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● Prijímanie študentov na vysokoškolské
   štúdium
● Priemerné životné náklady študenta
● Štipendiá a finančná pomoc/podpora 
● Webové stránky o štúdiu, o štipendiách 
   a finančnej podpore

Viac na stranách 3 – 8
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Vybrané štatistické údaje 

Viac na stranách 15 – 16

     AKCIA 
RAKÚSKO-SLOVENSKO

štipendiá a projekty

Uzávierka 15. marec 2009

Pozor! Zmena! 
Na štipendiá pre postdoktorandov bude vyhlásená osobitná uzávierka!

Viac na stranách 11 – 14
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 PREZIDENT VYMENOVAL NOVÝCH REKTOROV  

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval 2. februára 2009 troch nových rektorov 
vysokých škôl. Za prítomnosti podpredsedu vlády SR a ministra školstva SR Jána 
Mikolaja, predsedu Rady vysokých škôl Viktora Smieška a člena Slovenskej rektorskej 
konferencie Rudolfa Siváka im odovzdal v Prezidentskom paláci menovacie dekréty. 
Rektorom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove sa stal 
Marek Pribula, rektorom Bratislavskej vysokej školy práva Ján Svák a rektorom 
Univerzity Janosa Selyeho v Komárne János Tóth.
Ivan Gašparovič v úvode svojho príhovoru novým rektorom srdečne zablahoželal  
k vymenovaniu do funkcie rektorov, v ktorých, ako povedal, sú „nováčikmi“, keďže 
menovacie dekréty prevzali na prvé funkčné obdobie.                   (zdroj: prezident.sk)

 FOND NIL – 24 ŽIADOSTÍ V RÁMCI DRUHEJ VÝZVY

V rámci Výzvy č. 0002 Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania, 
financovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu,
spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR, predložilo žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku 24 žiadateľov, z toho je 9 zo stredných škôl  
a 15 z vysokých škôl.  
Žiadatelia sú zo všetkých regiónov Slovenska, pričom najviac projektov je  
z Bratislavského a Košického kraja. Nasleduje Nitriansky a Prešovský kraj. Žiadatelia 
majú za partnerov v projekte 25 organizácií z Nórska, 3 z Islandu,  
1 z Lichtenštajnska a 2 zo Slovenska. Celkový požadovaný príspevok je viac ako  
2,1 mil. €, príspevok vyčlenený na výzvu predstavuje 710 050 €.  
O výbere projektových žiadostí sa rozhodne v priebehu marca 2009, pričom schválené 
projekty sa budú môcť realizovať od apríla 2009 do konca februára 2011.
 
 HĽADÁ SA REPREZENTANT MLADÝCH V OSN

Rada mládeže Slovenska (RMS) hľadá mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky, 
ktorý bude reprezentovať mladých ľudí na Valnom zhromaždení OSN a bude mať 
možnosť posadiť sa za okrúhly stôl s celosvetovou diplomatickou špičkou.  
V spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí 
SR otvorila v tomto roku RMS už po tretíkrát výberový proces do programu 
mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky. 
Otázkam, potrebám a problémom, ktorým mladí ľudia aktuálne čelia sa venuje 
samostatné zasadnutie VZ OSN (Tretí výbor), v rámci ktorého každý z delegátov 
prostredníctvom vlastného prejavu informuje o tých najpodstatnejších v rámci svojej 
krajiny.  
Medzi konkrétne aktivity mládežníckeho delegáta patrí aj účasť na zasadnutiach 
ďalších výborov, tematické stretnutia, prednášky a rozhovory s  predstaviteľmi OSN 
či pripomienkovanie dokumentov, týkajúcich sa mládeže. 
Predpokladom úspešného kandidáta je zvládnutie dvojkolového výberu, ktorý zahŕňa 
splnenie formálnych kritérií, napísanie odbornej eseje a absolvovanie ústneho 
pohovoru. Výberový proces potrvá do 31. marca. Bližšie informácie 
www.mladez.sk/mladiosn a zahranicie@rms.mladez.sk

Študovali ste v letnom semestri 1990 vo Viedni? 
Po novembri 1989 získali slovenskí občania možnosť študovať v zahraničí.  
Jednou z krajín, ktorá otvorila svoje univerzity Slovákom, bolo Rakúsko. 
Prvých 40 poslucháčov slovenských vysokých škôl začalo študovať  
19. marca 1990 na univerzitách vo Viedni. Do konca semestra ich každý deň  
vozil do a z Viedne mimoriadny autobus z Bratislavy.

Boli ste medzi nimi? 

Ozvite sa nám! 

Pošlite nám mail: olga.subenikova@saia.sk

HĽADÁME ŠTUDENTOV...

...po 20 rokoch
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ŠTÚDIUM V GRÉCKU

V decembri 2008 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce v oblasti 
školstva a kultúry medzi SR a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011. 
Aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli v téme tohto čísla predstaviť možnosti štúdia 
v Grécku. Okrem základných informácií o gréckom vysokoškolskom systéme (jeho 
schému nájdete na 4. strane) prinášame zoznam gréckych univerzít s ich webovými 
stránkami, prehľad štipendií a iných foriem finančnej podpory, o ktoré sa môžu
uchádzať občania Slovenskej republiky, ktorí chcú študovať v Grécku, a upozorníme 
vás na zaujímavé webové stránky, kde nájdete podrobnejšie informácie.

V Grécku je povinná školská dochádzka pre všetky deti od 6 do 15 rokov. Pre postup 
študentov na vyššiu úroveň vzdelávania je potrebný diplom (maturitné vysvedčenie, 
vysokoškolský diplom).
Vysokoškolské vzdelávanie v Grécku (oficiálny názov Helénska republika) sa delí
na univerzitné a neuniverzitné (označované ako Technological Sector). Univerzitný 
sektor tvoria univerzity, polytechniky a umelecké školy, neuniverzitný technické 
inštitúty, pedagogické školy a školy pre vyššie vzdelávanie. 
Vysokoškolské vzdelávanie v Grécku je trojstupňové (bakalárske – magisterské 
– doktorandské). Prvý stupeň trvá spravidla štyri roky. Štúdium niektorých odborov 
v oblasti tzv. regulovaných povolaní (lekárstvo a chirurgia, stomatológia, farmácia, 
veterinárske lekárstvo) trvá päť až šesť rokov.

