – 45 rokov
zdravotná spôsobilosť



• INDIA: Ročný kurz hindského jazyka 

informácia popis

Cieľová skupina študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, 
doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej školy, výskumný 
pracovník, iné, učiteľ základnej školy a úradníci štátnej správy, 
pracovníci verejnej správy, univerzít a obchodných a 
priemyselných komôr.

Trvanie
Kvóta

1 rok
1 miesto

Poskytovaná podpora štipendium 3 500 rupií mesačne (cca 56 €)
jednorázový príspevok 1000 rupií na knihy (cca 16 €)
spiatočná letenka
doprava z letiska do Agry

Dátum uzávierky spravidla vo februári

Poznámky Uchádzač musí mať:
12 rokov ukončenej školskej dochádzky
vek od 21 do 35 rokov
dobrá znalosť angličtiny
základy hindského jazyka (jazyková úroveň A2)



IZRAEL Letný kurz modernej hebrejčiny
informácia popis

Cieľová skupina: študent 1. stupňa VŠ(ukončený min. 2 semestre), študent  2. stupňa VŠ, 
absolvent, doktorand, post doktorand, výskumný pracovník

Trvanie
Kvóta

1 mesiac
min. 1 miesto

Poskytovaná podpora Prijímajúca strana poskytuje:

bezplatný kurz
diéty na pokrytie životných nákladov
Základné zdravotné poistenie

MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Dátum uzávierky Spravidla v novembri

Poznámky • vek do 35 rokov
• základy hebrejčiny alebo ivritu a anglického jazyka



Letný kurz maďarského jazyka 

informácia popis

Cieľová skupina: študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, 
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník, iné

Trvanie
Kvóta

2 alebo 4 týždne
12 miest

Poskytovaná
podpora

MŠVVaŠ SR hradí 
cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

Prijímajúca strana hradí: 
účastnícky poplatok (náklady na štúdium, exkurzie 
a ubytovanie), strava

Dátum uzávierky 17. december 2020

Poznámky ukončené minimálne 2 semestre (študenti maďarského jazyka 1 semester).
základná znalosť maďarského jazyka.

Budapešť, Debrecín, Segedín, Pécs

MAĎARSKO



Letný kurz nemčiny

informácia popis

Cieľová skupina: študent vysokej školy 1. a 2. stupňa 

Trvanie
Kvóta

3 - 4 týždne
Max. 35 miest

Poskytovaná
podpora

Štipendium 950 EUR
Príspevok na cestovné 200 EUR

Dátum uzávierky 1. december 

Poznámky ukončené minimálne 2 semestre 
Znalosť nemčiny min. A2

NEMECKO - DAAD



Letný kurz poľského jazyka

informácia popis

Cieľová skupina: študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. 
stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie
Kvóta

1 mesiac
10 miest

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradi:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana poskytuje:
náklady na letný kurz
ubytovanie, stravovanie a vreckové

Dátum uzávierky 18. február

Poznámky ukončený minimálne 1 semester
poľský alebo anglický jazyk - B1
prednosť majú polonisti a slovakisti

POĽSKO



Letný kurz rumunského jazyka, kultúry 
a literatúry

informácia popis

Cieľová skupina: študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. 
stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie
Kvóta

3 – 4 týždne
5 miest

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana poskytuje:
• vnútroštátna preprava v Rumunsku
• strava, ubytovanie

Dátum uzávierky 22. február

Poznámky ukončený minimálne 1 semester
Základy rumunského jazyka

RUMUNSKO



1- mesačný letný kurz ruského jazyka
informácia popis

Cieľová skupina: študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. 
stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie
Kvóta

1 mesiac
5 miest

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradi:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť a
príplatok k štipendiu 153 - 166 USD/mesiac.

