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 Poslanie: SAIA, n. o., je mimovládna nezisková 

organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a 

službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha 

internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. 

 Hlavné štipendijné/grantové programy: 

◦ Akademické mobility (medzivládne bilat. zmluvy a ponuky 

zahr. vlád) 

◦ Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 

◦ Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a 

vzdelávaní 

◦ Národný štipendijný program 

◦ Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) 

SAIA a jej programy 



  

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 – 2012: 20 rokov založenia 
programu 

 

 financovaná 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 podporou projektov 



Štipendiá Akcie 
 Štipendiá pre doktorandov 

Štipendium výskumný pobyt pre doktorandov (3 - 6 mesiacov) v 
súvislosti s prípravou dizertačnej práce.  

 Výška štipendia: 940 €/mes. Uzávierka: 15. marec, 15. október  

 Štipendiá pre postdoktorandov 
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 - 6 mesiacov) pre 
vysokokvalifikovaných postdoktorandov. Výška štipendia: 1500 €/mes. 
Uzávierka: 15. marec, 15. október 

 Štipendiá na krátkodobé pobyty v Rakúsku 
Štipendium na krátku študijnú cestu, kontaktné stretnutie pre 
pedagogických, vedeckých pracovníkov a doktorandov (max. 3 dni). 
Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka 

 

 Štipendiá na letný jazykový kurz 
Štipendium pre študentov a doktorandov na absolvovanie letnej 
jazykovej školy (SK do AT – 2013: technické vedy).  

Uzávierka: 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 

 3 oblasti podpory: 

◦ Spolupráca mladých výskumníkov 

◦ Organizácia rakúsko-slovenských 
doktorandských školení 

◦ Organizácia letných jazykových škôl 



Projekty Akcie 
I. Spolupráca mladých výskumníkov 

 

 Projekty majú za cieľ podporiť kariérny rast doktorandov 
a postdoktorandov prostredníctvom užšej vzájomnej 
spolupráce.  

 

 Priority projektovej podpory: 

 - nadviazanie novej vedeckej spolupráce  

 - spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, 
ktorí sa venujú rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme 

 - spoločné aktivity vedúce k habilitácii 

 

 Podporované sú výlučne aktivity doktorandov 
a postdoktorandov.  

 



Projekty Akcie 
II. Organizácia rakúsko-slovenských doktorandských 

školení  

 

 Organizovanie bilaterálnych školení pre doktorandov so 
zameraním na: 

◦ zlepšenie odborných znalostí doktorandov a/alebo zlepšenie 

zručností v oblasti soft skills (ako napr. prezentačné a komunikačné 

zručnosti pri prezentácii vlastnej vedeckej práce, projektový 

manažment, zúčtovanie projektu a pod.). 

 Prioritne budú podporené projekty, v rámci ktorých sa 

školení zúčastnia doktorandi; účasť študentov na uvedených 

školeniach môže byť v odôvodnených prípadoch tiež 

podporená.  

 Podmienkou podpory je účasť doktorandov z oboch krajín. 

 



http://www.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/


   Kontakty 
 

Daniela Kirdová & Michal Fedák 

SAIA, n. o. 

Nám. slobody 23 

812 20 Bratislava 1 

tel.: 02/5930 4702, 5930 4700, 5930 4711 

fax: 02/5930 4701 

daniela.kirdova@saia.sk 

michal.fedak@saia.sk    

 
 

    www.aktion.saia.sk 

                                     www.scholarships.at  

mailto:daniela.kirdova@saia.sk
mailto:daniela.kirdova@saia.sk
mailto:daniela.kirdova@saia.sk
mailto:michal.fedak@saia.sk
http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at/


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. 

 

 Štipendisti Sciexu z EÚ10 (BG,CZ, EST, HU, 
LT, LV, PL, RO, SK, SVN) uskutočňujú svoj 
výskum v spolupráci so švajčiarskymi 
výskumníkmi vo švajčiarskych výskumných 
inštitúciách – akýkoľvek vedný odbor.  

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. 

 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. 

 Na štipendiá (fellowships) 
◦ 2 495 500 CHF (= 384 štip. mesiacov) 

 Na krátkodobé návštevy tútorov 
◦ 232 500 CHF (= 94 pobytov) 

 Zatiaľ prebehli 3 výzvy: 
◦ 2010: podaných 18 žiadostí/schválených 10 

(90 štip. mesiacov) 

◦ 2011: podaných 30 žiadostí/schválených 8 (84 
štip. mesiacov) 

◦ 2012: podaných 31 žiadostí/schválených 9 (93 
štip. mesiacov) 

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. 

 Štipendium na umiestnenie na švajčiarskom 
výskumnom pracovisku môže získať: 

◦ doktorand (6 – 24 mesiacov) 

◦ postdoktorand (6 – 18 mesiacov) 

 bez obmedzenia vednej disciplíny 

 časové obmedzenia pri uchádzaní sa/nástupe 
na pobyt 

◦ doktorandi – najmenej 1 rok PhD štúdia 

◦ postdoktorandi – nie viac ako 5 rokov od získania 
PhD 

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).  