Odborné vzdelávanie 
Odborné vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné odborné vzdelávacie inštitúty (IEK). 
Obsah a dĺžka kurzov sú prispôsobené tomu, akú strednú školu študent absolvoval. 
Dĺžka kurzu je zväčša 2 – 4 semestre. Kurzy sa uskutočňujú v gréckom jazyku. 
Absolventi dostanú potvrdenie o návšteve kurzu a po úspešnom zložení certifikačnej
skúšky môžu získať profesný diplom. Certifikačný systém je jednotný pre všetky IEK.
Neuniverzitný sektor
Vyššie technické vzdelávanie poskytujú technické vzdelávacie inštitúty (TEI 
– Technologika Ekpaideftika Idrimata). Hlavným cieľom je prenos vedeckých 
poznatkov do praxe. Dĺžka štúdia je 6 až 8 semestrov. Absolventom udeľujú TEI na 
1. stupni diplom Ptychio (ekvivalent bakalárskeho titulu). S týmto diplomom sa 
absolvent môže zamestnať alebo môže pokračovať v štúdiu.
Umelci sa môžu vzdelávať na umeleckých školách (Anotati Scholi Kalon Technon), 
učitelia na pedagogických školách (SELETE – Scholi Ekpideftikon Leitourgon 
Epangelmatikis). Iné odbory je možné študovať na školách pre vyššie vzdelávanie 
– Anoteres Scholes.
Univerzitný sektor
Akademické vzdelanie poskytujú univerzity (Panepistimion), technické univerzity 
(Polytechnion) a vojenské akadémie (Stratiotikes Scholes Axiomatikon).
Na prvom stupni vysokoškolského štúdia môžu študenti získať titul Ptychio alebo 
Diploma, na druhom stupni ekvivalent magisterského diplomu. Tretí stupeň 
(doktorandské štúdium) poskytujú iba univerzity.

Stupne štúdia a udelené tituly

3. stupeň

Didaktorikes Spoudes

Didaktoriko (pHd) 
– udeľujú iba univerzity

2. stupeň

Metaptychiakes Spoudes

a. Post Graduate Specialisation Diploma (Master/Metaptychiakon) 
    – udeľujú univerzity 

b. Specialisation Diploma – udeľujú TEI

1. stupeň

Proptychiakes Spoudes

a. Diploma engineering (=BSc+MSc) (5 rokov) – udeľujú univerzity 

b. Ptychio (=Honours Bachelor Degree) (4 roky) – udeľuje väčšina 
    fakúlt univerzít a TEI

c. Ptychio (6 rokov, medicína) – udeľujú iba univerzity

Chcete pravidelne 
dostávať informácie 
o štipendijných ponukách,  

grantoch a iných programoch finančnej
pomoci pre študentov, doktorandov, 

pedagógov a výskumných pracovníkov 

do poštovej schránky? 

Objednajte si mesačník
Bulletin SAIA.

Bližšie informácie
bulletin@saia.sk 

www.saia.sk

NEPREHLIADNITE!

COP15 Climate Scholarship

V súvislosti s konferenciou OSN 
o klimatických zmenách (Summit 
COP15), ktorá sa uskutoční v Kodani  
od 30. novembra do 11. decembra, 
ponúka dánska vláda štipendiá 
zahraničným študentom venujúcim 
sa problematike klímy v rámci 
akademických programov dánskych 
univerzít.

COP15 Climate Scholarship pokrýca 
cestovné náklady, poplatky za 
vyučovanie a životné náklady. 

Bližšie informácie a formuláre 
žiadostí:

www.studyindenmark.dk/climate

Uzávierka prihlášok je  
1. marca 2009



BULLETIN SAIA 04

ZOZNAM UNIVERZÍT  
V GRÉCKU  

(Zoznam univerzít s uvedením 
jednotlivých fakúlt je na stránke  
www.ypepth.gr) 
Sídlo univerzity uvádzame iba v prípade,  
ak nie je jasné z jej názvu

UNIVERSITY OF ATHENS 
www.uoa.gr

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 
OF ATHENS  
www.ntua.gr

ARISTOTLE UNIVERSITY OF 
THESSALONIKI 
www.auth.gr 

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS 
AND BUSINESS 
www.aueb.gr 

AGRICULTURAL UNIVERSITY  
OF ATHENS 
www.aua.gr 

SCHOOL OF FINE ARTS, Atény 
www.asfa.gr 

PANTEIO UNIVERSITY OF SOCIAL 
AND POLITICAL SCIENCES, Atény 
www.panteion.gr 

UNIVERSITY OF PIRAEUS 
www.unipi.gr 

UNIVERSITY OF MACEDONIA, 
Thessaloniki/Solún 
www.uom.gr 

UNIVERSITY OF PATRAS 
www.upatras.gr 

UNIVERSITY OF IOANNINA 
www.uoi.gr 

DEMOCRITUS UNIVERSITY  
OF THRACE, Komotini 
www.duth.gr 

UNIVERSITY OF CRETE 
www.uoc.gr 

TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE, 
Hania 
www.tuc.gr 

UNIVERSITY OF THE AEGEAN, Mytilini 
www.aegean.gr 

IONIAN UNIVERSITY, Corfu 
www.ionio.gr 

UNIVERSITY OF THESSALY, Volos 
www.uth.gr 

HAROKOPEIO UNIVERSITY, Atény 
www.hua.gr 

UNIVERSITY OF PELOPONNESE, Tripoli 
www.uop.gr 

UNIVERSITY OF WESTERN 
MACEDONIA, Kozani 
www.uowm.gr

1

GREEK HIGHER EDUCATION SYSTEM

Doctoral Degree (PhD)
by Universities

LYCEUM
(General, Musical, Athletical, Echlistiastical, 

Special)

 Universities

 School of Fine Arts

 Hellenic Open 
University

(4 years Science
5 years Engineering
6 years Medicine)

Technological Educational 
Institutes (TEI)

(4 Years)

Master Degree

Secondary Technical Education (TEE)

Professional Training 
Institutes
(I.E.K.)

P
R
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F
E
S
I
O
N
A
L
S

/

M
A
R
K
E
T

/

S
E
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E
S

National Entry Exams to H .E.I.

Základné informácie o možnostiach štúdia v Grécku prináša aj portál Štúdium v Európe  
              www.study-in-europe.org

VYSOKOŠKOLSKÝ SYSTÉM V GRÉCKU 
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VYSOKÉ ŠKOLY  
TECHNICKÉHO ZAMERANIA 

(T.E.I.)

T.E.I. of Athens, Egaleo 
www.teiath.gr 

T.E.I. of West Macedonia, Kozani 
www.teikoz.gr 

T.E.I. of Epirus, Arta 
www.teiep.gr 

T.E.I. Ionion Nison, Atény 
www.teiion.gr 

T.E.I. of Thessaloniki 
www.teithe.gr 

T.E.I. of Crete, Heraklion 
www.teiher.gr 

T.E.I. of Lamia 
www.teilam.gr

T.E.I. of Larissa 
www.teilar.gr 

T.E.I. of Messolonghi 
www.teimes.gr 

T.E.I. of Patras 
www.teipat.gr 

T.E.I. of Piraeus, Egaleo 
www.teipir.gr  

T.E.I. of Serres 
www.teiser.gr 

T.E.I. of Chalkida, Psachna 
www.teihal.gr

Grécko je rovnako ako Slovensko členom Európskej únie, preto vo všeobecnosti platí, 
že občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o štúdium na gréckych vysokých 
školách za rovnakých podmienok, ako grécki občania. Záujemcovia o štúdium, 
ktorých rodičia nie sú Gréci, musia predložiť osobne alebo splnomocnenou osobou 
prihlášku s požadovanými dokumentmi ministerstvu vzdelávania a náboženských 
záležitostí. Informáciu o tom, ktoré materiály je nutné predložiť, poskytuje grécke 
veľvyslanectvo v Bratislave (embassy@greece.sk). Rozhodnutie o prijatí na štúdium 
vydáva ministerstvo. Keďže vyučovacím jazykom na všetkých stupňoch je gréčtina, 
záujemcovia musia predložiť certifikát o znalosti gréckeho jazyka. Certifikát je možné
získať na Aténskej alebo Solúnskej univerzite.