Prijímajúca strana poskytuje:
• Bezplatný kurz

Dátum uzávierky 13. február

Poznámky ukončený minimálne 1 semester
základy ruského jazyka
kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve
môžu byť uprednostnení uchádzači z odborov iných než ruský jazyk a kultúra

RUSKO



2- mesačná jazyková stáž  
informácia popis

Cieľová skupina: študent 1. stupňa VŠ, študent 2. stupňa VŠ, doktorand 
rusistiky

Trvanie
Kvóta

2 mesiace
50 miest

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradi:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť 
príplatok k štipendiu 150 USD/mesiac.

Prijímajúca strana poskytuje:
• Bezplatné štúdium

Dátum uzávierky 13. február

Poznámky ukončený minimálne 1 semester
nástup na pobyt môže byť už od 1. septembra preferencia letného semestra 
nemusí byť zohľadnená
jazykovej stáže sa môžu zúčastniť iba študenti alebo doktorandi rusistiky
kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve

RUSKO



Letná škola a seminár slovinského jazyka 
informácia popis

Cieľová skupina: študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, 
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie
Počet miest

3 týždne
4 miesta ( 2 na LŠ, 2 na seminár)

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana poskytuje:
bezplatné štúdium
ubytovanie a stravu
vreckové
vnútroštátnu prepravu

Dátum uzávierky 6. február

Poznámky základy slovinského jazyka
ukončený minimálne 1 semester
uprednostnení môžu byť študenti slavistiky

SLOVINSKO



Letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry  

informácia popis

Cieľová skupina: študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, 
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie
Počet miest

3 týždne
4 miesta

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradi:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana poskytuje:
školné
ubytovanie v študentských domovoch
hotovostnú časť štipendia

Dátum uzávierky 6. február

Poznámky ukončené minimálne 3 semestre
študenti srbského jazyka minimálne 1 semester
znalosť srbského jazyka

SRBSKO



Seminár ukrajinského jazyka

informácia popis

Cieľová skupina: študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, 
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Trvanie
Počet miest

21 dní
5 miest

Poskytovaná podpora MŠVVaŠ SR hradí:
cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Prijímajúca strana hradí:
bezplatné štúdium
stravu
ubytovanie
vreckové

Dátum uzávierky 12. marec

Poznámky ukončený minimálne 1 semester
základy ukrajinského jazyka 
predpokladaný nástup v septembri 

UKRAJINA



Štipendiá na jazykové kurzy 
administrované druhou stranou

DÁNSKO

TALIANSKO

HOLANDSKO

LITVA

GRÉCO

PORTUGALSKOINDONÉZIA

FÍNSKO



DÁNSKO

Letný jazykový kurz dánčiny



Študijný/vedný 
odbor

• Cudzie jazyky a kultúry
• Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
• Neslovanské jazyky a literatúry
• Prekladateľstvo a tlmočníctvo
• Ostatné príbuzné odbory filologických vied

Trvanie 3 týždne

Štipendium 5 000 DKK

DÁNSKO

Podávanie 
žiadosti + info

http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-
supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme/danish-summer-language-
scholarships/the-danish-summer-language-scholarships

Cieľová skupina 
(v čase realizácie)

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

Uzávierka pre 

podávanie žiadostí

spravidla v marci, ale ...

http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/the-danish-summer-language-scholarships
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http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/the-danish-summer-language-scholarships


FÍNSKO

Letné kurzy fínskeho jazyka 
a kultúry



Trvanie 7 – 28. júl 2020 (príchod 6. júl a odchod 29. 
júl 2020)

Štipendium poplatky za kurz, študijné materiály a 
voľnočasové aktivity  
cestovný grant 450 EUR

Podávanie 
žiadosti + info

https://www.oph.fi/en/programmes/summer-courses-
finnish-language-and-culture-2020

Cieľová skupina 
(v čase realizácie)

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

Uzávierka pre 

podávanie žiadostí

1. marec

FÍNSKO

https://www.oph.fi/en/programmes/summer-courses-finnish-language-and-culture-2020


Fínska 
národná 
rada pre 
vzdelávanie

https://www.oph.fi/en/programmes/summer-courses-finnish-
language-and-culture-2020

https://www.oph.fi/en/programmes/summer-courses-finnish-language-and-culture-2020


GRÉCKO

Kurzy a semináre moderného 
gréckeho jazyka a kultúry 

I. K. Y.



GRÉCKO Študijný/vedný 
odbor

• Humanitné vedy
• Sociálne vedy
• Politické vedy

Trvanie najmenej 8 mesiacov

Štipendium 150 EUR/mesiac 
príspevok vo výške 200 EUR/pobyt, 
bezplatné stravovanie a ubytovanie
zdravotná starostlivosť vo verejných nemocniciach
Štipendisti sú oslobodení od poplatkov za štúdium.