 Všetky výdavky sú vyplácané švajčiarskej 
hosťujúcej inštitúcii, ktorá ich vypláca ďalej. 

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. 

 Náklady pokrývané štipendiom Sciex: 

◦ Mzda štipendistu v programe Sciex (vyplácaná 
švajčiarskou organizáciou): 

 doktorand: 

 50 000 CHF ročne (počas 1. – 12. mesiaca pobytu); 

 55 000 CHF ročne (počas 13. – 24. mesiaca pobytu); 

 postdoktorand: 

 80 000 CHF ročne. 

◦ sociálne odvody, ktoré sú hradené švajčiarskym 
zamestnávateľom 

◦ ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na 
konferenciách) max. 2 500 CHF 

 

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. 

 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  

Z akých inštitúcií sa možno 

zapojiť? 

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. 

 uzávierka pre SK:  
◦ 1. apríl 2013 a 1. apríl 2014 

 švajčiarsky tútor – hlavný predkladateľ 
žiadosti 

 podstatná je kvalita plánovaného 
výskumného zámeru a jeho relevantnosť pre 
slovenskú a švajčiarsku vedu 

 musí byť zabezpečený návrat štipendistu na 
Slovensko a jeho pokračovanie vo vedeckej 
kariére 

 oficiálnym jazykom programu Sciex je 
angličtina 

Žiadosť 



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. 

 Hľadáte tútora v CH? 
◦ www.proff.ch (v NJ a FJ, vyhľadávanie podľa odborov) 

 Ponuka konzultácie s pracoviskom SAIA pri 
príprave žiadosti (či už v BA, alebo v 5 reg. 
pracoviskách) 

 Ide o pracovnú zmluvu v CH – treba vyjasniť: 

◦ postavenie štipendistu na domácej inštitúcii počas 
pobytu (v prípade doktorandov by pobyt mal byť 
súčasťou štúdia) a podmienky návratu 

◦ otázky súvisiace so zdanením príjmu v zahraničí, 
so sociálnym a zdravotným poistením počas 
pracovného pobytu v zahraničí 

 

Odporúčania 

http://www.proff.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. 

SAIA, n. o. 
Nám. slobody 23 

812 20 Bratislava 1 
www.saia.sk  

www.sciex.sk; www.sciex.ch   
sciex@saia.sk 

 
Zodpovedné osoby: 

Michal Fedák 
Daniela Kirdová 

 

   Kontakty 

http://www.saia.sk/
http://www.sciex.sk/
http://www.sciex.ch/
mailto:sciex@saia.sk


Národný štipendijný 

program 



  vytvorenie národného štipendijného programu 

na podporu mobilít študentov, doktorandov, 

vysokoškolských učiteľov a výskumných 

pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky 

v roku 2005  

 

 NŠP je financovaný Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR 

 program administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. 

V skratke... 



 študijné, prednáškové a výskumné pobyty (nie 

celé štúdium ani zamestnanie) 

 vyslania: 

◦ štipendiá a cestovné granty: doktorandi  

◦ cestovné granty: vysokoškolskí učitelia, vedeckí a 

umeleckí pracovníci vysokých škôl a externých 

vzdelávacích inštitúcií (napr. SAV) 

◦ všetky krajiny sveta 

◦ rozhodujúci je trvalý pobyt na SK a kmeňová 

príslušnosť k oprávnenej inštitúcii 

◦ www.stipendia.sk  

 

Možnosti podpory 

http://www.stipendia.sk/


 prijatia:  

◦ štipendiá pre zahraničných doktorandov, 

vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 

na Slovensko 

◦ rozhodujúce občianstvo (mimo SR; isté obmedzenia v 

Ázii a v Afrike) 

◦ www.scholarships.sk  

 

 uzávierka (prijatia aj vyslania): 

◦ 30. apríl 

◦ 31. október 

Možnosti podpory 

http://www.scholarships.sk/


Schválení štipendisti... 

Rok 

Uchádzači zo SR Cudzinci 

Študenti 

(z toho aj 

cestovný 

grant) 

Doktorandi 

(z toho aj 

cestovný 

grant) 

Cestovný 

grant bez 

štipendia 

Spolu Študenti Doktorandi 
VŠ učitelia a 

výskumníci 
Spolu 

2006 77 (54) 101 (63) 24 202 17 24 75 116 

2007 83 (56) 113 (68) 19 215 43 42 115 200 

2008 90 (59) 95 (67) 14 199 29 35 109 173 

2009 113 (77) 89 (46) 11 213 36 66 109 211 

2010 24 (13) 66 (42) 5 95 7 19 61 87 

2011 54 (29) 114 (80) 9 177 20 16 88 124 

Spolu 
441 (288) 578 (382) 

82 1101 
152 202 557 

911 
1019 (670) 911 

 
 



SAIA, n. o. 

Nám. slobody 23 

812 20 Bratislava 1 

www.saia.sk  

www.stipendia.sk 

www.scholarships.sk 

 

Zodpovedné osoby: 

Marcela Grošeková (marcela.grosekova@saia.sk) 

Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk) 

 

   Kontakty 

http://www.saia.sk/
http://www.stipendia.sk/
http://www.scholarships.sk/
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