


• Čo je to Akcia Rakúsko – Slovensko

• Prehľad štipendií a grantov 
Akcie Rakúsko – Slovensko pre občanov SR

• Typy štipendií 

• Projekty 

• Iné štipendijné programy do Rakúska 
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Činnosť SAIA, n. o.

Poskytujeme informácie  

a poradenstvo o štúdiu/ 

výskumných pobytoch 

v zahraničí/ na Slovensku. 

Organizujeme výberové

konania na štipendijné 

pobyty do zahraničia/ na 

Slovensko. 
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a informačné dni, 

zúčastňujeme sa veľtrhov

a iných informačných 
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www.granty.saia.sk



NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ 

PROGRAM 

na podporu mobilít 

www.stipendia.sk

www.scholarships.sk

AKADEMICKÉ MOBILITY 

Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd a 

ponúk zahraničných vlád 

www.saia.sk

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre 

univerzitné štúdia 

www.ceepus.info

EURAXESS 

centrá pre výskumných pracovníkov 

a výskumné organizácie 

www.euraxess.sk

Akcia Rakúsko - Slovensko

spolupráca vo vede a vzdelávaní

www.aktion.saia.sk

http://www.stipendia.sk/
http://www.scholarships.sk/
http://www.saia.sk/
http://www.ceepus.info/
http://www.euraxess.sk/
http://www.aktion.saia.sk/


Akcia Rakúsko – Slovensko
spolupráca vo vede a vzdelávaní 



Akcia Rakúsko – Slovensko
spolupráca vo vede a vzdelávaní 

- bilaterálny program

- podpora spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého 
školstva, vedy a výskumu 

- Financovanie: MŠVVaŠ SR a Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu 
a výskum Rakúskej republiky 

- Správny orgán: 10- členné grémium (5 SR, 5 AT)



 ŠTIPENDIÁ 
- štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace) 

- štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov)

- štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov)

- štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

- štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)

 PROJEKTY
- cielená projektová podpora 

- podpora iniciatívnych projektov 

Štipendiá Akcie Rakúsko - Slovensko



Akcia Rakúsko – Slovensko
spolupráca vo vede a vzdelávaní 

● ŠTIPENDIÁ
uzávierky:
15. marec
15. október 

● PROJEKTY
uzávierky:
15. marec
15.máj
15. október 

on-line na www.scholarships.at



www.aktion.saia.sk



www.scholarships.at



Štipendiá Akcia Rakúsko – Slovensko



Štipendiá pre diplomantov 
- možnosť využívať pri príprave diplomovej práce aj zdroje v Rakúsku,

a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu práce 

Oprávnení uchádzači: študenti slovenských štátnych, verejných a sú-
kromných VŠ, v čase uzávierky absolvovaný max. 1 semester štúdia 
(v 2. stupni)/ 7 semestrov 

Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace 
Uzávierka: 15. marec a 15. október on-line na www.scholarships.at 
Výška štipendia: max. 800 EUR/ mesiac

Nástup na štipendijný pobyt je možný najskôr 3 mesiace od termínu uzávierky. 
Pobyt musí jasne súvisieť s témou diplomovej práce štipendistu a takto musí byť aj 

plánovaný. 



Štipendiá pre doktorandov 
- možnosť využívať pri príprave dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej

krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu práce

Oprávnení uchádzači: doktorandi štátnych, verejných a súkromných 
VŠ, SAV, ktorí ku dňu uzávierky absolvovali min. 1 semester

Dĺžka pobytu: 3 – 6 mesiace 
Uzávierka: 15. marec a 15. október on-line na www.scholarships.at 
Výška štipendia: max. 1050 EUR/ mesiac

Nástup na štipendijný pobyt je možný najskôr 3 mesiace od termínu uzávierky. 



Uchádzači: študenti VŠ a doktorandi 
(štátnych, verejných a súkromných VŠ a SAV)

Trvanie: 1 mesiac (v závislosti od termínov usporiadateľov kurzov)

Štipendium:  345 EUR (vypláca OeAD-GmbH) + poplatky za jazykový kurz + 
poplatky za ubytovanie

Uzávierka: 15. marec

ŠTIPENDIÁ NA LETNÝ JAZYKOVÝ KURZ kurz = krátky
der Kurs = kurz



• O štipendium na letný jazykový kurz sa môžu uchádzať 
študenti, ktorí sú riadnymi študentami a v 
predchádzajúcom semestri získali minimálne 5 kreditov.