Na univerzitách sa neplatí školné. 

Životné náklady (vrátane ubytovania) sú 550 až 750 eur/mesiac.

Pobyt v Grécku: Občania SR, ak sa chcú zdržiavať na území GR dlhšie ako 90 dní  sa 
musia registrovať na cudzineckej polícii. Nevyhnutná (akútna) lekárska starostlivosť 
je poskytovaná občanom SR bezplatne. Štandardná lekárska starostlivosť v štátnych 
zdravotníckych zariadeniach je poskytovaná v rovnakom rozsahu a za rovnakých 
podmienok ako pre gréckych občanov bezplatne a to na základe Európskeho 
zdravotného preukazu. 

Informácie o štipendiách záujemcovia nájdu na stránke gréckeho ministerstva školstva  
http://www.ypepth.gr/en_ec_category1126.htm

 Bilaterálne štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti  školstva a kultúry medzi Slovenskou 
     republikou  a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011

● 5 až10-mesačný výskumný pobyt 
Cieľová skupina: doktorand, vedecký pracovník.
Podmienky v čase podávania prihlášky: akceptačný list, grécky, anglický alebo francúzsky jazyk.
Grécka strana hradí: 550 €/mesiac, cestovné v rámci krajiny (max. 150 €), odpustenie školného.

● Krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) je možné uchádzať sa priebežne – 5 mesiacov  
   pred začatím pobytu 

Cieľová skupina: pedagogický pracovník VŠ.
Podmienky v čase podávania prihlášky: pozývací list, grécky, anglický alebo francúzsky jazyk.
Grécka strana poskytne denné diéty 110 € na pokrytie všetkých pobytových nákladov a hradí cestovné náklady vo vnútri 
krajiny spojené so študijným programom a 1-2-dňovú prehliadku archeologických lokalít alebo historických miest.

● Letný kurz modernej gréčtiny
Cieľová skupina: študent VŠ, doktorand, pedagogický pracovník VŠ. 
Podmienky v čase podávania prihlášky: ukončené min. 2 semestre (študenti gréčtiny 1 semester), základy gréckeho jazyka.
Grécka strana hradí celé pobytové náklady.

Ministerstvo školstva SR hradí štipendistom cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

Uzávierka žiadostí je v SAIA, n. o.
Bližšie informácie www.saia.sk alebo jana.rehorovská@saia.sk

ŠTIPENDIÁ A INÉ MOŽNOSTI FINANČNEJ PODPORY
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 I.K.Y. štipendium pre absolventov vysokých škôl,  
     doktorandov, postdoktorandov, vysokoškolských 
     učiteľov gréčtiny a na špecializačné semináre  
     v oblasti výtvarného umenia
 
I.K.Y. (Štátna štipendijná nadácia) ponúka absolventom 
vysokých škôl, doktorandom, postdoktorandom  
a vysokoškolským učiteľom gréčtiny štipendiá na rôzne typy 
študijných a výskumných pobytov v Grécku:

● doktorandské štúdium (1 – 4 roky)
● druhé magisterské štúdium (1 – 3 roky)
● postdoktorandský výskum (6 mesiacov až 1 rok)
● vzdelávacie programy v oblasti gréckeho jazyka, literatúry, 
filozofie, histórie a umenia pre vysokoškolských učiteľov 
vyučujúcich gréčtinu (6 mesiacov až 1 rok)
● špecializácia v oblasti výtvarného umenia (1 – 2 roky)
● výskumný pobyt pre doktorandov (1 rok)
 

Záujemcovia sa môžu uchádzať iba o jeden typ štipendia.
 
Štipendium zahŕňa: 600 eur na počiatočné výdavky, školné  
a náklady na jazykovú školu, zdravotnú starostlivosť v prípade 
naliehavej potreby, mesačný príspevok vo výške 500 eur 
(postgraduálne štúdium, doktorandské štúdium, umelecká 
špecializácia, výskumný pobyt pre doktorandov) alebo 650 eur 
(postdoktorandský výskum, ďalšie vzdelávanie pre učiteľov 
gréčtiny).
Pri doktorandskom štúdiu je príspevok 300 eur na tlač 
dizertačnej práce a 300 eur na laboratórne náklady.
 
Uchádzači musia spĺňať tieto podmienky:

- výborná znalosť angličtiny alebo francúzštiny
- vek do 35 rokov (resp. 40 rokov u lekárov, 45 rokov u 
postdoktorandov a 55 rokov u vysokoškolských učiteľov 
gréčtiny)
- doteraz nezískali štipendium I.K.Y.

Prioritne budú podporení tí, ktorí majú už vytvorené kontakty  
s gréckymi univerzitami alebo vysokoškolskými učiteľmi  
a ovládajú gréčtinu.
 
Uzávierka predkladania prihlášok je v marci 2009 na 
Veľvyslanectve Helénskej republiky,  
Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava,  
tel.: 02/5443 4144, fax: 02/5443 4064,  
e-mail: embassy@greece.sk, www.greece.sk
 
Bližšie informácie a prihlášky sú k dispozícii na www.iky.gr

   

 Štipendium IKY na 8-mesačný kurz novogréckeho 
     jazyka a kultúry 

Nadácia štátnych štipendií I.K.Y. ponúka 65 štipendií na 
8–mesačný kurz novogréckeho jazyka pre záujemcov z Ázie, 
Afriky, Severnej a Južnej Ameriky, Austrálie a Európy. 
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi vysokých škôl 
humanitného zamerania (archeológia, pedagogika, etnológia, 
folkloristika, história, lingvistika, filológia, literatúra, filozofia, 
psychológia, prekladateľstvo, teológia, sociológia a divadelná 
vedy), ktorí majú základnú znalosť gréckeho jazyka. Veková 
hranica je 50 rokov. 
Kurz prebieha od 1. októbra do 31. mája. 
Štipendium zahŕňa: ubytovanie a stravu, poplatok za kurz, 
zdravotnú starostlivosť v akútnych prípadoch, mesačné vreckové 
150 eur a jednorazový príspevok po príchode 200 eur.
Uzávierka je v máji 2009 na adrese:
Veľvyslanectvo Helénskej republiky, Hlavné nám. 4
811 01 Bratislava
tel.: 02/ 5443 4143-4, fax: 02/ 5443 4064
e-mail: embassy@greece.sk, www.greece.sk
Prihlášky, zoznam podkladových materiálov a podrobnejšie 
informácie o štipendiu www.iky.gr 

 Štipendiá Alexander S. Onassis Public Benefit 
     Foundation

Štipendiá Onassisovej nadácie sú určené na realizáciu 
výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých 
pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, postdoktorandov, 
umelcov, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, 
postgraduálnych študentov a doktorandov. 
Program pokrýva nasledujúce oblasti:

- humanitné vedy: filológia, literatúra, lingvistika, teológia, 
história, archeológia, filozofia, pedagogika, psychológia
- politické vedy: sociológia, medzinárodné vzťahy
- umenie: vizuálne umenie, hudba, tanec, divadlo, 
fotografia, film

Typy štipendií:

● Kategória A I – Výskumný pobyt
1-mesačný výskumný pobyt je určený pre významných 
členov akadémie vied a vysokoškolských profesorov, 
ktorí majú záujem v Grécku realizovať výskum alebo 
spolupracovať s niektorou gréckou vzdelávacou alebo 
výskumnou inštitúciou.

