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Hlavné programy SAIA 
 

 Akademické mobility (štipendiá na základe 
bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk 
zahraničných vlád) 

 Národný štipendijný program na podporu mobilít 

 CEEPUS, Stredoeurópsky výmenný program pre 
univerzitné štúdiá 

 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a 
vzdelávaní 

 Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný 
fond 

 Servisné centrum pre výskumných pracovníkov - 
EURAXESS 

 



www.saia.sk 

 

 



http://granty.saia.sk 

 

 



Akademické mobility 
 

 

 

Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych 

dohôd v oblasti vzdelávania  

a ponúk jednotlivých krajín 

 



Akademické mobility 
 
V rámci programu SAIA: 

 poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v 
zahraničí a pre záujemcov o štúdium na Slovensku 

 organizuje výberové konania na štipendijné pobyty do 30 krajín 
sveta 

 koordinuje prijatia zahraničných štipendistov Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR na študijné a výskumné pobyty 
v SR 

 organizuje semináre zamerané na akademické mobility pre vysoké 
školy a informačné dni o možnostiach štúdia v zahraničí a o 
štipendijných programoch pre študentov stredných a vysokých škôl 

 vydáva publikácie o štúdiu v zahraničí a mesačník Bulletin 
SAIA 

 

 

 



Akademické mobility 
 

 podporované sú rôzne typy štipendijných 
pobytov (študijné, výskumné pobyty, letné 
kurzy) 

 uzávierky v závislosti od krajiny a štipendijného 
programu (november – august) 

 väčšinu týchto štipendií pre MŠVVaŠ SR                          
administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. 

 niektoré štipendiá zabezpečujú veľvyslanectvá 
alebo iné inštitúcie na Slovensku či v zahraničí  

 

 

 

 



Akademické mobility 

• Západná Európa: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 

Grécko, Island, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, 

Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko 

• Stredná a východná Európa: Bielorusko, Bulharsko, 

Česko, Chorvátsko, Kazachstan, Litva, Maďarsko, 

Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, 

Taliansko, Ukrajina 

• Blízky Východ: Cyprus, Izrael, Turecko 

• Afrika: Egypt 

• Ázia: Čína, India, Japonsko, Kazachstan,  Kórejská 

republika, Taiwan 

• Amerika: Mexiko, USA 

• Austrália, Nový Zéland 

 



Akademické mobility  

– vyslania slovenských štipendistov 

 

Rok 

 

Počet uchádzačov 

 

Počet odporučených 

kandidátov 

2007 736 453 

2008 628 404 

2009 755 406 

2010 838 394 

2011 700 379 



Akademické mobility  

– prijatia zahraničných štipendistov 

 

Rok 

 

Počet prijatých 

štipendistov 

 

Počet krajín,  

z ktorých pochádzali 

2007 95 17 

2008 89 16 

2009 84 12 

2010 56 11 

2011 60 10 



 

 

 

 

 

Národný štipendijný program 

 na podporu mobilít študentov, doktorandov, 

vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov  

 



Národný štipendijný program 
 

 program vlády SR financovaný MŠVVaŠ SR 

 

Program podporuje 

 študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl 
na študijný/výskumný pobyt do zahraničia – štipendiá a 
cestovné granty 

  vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 
slovenských vysokých škôl a SAV na 
výskumný/prednáškový pobyt – len cestovné granty 

 zahraničných študentov, doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na 
Slovensko – len štipendiá 

 



Národný štipendijný program 
 

 otvorený pre všetky krajiny sveta (v prípade 
zahraničných uchádzačov isté obmedzenia) 

 štipendium určené na pokrytie životných nákladov 
na študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej 
vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku 

 cestovný grant sa udeľuje len na pokrytie cesty na 
pobyt a späť 

 

 uzávierka žiadostí: 

30. apríl 
31. október   

 
 



www.stipendia.sk/ 

www.scholarships.sk 

 
 



Národný štipendijný program 

2006 - 2010 
 

 

 

 
 

 
 

864 
787 

73 

vyslaní štipendisti  

prijatí štipendisti 

cestovný grant 



 
Stredoeurópsky  výmenný  

program pre univerzitné štúdiá 
 



CEEPUS 

Členské krajiny programu 

 Albánsko, Bosna a Hercegovina, 

Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, 

Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, 

Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Univerzita v 

Prištine v Kosove 

 od 2012/2013 sa môžu do programu 

zapojiť všetky slovenské vysoké školy 

(vrátane súkromných a štátnych) 