Podávanie 
žiadosti + info

www.iky.gr

Cieľová skupina 
(v čase realizácie)

 študent vysokej školy 2. stupňa 
 učiteľ vysokej školy
 iné

Uzávierka pre 

podávanie žiadostí

6. september

http://www.iky.gr/


Štátna 
štipendijná 
nadácia 
IKY

www.iky.gr

http://www.iky.gr/


https://www.iky.gr/en/scholarships/foreign-citizens-eng/modern-greek-language-courses

https://www.iky.gr/en/scholarships/foreign-citizens-eng/modern-greek-language-courses


HOLANDSKO

Letná škola holandského 
jazyka a kultúry 



Študijný/vedný 
odbor

• Cudzie jazyky a kultúry
• Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
• Neslovanské jazyky a literatúry
• Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Trvanie 2 týždne

Štipendium náklady na vyučovanie
ubytovanie 
stravovanie 
exkurzie

Podávanie 
žiadosti + info

http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/summer-
courses-dutch

Cieľová skupina 
(v čase realizácie)

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

Uzávierka pre 

podávanie žiadostí

1. február

HOLANDSKO

http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/summer-courses-dutch


Dutch 
language 
union

http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/summer-
courses-dutch

http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/summer-courses-dutch


INDONÉZIA

Štipendium indonézskej 
vlády DARMASISWA



Študijný/vedný 
odbor

• Spoločenské vedy
• Humanitné vedy
• Umenie

Štipendium školné
štipendium (výška štipendia závisí od oblasti)
zdravotné poistenie
ubytovanie (si uchádzač nájde sám alebo s pomocou univ.)
miestna doprava a vreckové počas Orientation Program, 

ktorý sa koná v Jakarte)

Podávanie 
žiadosti + info

https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/

Uzávierka pre 

podávanie žiadostí

február

INDONÉZIA

Cieľová skupina 
(v čase realizácie)

 absolvent SŠ
 študent VŠ
 absolvent VŠ

18-27 rokov

Trvanie 1 rok

https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/


https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/

https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/




https://kemlu.go.id/bratislava/lc

https://kemlu.go.id/bratislava/lc


LITVA
Jazykový kurz



Trvanie 3 až 4 týždne

Štipendium bezplatný kurz
štipendium 570 EUR

Podávanie 
žiadosti + info

http://stipendijos.lt

https://apply.scholarships.lt/en_LT/courses/course/209-
lithuanian-language-and-culture-courses-foreigners

Uzávierka pre 

podávanie žiadostí

február

LITVA Cieľová skupina 
(v čase realizácie)

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

http://stipendijos.lt/
https://apply.scholarships.lt/en_LT/courses/course/209-lithuanian-language-and-culture-courses-foreigners


http://stipendijos.lt

http://stipendijos.lt/


PORTUGALSKO

Štipendiá portugalskej vlády 



Študijný/vedný 
odbor

• Filologické vedy

Trvanie 1 až 36 mesiacov

Štipendium  výskumný pobyt: 700€ / mes. 
 program Vieira: 650€ / mes.
 program Pessoa: 650€ / mes.
 8-mesačný študijný pobyt v oblasti portugalského jazyka a 

kultúry: 500€ / mes. 
 program Fernão Mendes Pinto: 500€ 
 1-mesačný letný jazykový kurz portugalského jazyka a 

kultúry: 500€ (z toho 150€ bude vyplatené univerzite)

Podávanie 
žiadosti + info

www.instituto-camoes.pt, https://www.instituto-
camoes.pt/activity/o-que-fazemos/bolsas-estudo/bolsas-
camoes/bolsas-lingua-cultura