● Kategória A II – Výskumný pobyt
Štipendium na 3-6 mesačný výskumný pobyt pre 
univerzitných profesorov, docentov a iných vysokoškolských 
učiteľov, postdoktorandských výskumníkov, významných 
umelcov a hudobníkov, ktorí chcú v Grécku realizovať 
výskum alebo spolupracovať s gréckymi výskumnými alebo 
vzdelávacími inštitúciami. 

● Kategória B – Učitelia gréckeho jazyka, histórie 
a civilizácie

Štipendiá do 6 mesiacov sú určené pre učiteľov zo 
základných a stredných škôl, ktorí vyučujú moderný grécky 
jazyk a literatúru. Učitelia starogréckeho jazyka a literatúry 
tiež môžu získať štipendium za predpokladu, že výborne 
ovládajú novogréčtinu. Štipendiá sú určené na rozvoj 
spolupráce a výmenu informácií medzi štipendistami a ich 
gréckymi kolegami.

● Kategória C – Študijné štipendiá
5-10 mesačné štipendiá sú určené postgraduálnym 
študentom a doktorandom vo veku do 40 rokov. V čase 
uchádzania sa o štipendium musí byť uchádzač už zapísaný 
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do postgraduálneho kurzu (Master, Mphil., PhD.) na univerzite v Grécku 
alebo mimo Grécka.

Bližšie informácie o štipendiách a spôsobe prihlasovania sú zverejnené na 
stránke www.onassis.gr
Prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať na sekretariáte nadácie
 (e-mail: ffp@onassis.gr). 
Uzávierka žiadostí o štipendium je spravidla v januári. 

 Národný štipendijný program 
– štipendium na študijný pobyt v Grécku na 1 až 2 semestre počas 
riadneho magisterského štúdia na Slovensku; výška štipendia je 
550 eur/mesiac.
– štipendium na 1- až 12-mesačný pobyt na gréckej vysokej škole alebo 
výskumnom pracovisku počas doktorandského štúdia, výška štipendia je 
650 eur/mesiac.
Študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci SAV sa môžu 
uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovných nákladov súvisiacich so 
študijným/výskumným pobytom v Grécku v trvaní minimálne
1 mesiac (študenti 1 semester) vo výške do 115 eur.
Uzávierka žiadostí 30. apríla 2009 a 31. októbra 2009.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk.

Iné štipendijné možnosti na Slovensku: 
Ide o štipendijné programy, ktoré poskytujú štipendiá na štúdium v zahraničí, 
pričom neurčujú krajinu, v ktorej musí štipendista študovať. Bližšie informácie 
o podmienkach získania štipendia a aktuálnych uzávierkach sú zverejnené na 
uvedených webových stránkach. 

 Štipendijný program Hlavička Nadácie SPP (www.nadaciaspp.sk), 
 Štipendijný program U.S.Steel Košice  (www.usske.sk), 
 Štipendijný program Per Aspera ad Astra  (www.nds.sk). 

PÔŽIČKY ŠTUDENTSKÉHO PÔŽIČKOVÉHO 
FONDU

Občania SR, študujúci na zahraničných 
vysokých školách, môžu požiadať o pôžičku 
zo Študentského pôžičkového fondu (ŠPF) 
na študijné účely. Pre poskytovanie pôžičiek 
študentom prvého vysokoškolského štúdia 
platí zákon č. 200/1997 Z. z. o ŠPF v znení 
neskorších predpisov. 

Študent druhého a vyššieho ročníka za 
predpokladu, že má vykonané všetky skúšky, 
podáva žiadosť do 15. júna kalendárneho roku. 
Študent, ktorý nastúpil do prvého ročníka 
a študent druhého a vyššieho ročníka, ktorý 
splnil podmienky pre postup do vyššieho 
ročníka, podáva žiadosť do 10. októbra 
kalendárneho roku. 

O pôžičku vo výške 1 327,76 € (40 000 Sk) 
môže požiadať študent, ktorého príjem na 
posudzovaného člena domácnosti v čase 
podania žiadosti je nižší ako hranica životného 
minima, o pôžičku 995,82 € (30 000 Sk) 
môže požiadať študent, ktorého príjem na 
posudzovaného člena domácnosti v čase 
podania žiadosti je nižší ako hranica minimálnej 
mzdy. O pôžičku 331,94 € (10 000 Sk) 
a 663,88 € (20 000 Sk) môže požiadať každý 
študent. 

Študenti študujúci na zahraničných vysokých 
školách zasielajú žiadosti o pôžičku na adresu 
Študentského pôžičkového fondu. Bližšie 
informácie www.spf.sk

www.ypepth.gr/en_ec_home.htm – stránka ministerstva 
školstva a náboženstva; oficiálna stránka pre vzdelávanie v 
Grécku. Anglická verzia nie je taká komplexná ako grécka. 
Grécky systém vzdelávania, štipendiá, medzinárodné školy v 
Grécku, vzdelávacie inštitúcie v zahraničí, vzdelávacie výmenné 
programy, grécke knižnice a archívy, súkromné vzdelávanie. 
www.ypepth.gr/el_ec_category132.htm – zoznam 
všetkých gréckych univerzít a ich postgraduálne programy
www.iky.sk – portál gréckej nadácie štátnych štipendií
www.nglt.uoa.gr/index_en.html – Centrum vyučovania 
jazykov modernej gréčtiny, informácie o medzirezortnom 
programe vyučovania modernej gréčtiny ako cudzieho jazyka na 
National and Kapodistrian University v Aténach

www.doatap.gr – grécky NARIC, informácie o uznávaní 
diplomov

www.eap.gr – Helénska otvorená univerzita. Stránka 
jedinej gréckej štátnej univerzity, ktorá poskytuje diaľkové 
vysokoškolské štúdium aj postgraduálne štúdium
www.ekep.gr/english/Education/main.asp – Národné 
stredisko odborného vzdelávania. Informácie o vzdelávaní 
v Grécku, o odbornom príprave v Grécku a EÚ, o štipendiách 
či  učení gréčtiny ako cudzieho jazyka, o uznaní certifikátov pre 
cudzie jazyky, o akreditácii kvalifikácie atď
www.ekep.gr/Education/anagnorisi1_2.asp – uznávanie 
zahraničných diplomov v Grécku 
www.gogreece.com/education/ – internetový sprievodca 
po Grécku; zoznam liniek na grécke vzdelávacie inštitúty
www.greece.gr/EDUCATION/SchoolsAndUniversities/
ForeignUniversitiesIn – Zoznam zahraničných univerzít v Grécku 
a ich pobočiek v celej krajine. Vysokoškolské a postgraduálne 
kurzy.
www.amfitheatro.gr – portál študentov gréckych univerzít. 
www.kep.gov.gr/ – portál, na ktorom sú aj informácie pre 
občanov EÚ, ale aj tretích krajín o tom, ako získať povolenie na 
ubytovanie, zdravotné potvrdenia pre zahraničných občanov 
a iné 
www.eie.gr/mobility-portal/fellowships-grants.html – národný 
mobilitný portál, informácie o štipendiách
www.greece.sk – stránka gréckeho veľvyslanectva na 
Slovensku
www.mzv.sk/ateny – stránka slovenského veľvyslanectva 
v Grécku