 



Program CEEPUS podporuje 

 vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých 

škôl z členských krajín programu 

štipendijné pobyty vysokoškolských 

študentov, doktorandov a učiteľov 

študentské exkurzie a intenzívne kurzy v 

rámci schválených sietí spolupracujúcich VŠ 

 

mobility v rámci sietí/možnosť uchádzať sa o 

štipendium v kategórii freemover 



Program CEEPUS podporuje 

 semestrálne pobyty študentov 

    (min. 3-mesačné pobyty) 

 krátkodobé pobyty študentov a 

doktorandov denného štúdia spojené s 

vypracovaním diplomových a dizertačných 

prác (1–2-mesačné pobyty) 

 prednáškové a výskumné pobyty učiteľov 

VŠ (1-mesačné pobyty) 

 

 



Dôležité termíny v programe 

15. január Podávanie projektov sietí 

15. jún 
Podávanie žiadostí o štipendium 

na mobilitu v zimnom semestri 

31. október 
Podávanie žiadostí o štipendium 

na mobilitu v letnom semestri 

30. november 

Podávanie žiadostí o štipendium 

na mobilitu pre freemoverov 

(letný semester) 



www.ceepus.info 

 



CEEPUS II (2005 – 2011) – vyslania a 

prijatia v spojitosti so Slovenskom  

2687 

1792 

Vyslaní štipendisti 

Prijatí štipendisti 



  
AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO,  

spolupráca vo vede a vzdelávaní  

 



Akcia Rakúsko - Slovensko 
 

 bilaterálny program na podporu spolupráce medzi 
Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy 
a výskumu  

 

 financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom 
pre vedu a výskum Rakúskej republiky 

 

 podpora prioritných oblastí sa realizuje formou 
individuálnych štipendií a financovania projektov 

 

 oprávnené inštitúcie na Slovensku – štátne a verejné 
vysoké školy a SAV 



Štipendiá Akcie 
 

 Typ štipendia  Dĺžka pobytu Uzávierka žiadostí 

Štipendiá pre diplomantov 1 – 3 mesiace 15. marec a 15. október 

Štipendiá pre doktorandov 3 – 6 mesiacov 15. marec a 15. október 

Štipendiá pre postdoktorandov 3 – 6 mesiacov 15. marec a 15. október 

Štipendiá na krátkodobé pobyty 1 – 3 dni priebežne 

Štipendiá na letný jazykový kurz* 

(2012 - uchádzači z humanitných 

odborov,  2013 – uchádzači z 

technických odborov) 

1 mesiac 15. marec 



www.scholarships.at 
 

 

 

http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/


 

Projekty Akcie 
  

 pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní 
bilaterálnych rakúsko-slovenských  
partnerstiev v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a výskumu 

 podporované predovšetkým nadväzovanie 
kontaktov a prvé realizovanie spoločných 
aktivít 



Projekty Akcie 
Spolupráca mladých výskumníkov 

• spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, 

ktorí sa venujú rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme 

• spoločné aktivity postdoktorandov vedúce k habilitácii 

Organizácia rakúsko-slovenských školení 

• organizovanie bilaterálnych školení pre doktorandov, príp. 

študentov so zameraním na zlepšenie odborných znalostí 

alebo zručností v oblasti soft skills 

Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových 

škôl 

• organizácia bilaterálnych jazykových kurzov pre študentov 

 



http://projekt.aktion.saia.sk 

 



Projekty Akcie 
Podávanie žiadostí: 

 

 on-line: www.aktion.saia.sk  

 poštou na adresu do SAIA, n. o. 
  

Termíny na predkladanie žiadostí:  

15. 3., 15. 5. a 15. 10. 
  

 Začiatok projektu treba plánovať najskôr tri mesiace od 
termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný 

 (max. dĺžka – 12 mesiacov bez možnosti predĺženia). 
 

http://www.aktion.saia.sk/


Akcia Rakúsko – Slovensko 2008 - 2013 

Od začiatku 4. programového obdobia bolo 

schválených: 

 

175 individuálnych štipendií pre 

uchádzačov zo Slovenska 

16 individuálnych štipendií pre uchádzačov 

z Rakúska 

24 projektových žiadostí 



Slovenská 

republika 

Program Sciex‐NMSch (Švajčiarsko‐slovenský štipendijný fond) je 

financovaný z grantu Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku 

k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Sciex-NMSch 

Švajčiarsko-slovenský 

štipendijný fond 

 

 

 



Slovenská 

republika 

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu 

Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

 Sciex je súčasťou Švajčiarskeho príspevku 
novým členským krajinám EÚ. 

