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Akcia Rakúsko – 

Slovensko,  
spolupráca vo vede a vzdelávaní 



 

 Štipendiá pre doktorandov 
Štipendium na 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 Akcie 



 

 

 Štipendiá pre diplomantov 
Štipendium pre študentov (1 – 3 mesiace) v súvislosti s prípravou 
diplomovej práce. Žiadosť si môžu podať študenti, ktorí ku dňu 
uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne jeden 
semester svojho štúdia v 2. stupni VŠ štúdia.  

     Výška štipendia: 800 €/mes.  Uzávierka: 15. marec, 15. október 

 

 Štipendiá na letný jazykový kurz 
Štipendium pre študentov a doktorandov na absolvovanie letnej 
jazykovej školy (SK do AT – 2015:  spoločenské vedy).  

    Uzávierka: 15. marec 

 

 Žiadosti sa podávajú cez: www.scholarships.at  
 

Štipendiá Akcie 

http://www.scholarships.at/


Podávanie žiadostí: 

 

 on-line na www.aktion.saia.sk  

 a zároveň poštou na adresu do SAIA, n. o. 
  

Termíny na predkladanie žiadostí:  

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

(15. 3. – školenia doktorandov) 
  

 Začiatok projektu je potrebné plánovať najskôr tri 
mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt 
podaný. 

  
 

Projekty Akcie 

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


Zmeny v projektoch Akcie Rakúsko – Slovensko 
(platné od ďalšej výzvy) 

 

 Dĺžka projektu: 12 mesiacov, v prípade doktorandských 
školení však najviac 24 mesiacov (bez možnosti 
predĺženia) 

 

 Nová kategória podpory: doktoráty pod dvojitým 
vedením (slovensko-rakúskym) – podporujú sa 
vzájomné stretnutia doktoranda/ov a školiteľov, aktívna 
účasť doktorandov na konferenciách, mobilitné výdavky 
pre hodnotiteľov 

 

 
  

Projekty Akcie 



Preplácanie výdavkov: 
1. Stravné  

 Študenti, doktorandi a vedeckí pracovníci bez titulu PhD. – 30 
EUR/deň, najviac 600 EUR/mesiac 

 Docenti, profesori a vedeckí pracovníci s titulom PhD. – 35 
EUR/deň, najviac 600 EUR/mesiac 

 Vnútroštátne cesty – sadzby podľa zákona danej krajiny 

 

2. Ubytovanie 

 Študenti, doktorandi a vedeckí pracovníci bez titulu PhD. – 60 
EUR/noc, najviac 300 EUR/mesiac 

 Docenti, profesori a vedeckí pracovníci s titulom PhD. – 60 
EUR/noc, najviac 400 EUR/mesiac 

 Pri cestách do krajín mimo Slovenska a Rakúska (len v prípade 
doktorátov pod dvojitým vedením) môže byť preplatené 
ubytovanie do výšky 100 EUR/noc, najviac 400 EUR/cesta 

 

 

 

 

 
  

Projekty Akcie 



3. Cestovné 

 Prepláca sa v prípadoch, ak je vzdialenosť medzi sídlom domácej 
inštitúcie a partnerskej (rakúskej/slovenskej) inštitúcie viac ako 100 
km 

 Prepláca sa cesta autobusom, vlakom 2. triedy, prípadne letecky 
(nad 500 km) 

 

4. Honoráre 

 Len v prípade školení doktorandov a letných jazykových kurzoch 

 Max. 44 EUR/vyučovacia hodina 

 V odôvodnených prípadoch môže byť vyplatený honorár osobe, 
ktorá vypomáha pri organizácii – najviac 300 EUR/osoba, celkovo 
max.  5% z celkovej požadovanej sumy na projekt 

 

5. Ostatné výdavky 

 Musia byť odôvodnené a jasne súvisiace s daným projektom 
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Národný štipendijný 

program 



Program vlády SR financovaný MŠVVaŠ SR. 

 

Program podporuje: 

 

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

◦ 1 – 2 semestre 

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

◦ 1 – 12 mesiacov 

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

◦ 1 – 12 mesiacov 

 

 zahraničných študentov, doktorandov,  
 vysokoškolských učiteľov, umeleckých 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 na podávanie žiadostí: 

30. apríl 
31. október   

 
 

 

Národný štipendijný program 



 

 

Uchádzači zo Slovenska: 

 

Mgr. Lucia Žišková 
02/5930 4732,  lucia.ziskova@saia.sk   

 

 

Zahraniční uchádzači: 

 

Mgr.  Lukáš Marcin 
02/5930 4733,  lukas.marcin@saia.sk  

 

                               www.saia.sk
 www.stipendia.sk www.scholarships.sk 

 

Administrátori programu 

mailto:lucia.ziskova@saia.sk
mailto:lucia.ziskova@saia.sk
mailto:lucia.ziskova@saia.sk
mailto:lukas.marcin@saia.sk


 
Stredoeurópsky  
výmenný program  
pre univerzitné štúdiá 



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) 

 

CEEPUS 



 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 

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) 

 

 

Program CEEPUS podporuje 



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) 

CEEPUS – termíny 



www.ceepus.info 



 

Národná kancelária programu CEEPUS  

(SAIA, n. o.) 

 

Mgr.  Alena Wolzbergerová (siete, vysielaní štipendisti) 

02/5930 4736,  alena.wolzbergerova@saia.sk  

 

 

Mgr. Nikola Bajánová (zahraniční štipendisti) 

02/5930 4735,  nikola.bajanova@saia.sk  
 

www.saia.sk 

www.ceepus.saia.sk  

www.ceepus.info  

 

CEEPUS – kontakty 
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Akademické mobility 
Štipendiá na základe medzivládnych 

bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania 

a ponúk jednotlivých krajín 

 



 

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

 uzávierky v závislosti od krajiny a podmienok 
programu spolupráce (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 



• Európa: Belgicko (Valónsko), Bielorusko, 

Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 

Grécko, Chorvátsko, Island, Litva, Macedónsko, 

Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, 

Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, 

Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina 

• Blízky Východ: Izrael, Turecko 

• Afrika: Egypt 

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

republika, Taiwan 

• Amerika: Mexiko, Spojené štáty americké 

Akademické mobility 



 

Ďakujem za pozornosť 

 
 

 

 

Daniela Kirdová 

 

daniela.kirdova@saia.sk  
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