Zaujímavé webové stránky
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Úplný preklad textu Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi SR a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011 
je zverejnený na webových stránkach ministerstva kultúry a ministerstva školstva:
http://www.culture.gov.sk/uploads/rr/oL/rroLZTF5BoONtKuPtJlICQ/ps-2008-2011-_grecko_-sl-
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/MSpolupraca/MZaD/grecko_2008_R.pdf

Program vychádza z medzivládnej dohody o kultúrnej spolupráci 
z roku 1976. Týka sa spolupráce v oblasti školstva, vedy, 
kultúry, masmédií, športu a mládeže. Protokol nadobudol 
platnosť dňom podpisu (3. december 2008) a platí do  
31. decembra 2011.  
Z programu a jeho príloh sme vybrali pasáže týkajúce sa 
školstva a vedy.

I. ŠKOLSTVO A VEDA

ČLÁNOK 1: 
Zmluvné strany si každý rok vymenia dvoch (2) 
vysokoškolských pedagógov s cieľom podpory výskumu 
a uskutočnenia prednášok na dobu desať (10) dní pre 
každého.

ČLÁNOK 3: 
Každý rok si zmluvné strany udelia pätnásť (15) mesačných 
štipendií na doktorandské alebo výskumné štúdium. Túto 
kvótu je možné deliť na pobyty v trvaní päť (5) alebo desať 
(10) mesiacov.

ČLÁNOK 6: 
Každá zmluvná strana udelí každý rok dve (2) štipendiá na 
letné kurzy jazyka a kultúry: b) helénska strana – na letné 
kurzy organizované univerzitami alebo inými inštitúciami  
v Grécku.

ČLÁNOK 8: 
V priebehu platnosti tohto Programu si zmluvné strany 
vymenia dvoch (2) odborníkov z oblasti základného  
a stredoškolského vzdelávania , riadenia vzdelávania alebo  
z oblasti celoživotného vzdelávania najviac na dobu sedem 
(7) dní pre každého za účelom výmeny názorov a informácií 
o systéme vzdelávania druhej krajiny.

ČLÁNOK 10: 
Helénska strana informuje, že helénske ministerstvo 
školstva zaviedlo systém hodnotenia, ktorý potvrdzuje 
úroveň ovládania rozličných cudzích jazykov s výnimkou 
gréčtiny. Tento systém umožňuje vydať „Štátne 
vysvedčenie o znalosti cudzieho jazyka“ (Kratiko Pistopiitiko 
Glossomathias).

ČLÁNOK 11: 
Zmluvné strany budú podporovať účasť odborníkov zo 
svojich vedeckých inštitúcií na kongresoch, kolokviách a 
iných vedeckých podujatiach organizovaných  
v druhej krajine.

PRÍLOHA
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA V OBLASTI ŠKOLSTVA  
     A VEDY

a. Výmena osôb (články 1, 8)
Uchádzačov, ktorí v zmysle ustanovení tohto programu získajú 
výmenný pobyt, určí vysielajúca strana tri mesiace pred ich 
predpokladaným odchodom. Uchádzači musia ovládať jazyk 
prijímajúcej krajiny alebo francúzsky alebo anglický jazyk. 
Prijímajúca strana oznámi svoje stanovisko v súlade  

s možnosťami realizácie navrhovaného pracovného programu 
najmenej jeden mesiac pred navrhnutým dátumom odchodu. 
Po potvrdení prijímajúcej strany jej vysielajúca strana oznámi 
presný dátum odchodu najmenej pätnásť dní vopred.               
          
b. Výmena štipendií (článok 3)

1. Vysielajúca krajina zašle dokumentáciu o uchádzačovi 
najneskôr do 31. marca.
3. Prijímajúca strana oznámi rozhodnutie o prijatí uchádzača 
najneskôr 30. júna.
4. Uchádzači o štipendium musia ovládať jazyk krajiny, ktorá 
štipendium pridelí alebo francúzštinu alebo angličtinu.

c. Letné kurzy (článok 6)
Vysielajúca krajina zašle prijímajúcej krajine životopisy 
uchádzačov najneskôr 31. marca.
Prijímajúca krajina oznámi svoje konečné rozhodnutie  
o prijatí najneskôr 31. mája.
Uchádzači o letné kurzy musia mať základnú znalosť 
jazyka a kultúry prijímajúcej krajiny. Na konci kurzu musia 
štipendisti odovzdať písomnú správu o svojom pobyte.

B. FINANČNÉ USTANOVENIA VÝMENY V OBLASTI 
    ŠKOLSTVA A VEDY

a. Výmena osôb (články 1, 8)
1. Vysielajúca krajina bude znášať cestovné náklady (tam  
a späť) do hlavného mesta prijímajúcej krajiny.
2. Helénska strana poskytne:
- dennú diétu 110 euro na pokrytie všetkých pobytových 
nákladov (náklady na hotel a iné pobytové náklady)
- cestovné náklady vo vnútri krajiny spojené so študijným 
programom
- náklady na jedno až dvojdňovú prehliadku archeologických 
lokalít alebo historických miest.

b. Výmena štipendií (článok 3)
1. Slovenská strana uhradí cestovné náklady slovenských 
štipendistov do prvého miesta pobytu a náklady spojené 
s cestou späť.
2. Helénska strana uhradí:
- mesačný príspevok vo výške 550 euro pre výskumné alebo 
doktorandské štúdium
- cestovné náklady vo vnútri krajiny spojené s výskumným 
programom, ktoré nepresiahnu sumu 150 euro.
c. Letné kurzy (článok 6)
Slovenská strana uhradí cestovné náklady (tam a späť) 
slovenských štipendistov.
2. Pokiaľ ide o štipendiá udelené oboma stranami, všetky 
ostatné náklady uhradia organizátori letných kurzov.
d. Zdravotné poistenie
Štipendisti vysielaní v rámci tohto programy sú povinní mať 
uzavreté zdravotné poistenie v zmysle platných predpisov 
vysielajúcej krajiny.

Z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry  
medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011
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RAKÚSKO                                                   Uzávierka 1. marec 2009

● ŠTIPENDIUM ERNSTA MACHA pre doktorandov  
a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku 
do 35 rokov (doktorandské štúdium mimo Rakúska, alebo 
práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 4 mesiace, výška 
štipendia 940 eur/mes. (v prípade štipendistu nad 30 rokov  
s doktorátom: 1 040 eur/mes.).

● ŠTIPENDIÁ FRANZA WERFELA pre mladých univerzitných 
učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. 
Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym 
vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt 
realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov, s možnosťou 
predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade 
absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má absolvent 
štipendia viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + 
jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.