• Uprednostnení budú uchádzači, ktorí ešte nezískali toto 
štipendium (v jednom stupni štúdia).



humanitné 
vedy a umenie

technické vedy prírodné vedy 
a príbuzné

(medicína, veterinárne 
lekárstvo, 

pôdohospodárstvo a 
poľnohospodárstvo) 

spoločenské 
vedy

2020 2021 20232022

Každý rok sa stanoví, z ktorých študijných odborov
sa študenti môžu uchádzať o jazykový kurz:



Podávanie žiadostí: www.scholarships.at

http://www.scholarships.at/


PRÍLOHY:

• KÓPIA DIPLOMU a vysvedčenia o štátnej skúške z najvyššieho 
ukončeného stupňa VŠ vzdelávania, ak absolvované

• MOTIVAČNÝ LIST (v nemčine alebo v angličtine)

• POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY (aktuálneho dátumu, vydané študijným 
oddelením, stačí v slovenskom jazyku)

• ODPORÚČANIE (nepovinne) (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo 
v angličtine) od vysokoškolského učiteľa (docent, profesor alebo 
vedecký pracovník s ekvivalentným zaradením; v prípade doktoranda 
odporúčanie od školiteľa)

Podávanie žiadostí: www.scholarships.at

http://www.scholarships.at/


Typ pobytu: výskumný pobyt 

Uchádzači: vysokokvalifikovaní postdoktorandi

Trvanie: 3 – 6 mesiacov

Štipendium: max. 1 400 EUR /mes. (vypláca OeAD-GmbH)

Uzávierka: 15. marec, 15. október

„Postdoktorandi“: vedeckí a pedagogickí pracovníci štátnych, verejných a súkromných 
vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied, ktorým bol udelený titul PhD. alebo ekvivalent, 
nie sú habilitovaní a od udelenia titulu PhD. neuplynulo k termínu uzávierky viac ako 10 
rokov.

ŠTIPENDIÁ PRE POSTDOKTORANDOV



Nástup na štipendijný pobyt: najskôr 3 mesiace od termínu uzávierky

Žiadosti predložené: 

Ubytovanie a cestovné si hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám. 
Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie – internát alebo v byte. 

Mesačné náklady: € 250 až € 600; výška závisí od typu ubytovania. 

Za sprostredkovanie sa platí OeAD-GmbH € 18 mesačne ako správny poplatok.

MAREC vzťahujú sa na
prebiehajúci akademický rok

vzťahujú sa na
ďalší akademický rok

OKTÓBER



• Rakúske verejné a súkromné univerzity 

• Odborné vysoké školy (Fachhochschulen) 

(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Hochschule- und-Universit%C3%A4t/Hochschulsystem.html) 

• Rakúska akadémia vied

• Archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská (nevyhnutné pre 

uskutočnenie zámeru)

Miesto pobytu

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Hochschule-und-Universit%C3%A4t/Hochschulsystem.html


PRÍLOHY:

• POZÝVACÍ LIST (list riaditeľa inštitútu/dekana fakulty ako potvrdenie, že žiadateľ je 
na prijímajúcej inštitúcii vítaný) od prijímajúcej inštitúcie (v nemčine alebo angličtine)

• KÓPIA DIPLOMU O UDELENÍ TITULU PHD. (alebo ekvivalentu)

• Zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú činnosť

• SÚHLAS DOMÁCEJ INŠTITÚCIE S VÝSKUMNÝM POBYTOM (v nemčine alebo 
angličtine, podpísaný dekanom/prodekanom, riaditeľom ústavu SAV)

• Na www.scholarships.at je potrebné pozorne vyplniť časť „Research Proposal“ = 
podrobný a zrozumiteľný OPIS VÝSKUMNÉHO ZÁMERU s ohľadom na východiská, 
metodiku a plánované ciele

Podávanie žiadostí: www.scholarships.at

http://www.scholarships.at/


Na prijímajúcej výskumnej inštitúcii sa majú skúmať nové vedecké 
prístupy, metódy, postupy a techniky.