 Sciex je nástrojom podpory pre výskumné 
tímy zo všetkých disciplín, pozostávajúcich z 
členov z EÚ10 a Švajčiarska.  

 Štipendisti Sciexu z EÚ10 (BGR,CZE, EST, 
HUN, LTU, LVA, POL, ROU, SVK, SVN) 
uskutočňujú svoj výskum v spolupráci so 
švajčiarskymi výskumníkmi vo švajčiarskych 
výskumných inštitúciách.  

Sciex – Švajčiarsko-slovenský štipendijný 

fond 



Slovenská 

republika 

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu 

Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

 CRUS (Rektorská konferencia švajčiarskych 
univerzít) je poverená implementáciou celého 
programu 

 Národným kontaktným bodom na Slovensku je Úrad 
vlády SR 

 SAIA, n. o., je koordinačnou jednotkou (KJ) na 
Slovensku na základe predloženého projektu a zmluvy 
◦ KJ poskytuje informácie o programe a poradenstvo pri 

príprave žiadostí 

◦ KJ je zapojená do hodnotiaceho a monitorovacieho 
procesu 

 Sciex na Slovensku prebieha v rokoch 2010 - 2016 

Sciex a Slovensko 



Slovenská 

republika 

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu 

Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

 Oprávnené inštitúcie: 

◦ SK: všetky vysoké školy a ústavy SAV 

◦ CH: vysoké školy a výskumné pracoviská 

 podmienkou pre švajčiarske inštitúcie je, že 

podpísali: 

 podpísali „Performance Agreement“ 

 zaviazali sa dodržiavať Európsku chartu výskumníkov a 

Kódex pre prijímanie výskumníkov 

 zoznam inštitúcií na www.sciex.ch  

Ako sa bude realizovať? 

http://www.sciex.ch/


Slovenská 

republika 

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu 

Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

 Štipendium na umiestnenie na 

švajčiarskom výskumnom pracovisku 

môže získať: 

◦ doktorand 

◦ postdoktorand 

 bez obmedzenia vednej disciplíny 

 bez obmedzenia veku štipendistu 

Kto môže získať štipendium? 



Slovenská 

republika 

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu 

Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

Štipendium („fellowship“) Sciex sa skladá: 

 z nákladov na umiestnenie štipendistu na 
výskumné školiace pracovisku (mzdové 
náklady švajčiarskeho zamestnávateľa, 
cestovné)  

 z nákladov na výmenu poznatkov medzi 
školiteľmi (tútormi) štipendistu (max. tri 
vzájomné návštevy) 

  

Štipendium Sciex 



Slovenská 

republika 

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu 

Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

 

 Umiestnenie štipendistu (pracovný pobyt) vo 
Švajčiarsku: 
◦ doktorandi: 6 – 24 mesiacov 

◦ postdoktorandi: 6 – 18 mesiacov 
 

 Skúšobná doba: 3 mesiace 

 Reportovacie obdobie: 6 mesiacov 

 

Podmienky štipendia 



Slovenská 

republika 

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu 

Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

Časový harmonogram 
2012 – 2014 

1. apríl  
Uzávierka na predloženie 

žiadostí na sciex@crus.ch   

1. apríl – 15. máj 
Formálna kontrola zo 

strany CRUS 

15. apríl – 1. máj 

Formálna kontrola zo 

strany Koordinačnej 

jednotky (SAIA) 

1. jún – 5. júl Hodnotenie žiadostí 

koniec augusta 
Rozhodnutie Riadiaceho 

výboru 

september 
G-18: Contractual 

Arrangements (zmluvy) 

mailto:sciex@crus.ch
mailto:sciex@crus.ch


Slovenská 

republika 

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu 

Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

Sciex 

1. výzva na podávanie 

žiadostí pre SR 

2. výzva na podávanie 

žiadostí pre SR 

18 

30 

10 

8 

Podané žiadosti 

Schválené žiadosti 



Slovenská 

republika 

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je financovaný z grantu 

Švajčiarska v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

  

www.sciex.sk 



Kontakty 

 

 
 

 

 



 

Ďakujem za pozornosť. 

 
 

 

 