● ŠTIPENDIÁ RICHARDA PLASCHKU pre mladých 
univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske 
dejiny. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt  
s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný 
pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov,  
s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov.  
V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má 
absolvent štipendia viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/
mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at  
a Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v SR  
(www.embassyaustria.sk)

Uzávierka prihlášok je 1. marca 2009 online na  
www.scholarships.at

Štipendiá spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – PONUKA 

JAPONSKO                                Uzávierka 10. marec 2009

Program ponúka 5-týždňový krátkodobý (od 21. júna  
do 26. júla) a 5-mesačný dlhodobý (od 16. augusta  
do 6. januára) štipendijný pobyt, počas ktorého budú štipendisti 
navštevovať japonské školy, bežné domácnosti a zapoja sa do 
rôznych aktivít v Japonsku.  
O štipendium sa môžu uchádzať občania SR vo veku  
16 až 17 rokov s veľkým záujmom o Japonsko a jeho kultúru, 
schopnosťou komunikovať v anglickom jazyku a prispôsobiť sa 
zvykom japonskej hostiteľskej rodiny a základnou znalosťou 
japonského jazyka, prípadne ochotou naučiť sa ho.  
Záujemcovia musia do 10. marca 2009 doručiť podkladové 
materiály na Veľvyslanectvo Japonska (Hlavné námestie 2, 
813 27 Bratislava). Prihlášky zaslané faxom alebo e-mailom 
veľvyslanectvo neakceptuje. 

Podkladové materiály: 
Prihláška s nalepenou fotografiou pasového formátu, esej  
v anglickom jazyku na tému „Motivation and expectations for 
this program“ a krátka esej v japonskom jazyku na ľubovoľnú 
tému. Kandidátov vyberie Veľvyslanectvo Japonska formou 
pohovoru, ktorý sa uskutoční v marci 2009. 
Bližšie informácie: 02/5980 0100 alebo info@jpembassy.sk. 
Japonská vláda vybranému uchádzačovi hradí letenky, 
školné, náklady spojené s dochádzaním do školy, ubytovanie, 
stravovanie, náklady spojené s výletmi do vybraných provincií  
a poistenie. Ostatné náklady si štipendista hradí sám.

Štipendijný pobyt vzájomného porozumenia medzi Japonskom a EÚ pre rok 2009  

IZRAEL                                            Uzávierka 1. apríl 2009

Absolventi bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 
doktorandi a postdoktorandi sa môžu uchádzať o 8-mesačný 
študijný alebo výskumný pobyt v Izraeli. 

Uchádzači o štipendium vyplývajúce z bilaterálnej dohody 
medzi SR a štátom Izrael musia v čase podania prihlášky

● mať akceptačný list,
● min. bakalársky titul,
● ovládať anglický jazyk alebo hebrejčinu,
● vek do 35 rokov
● a spĺňať ďalšie podmienky stanovené univerzitou. 

Výber sa uskutoční formou osobného pohovoru. 
Uprednostnení budú uchádzači o výskukmný pobyt týkajúci sa 
Izraela alebo tém spojených so židovstvom.
Študenti prijatí na výskumný pobyt neplatia školné, ale 
nemôžu sa zúčastňovať prednášok. 

Štipendistom Ministerstvo školstva SR hradí cestovné náklady 
do miesta pobytu a späť, izraelská strana hradí pri študijnom 
pobyte buď mesačný príspevok alebo školné a zdravotné 
poistenie; pri výskumnom pobyte štipendium pokrýva všetky 
náklady.
Uchádzači predkladajú v SAIA izraelskú prihlášku, Žiadosť  
o štipendium 2009/2010 a materiály vymenované na 
prihláškach.
Štipendijný pobyt je možné absolvovať na univerzitách: 
The Hebrew University, Tel Aviv University, Haifa University, 
Technion, Ben-Gurion University, Bar Ilan University, Weizman 
Institute of Science, Volcani Center a Bezalel Academy of 
Art&Design. Informácie o prihlasovaní sa na tieto univerzity: 
www.mfa.gov.il 

Prihlášky administruje a bližšie informácie poskytuje:  
Marcela Grošeková (marcela.grosekova@saia.sk)

Štipendiá na základe bilaterálnej dohody
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PRIPOMÍNAME...

Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd, na ktoré 
prijíma žiadosti SAIA, n. o. s uzávierkou v marci. 
(Bližšie informácie na www.saia.sk).

3. marec 2009
ČESKÁ REPUBLIKA 

● semestrálny študijný pobyt (5 mesiacov) pre študentov 
   a doktoandov
● letná škola slovanských štúdií (1 mesiac) pre študentov, 
   doktorandov a vysokoškolských učiteľov

ISLAND 
● 8-mesačné štúdium islandského jazyka, literatúry  
   a histórie pre študentov jazykov 

4. marec 2009
EGYPT 

●  3 až 5-mesačný študijný pobyt pre študentov
● 3 až 5-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
● krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  
   pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov  
   (je možné uchádzať sa priebežne – 5 mesiacov pred 
   začatím pobytu)
●  2 až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt pre vedeckých 
    pracovníkov a vysokoškolských učiteľov
●  kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 
    min. 1 mesiac) pre študentov VŠ, doktorandov 
    a vysokoškolských učiteľov (uskutočňuje sa počas 
    akademického roka)

6. marec 2009
MAĎARSKO 

● 5 až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského 
   štúdia pre študentov VŠ v dennom štúdiu 
● 1 až 10-mesačný postgraduálny pobyt  
   (v rámci doktorandského štúdia alebo II. stupňa  
   umeleckých odborov)
● 1 až 3-mesačný výskumný pobyt alebo  
   5 až 20-dňový krátkodobý pobyt pre vysokoškolských 
   učiteľov a výskumných pracovníkov
● letné kurzy pre študentov, doktorandov a učiteľov VŠ  
   (2 – 4 týždne; Debrecín, Budapešť, Szeged)

12. marec 2009
SLOVINSKO

● 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt  
   pre študentov bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 
   doktorandov, vedeckých pracovníkov
● seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry pre 

   slavistov a slovakistov
● letná škola slovinského jazyka pre študentov, doktorandov 
   a vedeckých pracovníkov

13. marec 2009
TURECKO 

● letný dvojmesačný kurz tureckého jazyka pre absolventov 
   VŠ a študentov VŠ

18. marec 2009
BIELORUSKO 

● 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského 
   štúdia pre študentov
●  1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov, 
    vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
●  kurz bieloruského jazyka pre študentov VŠ, doktorandov, 
    vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov 

LUXEMBURSKO 
● mesačný študijný pobyt pre doktorandov
● 5-ročné štúdium v oblasti riadenia a informatiky  
   na Université du Luxembourg  
● zdokonaľovací hudobný kurz pre študentov VŠ, 
   doktorandov a interpretov
● 5 alebo 10-mesačný kurz na Centre de Langues  
   pre študentov VŠ a doktorandov 
● 7-dňový pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky 
   (možnosť uchádzať sa priebežne, min. 4 mesiace pred 
   plánovaným začiatkom pobytu)

UKRAJINA
● 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského 
   štúdia pre študentov VŠ
●  1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov, 
    vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov 
●  letný seminár ukrajinského jazyka (21 dní) pre študentov, 
    doktorandov, vedeckých pracovníkov VŠ  
    a vysokoškolských učiteľov

27. marec 2009

TALIANSKO 

● 3-/6-/9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského 
   štúdia alebo výskumný pobyt pre študentov VŠ, 
   doktorandov, umelcov a mladých vedeckých pracovníkov
● 1 až 3-mesačný výskumný pobyt pre učiteľov talianskeho 
   jazyka na VŠ
● mesačný alebo letný kurz (jazykový, umelecký, 
   interpretačný a i.) pre študentov VŠ, umelcov  
   a doktorandov (1 – 2 mesiace v lete 2010)

ČÍNA                                 Uzávierka 30. marec 2009

Štipendijný program čínskej vlády EU Window je určený pre 
mládež z členských krajín Európskej únie. Cieľom programu je 
rozvíjať výmeny medzi Čínou a EÚ. Počas rokov 2007 – 2011 
bude každoročne udelených 100 štipendií, ktoré sú určené pre 
mladých ľudí na štúdium čínskeho jazyka počas jedného roka 
(maximálne).
Požiadavky na uchádzačov:

1) byť občanom členského štátu EÚ vo veku 18 – 35 rokov,
2) mať aspoň stredoškolské vzdelanie. 