Uzávierka pre 

podávanie žiadostí

marec - jún

PORTUGALSKO

Cieľová skupina (v 

čase realizácie)

 študent vysokej školy 1. stupňa 
 študent vysokej školy 2. stupňa 
 doktorand
 učiteľ vysokej školy / výskumný pracovník
 iné

http://www.instituto-camoes.pt/
https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/bolsas-estudo/bolsas-camoes/bolsas-lingua-cultura


www.instituto-camoes.pt

http://www.instituto-camoes.pt/


https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-
fazemos/bolsas-estudo/bolsas-camoes/bolsas-lingua-cultura

https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/bolsas-estudo/bolsas-camoes/bolsas-lingua-cultura


TALIANSKO

Medzinárodný kurz 
talianskeho jazyka a kultúry



Trvanie 3 týždne

Štipendium náklady na kurz
stravovanie (od pondelka do piatka) 
ubytovanie

Podávanie 
žiadosti + info

https://www.unimi.it/it

https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-
03/CallForScholarships_Gargnano_2020_ENG_signed.pdf

Uzávierka pre 

podávanie žiadostí

marec

Cieľová skupina 
(v čase realizácie)

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

TALIANSKO

https://www.unimi.it/it
https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-03/CallForScholarships_Gargnano_2020_ENG_signed.pdf


https://www.unimi.it/it

https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-
03/CallForScholarships_Gargnano_2020_ENG_signed.pdf

https://www.unimi.it/it
https://www.unimi.it/sites/default/files/2020-03/CallForScholarships_Gargnano_2020_ENG_signed.pdf


WEBINÁROVÉ STREDY SO SAIA
• 17.06.2020 - ŠTIPENDIÁ A GRANTY DO KRAJÍN MIMO EURÓPY

https://www.youtube.com/watch?v=2zlrm4iYQDs

• 10.06.2020 - ŠTIPENDIÁ A GRANTY DO KRAJÍN EURÓPY
https://www.youtube.com/watch?v=4rDwJKvhs6c

• 03.06.2020 - ŠTIPENDIÁ DO RAKÚSKA
https://www.youtube.com/watch?v=GTaSU9JIrws

• 27.05.2020 - ŠTIPENDIÁ DO NEMECKA
https://www.youtube.com/watch?v=MxIr9ppoW4o

• 20.05.2020 - ŠTIPENDIÁ DO KRAJÍN STREDNEJ A JUHOVÝCHODNEJ EURÓPY
https://www.youtube.com/watch?v=VaAz10Ji3-c

• 13.05.2020 - ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM NŠP PRE ŠTUDENTOV VŠ NA 1-2 SEMESTRE DO CELÉHO SVETA

• 06.05.2020 - ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM NŠP PRE DOKTORANDOV A POSTDOKTORANDOV

• 29.04.2020 - ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM A VÝSKUM DO CELÉHO SVETA

https://www.saia.sk/_user/Webinare/Prezent%C3%A1cia cel%C3%A1 17.6..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2zlrm4iYQDs
https://www.saia.sk/_user/Webinare/Prezent%C3%A1cia cel%C3%A1 10.6.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4rDwJKvhs6c
https://www.saia.sk/_user/Webinare/Prezent%C3%A1cia cel%C3%A1 3.6.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GTaSU9JIrws
https://www.saia.sk/_user/Webinare/Prezent%C3%A1cia 27.5.2020 .pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MxIr9ppoW4o
https://www.saia.sk/_user/Webinare/Prezent%C3%A1cia cel%C3%A1 20.5.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VaAz10Ji3-c
https://www.saia.sk/_user/Webinare/Prezent%C3%A1cia cel%C3%A1 13.5.2020.pdf
https://www.saia.sk/_user/Webinare/Prezent%C3%A1cia cel%C3%A1 6.5.2020.pdf
https://www.saia.sk/_user/Webinare/Prezent%C3%A1cia cel%C3%A1 29.4.2020.pdf


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

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