Získané know-how by malo byť využité rakúskou, resp. slovenskou 
vedou a s využitím vedeckej odbornosti uchádzača sa má trvalo 
posilniť vedecká kvalita prijímajúcej inštitúcie. 

Obe strany majú z tejto výmeny skúseností profitovať.

Následne sa očakáva, že sa posilní spolupráca aj s domácou inštitúciou 
štipendistov po ich návrate s cieľom využitia a oživenia slovenského, 
resp. rakúskeho výskumného priestoru.



• uvádzať dostupnú používanú literatúru pre tú - ktorú vednú 
disciplínu už aj pri príprave žiadosti;

• pripravovať publikácie tak, aby všetky výsledky boli vždy jasné a 
odvoditeľné/zistiteľné;

• rešpektovať pravidlo otvorenosti, uznania vedeckých zásluh a 
kolegialitu medzi výskumníkmi v tíme.

Štipendium nemožno predĺžiť. 

Toto štipendium môže výskumník poberať iba raz (tá istá osoba môže tento typ 
štipendia využiť iba raz).

Treba dodržať ZÁSADY DOBREJ VEDECKEJ PRAXE



Typ pobytu: krátka študijná cesta, prípadne 
kontaktné stretnutie s kolegami z Rakúska

Uchádzači: pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi

Trvanie: max. 3 dni

Štipendium: 90 €/deň (vypláca SAIA, n. o.)

Uzávierka: priebežne počas roka

ŠTIPENDIÁ 
NA KRÁTKODOBÉ POBYTY



• Rakúske verejné a súkromné univerzity 

• Odborné vysoké školy (Fachhochschulen) 

(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Hochschule- und-Universit%C3%A4t/Hochschulsystem.html) 

• Rakúska akadémia vied

• Archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská (nevyhnutné pre 

uskutočnenie zámeru)

Miesto pobytu

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Hochschule-und-Universit%C3%A4t/Hochschulsystem.html


PRÍLOHY:

• POZÝVACÍ LIST rakúskej prijímajúcej organizácie (v nemčine alebo v angličtine)

• SÚHLAS VEDENIA DOMOVSKEJ ORGANIZÁCIE s výskumným pobytom           
(v nemčine alebo v angličtine, podpísaný dekanom/prodekanom, riaditeľom ústavu SAV)

Podávanie žiadostí: www.scholarships.at

http://www.scholarships.at/


Začiatok pobytu: najskôr 60 dní od podania žiadosti

• Štipendium nemožno predĺžiť. 

• O štipendium na krátkodobý pobyt sa môže výskumník opätovne 
uchádzať najskôr 6 mesiacov od skončenia pobytu, ktorý bol 
financovaný štipendiom zo zdrojov Akcie.



Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu: 

- vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu

- poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu

Štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie 
a poistenie liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia.

Cestovné si hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám.

Výber: Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko

Oznámenie o udelení štipendia: zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, 
n. o.).

Všeobecné podmienky pre štipendijné pobyty



- rozvíjanie a posilňovanie bilaterálnych rakúsko-slovenských 
partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu

Oblasti projektovej podpory:

I. Cielená projektová podpora Akcie

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

PROJEKTY 



I. Cielená projektová podpora Akcie

- posilňuje spoluprácu medzi SR a AT v dôležitých oblastiach VŠ vzdelávania a výskumu, a tak 
vytvára príklady dobrej praxe

• Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“): bilaterálne 
jazykové kurzy, v rámci ktorých by sa slovenskí študenti mali učiť po nemecky a rakúski študenti po 
slovensky

• Organizácia rakúsko-slovenských školení: bilaterálne školenia alebo cykly školení pre študentov 
a doktorandov zamerané buď na zlepšenie odborných znalostí, alebo na zlepšenie zručností v 
oblasti „soft skills“

• Doktoráty pod dvojitým vedením: spolupráca tímov doktorandov a ich školiteľov z AT a zo SR; 
vedenie (školenie) 1/+ doktorandov prostredníctvom min. 1 rakúskeho a 1 slovenského školiteľa.



II. Podpora iniciatívnych projektov 
v rámci Akcie

- projektoví partneri si zvolia témy a aktivity, 

ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup) 



Projektové konzorcium musí byť zložené z min. 1 projektového účastníka z Rakúska 
a 1 projektového účastníka zo Slovenska.