Uzávierka žiadostí o štipendium na akademický rok 2009/2010 
je 30. marca 2009. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú 
akceptované. 

Bližšie informácie: Oddelenie vzdelávania a kultúry Misie Čínskej 
ľudovej republiky pri EÚ: Mr. Liu Wanliang,  
tel.: 0032-2-7723702, lliuwl@yahoo.com  
Žiadosť treba poslať na adresu:

Mr. Liu Wanliang 
Office for Education and Culture
Mission of P. R. China to the European Union
Avenue de Tervuren 443-445 
1150 Woluwe Saint-Pierre 1150 
Brussels, Belgium

Text výzvy, formulár prihlášky a podrobnejšie informácie: 
http://www.chinamission.be/eng/ofzz/t398585.htm 

Štipendijný program čínskej vlády EU Window na štúdium čínskeho jazyka 
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RAKÚSKO
Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní                 Uzávierka 15. marec 2009

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede  
a vzdelávaní, je bilaterálny program, ktorého cieľom je 
zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi 
Rakúskom a Slovenskom. Program financuje rovnakou
časťou Ministerstvo školstva SR a Spolkové ministerstvo pre 
vedu a výskum Rakúskej republiky. Akcia v programovom 
období 2008 – 2013 poskytuje finančnú podporu formou
individuálnych štipendií a formou bilaterálnych projektov.
Akcia ponúka 4 typy individuálnych štipendií pre 
uchádzačov zo Slovenska na pobyty v Rakúsku. 
Podávanie žiadostí o štipendiá prebieha online na stránke 
www.scholarships.at; po vyplnení a odoslaní žiadosti 
v online systéme treba žiadosť vytlačiť, podpísať a zaslať 
poštou na adresu Akcie. 

Pri výbere štipendistov sa pritom prihliada najmä na:
- odborný program pobytu a motivácia,
- odborné a osobnostné predpoklady uchádzača na 
základe poskytnutých podkladov,
- akceptácia zo strany prijímajúcej inštitúcie,
- študijné, resp. vedecké výsledky.

Projektové žiadosti sa podávajú online prostredníctvom 
webstránky www.aktion.saia.sk; po vyplnení a odoslaní 
žiadosti v online systéme treba žiadosť vytlačiť, podpísať  
a zaslať poštou s požadovanými prílohami na adresu Akcie.
Adresa pre zasielanie dokumentov: 

Akcia Rakúsko – Slovensko
SAIA, n. o.
Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava

Kontakt:
programový koordinátor:  
Mgr. Michal Fedák, michal.fedak@saia.sk
finančná manažérka:  
Ing. Alžbeta Žirková, alzbeta.zirkova@saia.sk

ŠTIPENDIÁ NA POBYTY V RAKÚSKU

Pre štipendiá pre slovenských uchádzačov (okrem štipendií na 
letné jazykové školy) platí, že organizáciou pobytu na rakúskej 
strane môžu byť štátne univerzity, Rakúska akadémia vied 
a odborné vysoké školy (Fachhochschule) v rámci odborov 
financovaných prevažne zo Spolkového ministerstva pre vedu
a výskum. Ďalej to môžu byť aj archívy, knižnice, múzeá  
a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky 
a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru. 
K žiadosti o štipendium je nutné priložiť akceptačný list 
prijímajúcej organizácie a ďalšie požadované prílohy (formulár 
akceptačného listu, odporúčania a potvrdenia o znalosti 
nemeckého jazyka sú na www.saia.sk).

A) ŠTIPENDIÁ ERNSTA MACHA AKCIE RAKÚSKO 
    – SLOVENSKO PRE DOKTORANDOV

Výskumné štipendium na 1 až 4 mesiace je určené 
doktorandom štátnych a verejných vysokých škôl a Slovenskej 
akadémie vied nie starším ako 35 rokov (ku dňu uzávierky) 
všetkých vedných odborov. 

Poskytovaná podpora:
1) Mesačné štipendium (vypláca OeAD-GmbH): 940 eur
2) Úrazové a nemocenské poistenie, ubytovanie 
a) Ak je to potrebné, uzavrie OeAD-GmbH úrazové  
a nemocenské poistenie.
b) Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie 
(internát alebo v byte). Mesačné náklady: 200 až 350 eur 
(výška závisí od typu ubytovania). Za sprostredkovanie sa 
platí OeAD-GmbH 15 eur mesačne ako správny poplatok. 
Náklady na poistenie a ubytovanie si hradí štipendista zo 
svojho štipendia. 
3) Štipendisti sú oslobodení od poplatkov za štúdium.
4) Cestovné náklady (prepláca SAIA, n. o.) Po zaslaní 
záverečnej správy z pobytu a predložení výpisu 
absolvovaných skúšok alebo potvrdenia o absolvovaní 
pobytu vystaveného organizáciou pobytu (pri vedeckých 
prácach) sa preplácajú cestovné náklady (autobusová 
alebo vlaková doprava 2. triedy) na základe predloženia 
originálov cestovných lístkov. 

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 15. marec, 15. október
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at 

K žiadosti o štipendium treba priložiť (online zoskenované  
i poštou originál, ak nie je uvedené inak) nasledujúce prílohy

● akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie 
(Betreuungszusage; v nemčine alebo v angličtine)
● dve odporúčania (Empfehlungsschreiben; v nemčine 
alebo v angličtine) od vysokoškolských učiteľov (docentov, 
profesorov alebo vedeckých pracovníkov s ekvivalentným 
zaradením; jedno odporúčanie musí byť od školiteľa 
doktoranda)
● kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške  
z 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské, 
inžinierske alebo doktorské štúdium)
● potvrdenie o jazykových znalostiach (Nachweis der 
Deutschkenntnisse) potvrdené rakúskym lektorom 
nemeckého jazyka pôsobiaceho na slovenských vysokých 
školách, resp. potvrdenie katedry germanistiky alebo 
cudzích jazykov (nepredkladajú germanisti, v prípade 
výskumného pobytu v angličtine, doklad o znalostiach 
anglického jazyka)
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● súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným 
pobytom (v nemčine alebo v angličtine).

Poznámky k žiadosti: Pri tomto type štipendia treba uviesť 
aj tému vedeckej práce a školiteľa, ďalej treba uviesť krátku 
prezentáciu obsahu práce.
Výberové konanie: Výber prebieha na základe predloženej 
žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie 
Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela 
kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).