• z AT

- predkladateľom žiadosti alebo partnerom: príslušníci verejných, súkromných
univerzít, odborných a pedagogických VŠ alebo Rakúskej akadémie vied

- ostatní partneri: pracovníci archívov, knižníc, múzeí alebo iných (výskumných) 
inštitúcií

• zo SR

- predkladateľom žiadosti alebo partnerom: príslušníci štátnych, verejných alebo 
súkromných VŠ alebo SAV

- pracovníci archívov, knižníc múzeí alebo iných (výskumných) inštitúcií

Oprávnenosť projektových partnerov



I. Cielená projektová podpora Akcie

• max. 36 mesiacov
Pritom treba mať na zreteli, že počas trvania projektu je potrebné vždy po 12 mesiacoch predložiť 
priebežnú správu, na základe ktorej rozhodne Riadiace grémium o financovaní na ďalších 12 mesiacov.

• max. 60 000 EUR počas celého projektu, maximálne však 20 000 EUR za rok

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

• max. 12 mesiacov

• max. 6 000 EUR za rok

Trvanie projektov a financovanie



I. Cielená projektová podpora Akcie:

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie:

MAREC OKTÓBERMÁJ

MAREC

Podávanie žiadostí: www.scholarships.at

http://www.scholarships.at/


www.aktion.saia.sk



Podávanie žiadostí 
o individuálne štipendiá



On-line na: 
www.scholarships.at





Registrácia/prihlásenie





SK to A









Prílohy



Dokončenie podávania žiadosti:

Tlačidlo „odoslať“ sa objaví po 
vyplnení všetkých povinných polí

Po odoslaní elektronickej žiadosti 
dostanete e-mail s informáciou o 
úspešnom podaní žiadosti

Systém otvárame 6 – 8 týždňov pred 
uzávierkou



Prílohy k žiadosti o štipendium –
formuláre (www.aktion.saia.sk)



Formulár potrebný k žiadosti o výskumné alebo 
študijné štipendium Akcie (okrem štipendií na letný 
jazykový kurz).

Akceptačný/pozývací list 
(Betreuungszusage)





Formulár potrebný k žiadosti o výskumné alebo študijné 
štipendium Akcie (okrem štipendií na letný jazykový 
kurz, kde nie je predpísaný formulár).

Odporúčanie





Študenti a doktorandi musia zdokladovať pri pobyte v 
Rakúsku znalosť nemčiny. 
Formulár nahrádza oficiálny certifikát, môže ho potvrdiť 
lektor nemeckého jazyka, resp. katedra cudzích jazykov. 
Ak je dohodnutý pobyt v inom jazyku, môže uchádzač 
predložiť obdobný dokument potvrdzujúci znalosť tohto 
jazyka.

Potvrdenie o jazykových 
znalostiach





Ďalšie štipendiá do Rakúska



Vyhľadajte v databáze štipendií a grantov
na: www.granty.saia.sk



Štipendiá na semestrálne,
krátkodobé a prednáškové 
pobyty

Štipendiá pre študentov, 
doktorandov a 
postdoktorandov

www.ceepus.saia.sk

www.stipendia.sk



Informácie o štúdiu v Rakúsku



Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Kristína SALLEROVÁ, koordinátorka programu
e-mail: kristina.sallerova@saia.sk

tel.: 02/5930 4738

Skype: "live:.cid.3847b9b28516e994"

Ing. Zuzana KOPECKÁ, finančná manažérka programu

e-mail: zuzana.kopecka@saia.sk

tel.: 02/5930 4752 

Ing. Zuzana KALINÁČOVÁ (KE, PO)

e-mail: zuzana.kalinacova@saia.sk
tel.: 055/2000 987, 055/6325 418
Skype: "saia0104"

Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ (NT, TT)

e-mail: beata.kostalova@saia.sk
phone tel.: 037/2000 987, 037/6408 187
skype Skype: "saia0101"

Mgr. Simona MAHÚTOVÁ (ŽA, TN, BB)

e-mail: simona.mahutova@saia.sk
tel.: 041/2000 987, 0948 291 667
Skype: "saia.zilina"