B) ŠTIPENDIÁ ERNSTA MACHA AKCIE RAKÚSKO
     – SLOVENSKO PRE POSTDOKTORANDOV 
Pozor! Výskumné štipendiá tohto typu v roku 2009 
nebudú udelené! V roku 2009 ich nahradia tzv. jubilejné 
štipendiá, udeľované v súvislosti s 20. výročím nadviazania 
spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti 
vzdelávania a vedy. Bude udelených 20 štipendií vo výške 
2 000 eur/mesiac. Uzávierka žiadostí bude v júni 2009. Bližšie 
informácie budú zverejnené na stránke www.aktion.saia.sk 
a v budúcom čísle Bulletinu SAIA.

C) ŠTIPENDIÁ PRE BÝVALÝCH ŠTIPENDISTOV 
     AKCIE RAKÚSKO – SLOVENSKO

Mesačné výskumné štipendium je určené pedagogickým 
a vedeckým pracovníkom (vrátane PhD.) zo štátnych 
a verejných vysokých škôl, ako aj zo Slovenskej akadémie 
vied, ktorí poberali v minulosti štipendium Akcie Rakúsko 
– Slovensko minimálne 3 mesiace a ktorí v čase uzávierky 
žiadostí nie sú starší ako 45 rokov. Štipendium môže byť 
priznané najskôr 2 roky od posledného štipendijného pobytu 
v rámci Akcie, maximálne však trikrát. 

Poskytovaná podpora:
1) Mesačné štipendium:
   a) absolventi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania: 
    940 eur
   b) absolventi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania nad 30 
   rokov s doktorátom (PhD. alebo ekvivalent): 1 040 eur 
2) Úrazové a nemocenské poistenie, ubytovanie 
   a) Ak je to potrebné, uzavrie OeAD-GmbH úrazové
       a nemocenské poistenie.
   b) Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie (internát 
alebo v byte). Mesačné náklady: 200 až 350 eur (výška závisí 
od typu ubytovania). Za sprostredkovanie sa platí OeAD-
GmbH 15 eur mesačne ako správny poplatok. Náklady na 
poistenie a ubytovanie si hradí štipendista zo svojho štipendia. 
3) Štipendisti sú oslobodení od poplatkov za štúdium.
4) Cestovné náklady (prepláca SAIA, n. o.)
Po zaslaní záverečnej správy z pobytu a predložení výpisu 
absolvovaných skúšok alebo potvrdenia o absolvovaní 
pobytu vystaveného organizáciou pobytu (pri vedeckých 
prácach) sa preplácajú cestovné náklady (autobusová alebo 
vlaková doprava 2. triedy) na základe predloženia originálov 
cestovných lístkov.
Uzávierka pre podávanie žiadostí 15. marec, 15. október
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at 
K žiadosti o štipendium treba priložiť (online zoskenované 
i poštou originál, ak nie je uvedené inak) nasledujúce prílohy

● akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie 
(Betreuungszusage; v nemčine alebo v angličtine)
● súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným 
pobytom (v nemčine alebo v angličtine).

Poznámky k žiadosti: Cieľom tohto programu je prehĺbenie 
existujúcich kontaktov a podnietenie novej projektovej 
spolupráce v rámci Akcie.
Výberové konanie: Výber prebieha na základe predloženej 

žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie 
Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela 
kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).

D) ŠTIPENDIÁ AKCIE RAKÚSKO – SLOVENSKO 
     NA LETNÉ JAZYKOVÉ ŠKOLY

Cieľom štipendia je zlepšiť jazykovú kompetenciu študentov 
(vrátane doktorandov; žiadatelia môžu pochádzať zo štátnych 
a verejných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied) 
z určitých študijných/vedných odborov. Každoročne určí 
Riadiace grémium Akcie odbor, ktorého študenti sa môžu 
uchádzať o štipendium. Pre rok 2009 sú to prírodné vedy 
(pre rok 2010 technické a pre rok 2011 spoločenské vedy).
Štipendium sa viaže na určitú konkrétnu letnú jazykovú 
školu. Podrobnosti o mieste a termíne jazykovej školy budú 
oznámené úspešným uchádzačom po schválení štipendia. 

Poskytovaná podpora:
1) Týždenné štipendium (3 alebo 4 týždne) – 115 eur 
2) Ak je to potrebné, uzavrie OeAD-GmbH úrazové 
a nemocenské poistenie. Náklady na poistenie si hradí 
štipendista zo svojho štipendia. 
3) Ubytovanie: OeAD-GmbH ponúkne ubytovanie. 
Za sprostredkovanie sa OeAD-GmbH platí mesačný 
správny poplatok 15 eur. 
4) Úhrada poplatku za kurz.
5) Cestovné si štipendista hradí sám.

Uzávierka pre podávanie žiadostí 15. marec.
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at 

K žiadosti o štipendium treba priložiť (online zoskenované 
i poštou originál, ak nie je uvedené inak) nasledujúce prílohy

● nepovinná príloha: jedno odporúčanie 
(Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo v angličtine) 
od vysokoškolského učiteľa (docent, profesor alebo 
vedecký pracovník s ekvivalentným zaradením; v prípade 
doktoranda odporúčanie od školiteľa)
● kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 
z najvyššieho ukončeného stupňa vysokoškolského 
vzdelávania.

Výberové konanie: Výber prebieha na základe predloženej 
žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie 
Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela 
kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).

Zlepšiť informovanosť o programe Akcia Rakúsko – Slovensko, ako 
aj sprístupniť ďalšie informácie o možnostiach spolupráce medzi 
rakúskymi a slovenskými inštitúciami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a vedy je cieľom portálu www.aktion.saia.sk, ktorý 
bol sprístupnený 1. februára 2009.
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PROJEKTY  
AKCIE RAKÚSKO – SLOVENSKO

2008 – 2013

Na podporu projektov prostredníctvom Akcie treba nazerať 
ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych 
– rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci 
podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu 
spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. 
Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé 
realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích 
krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte nesmie 
byť financovaná z prostriedkov Akcie; pri takýchto projektoch
musí byť v popredí rakúsko-slovenská spolupráca a účasť na 
projekte.

OBLASTI PODPORY (OPIS A ŠPECIÁLNE PODMIENKY):

I. Spolupráca v oblasti vyučovania
Podporujú sa aktivity, ktoré prispievajú k posilneniu 
spolupráce oprávnených projektových partnerov:

I.1. Spoločná organizácia hosťovských prednášok, blokových 
seminárov 
Podporované sú prednáškové pobyty hosťujúcich profesorov, 
hosťujúcich docentov v rámci riadneho štúdia. Predpokladom 
je habilitácia hosťujúcej osoby a priznaná pozícia hosťujúceho 
profesora, resp. hosťujúceho docenta v rámci hostiteľskej 
organizácie.
Financované môžu byť iba cestovné výdavky a hodinové 
sadzby (honoráre), nie pobytové náklady. 

I.2. Dvojité diplomy (iba na magisterskom stupni)
Podporované sú aktivity smerujúce k vzniku a realizácii 
spoločného študijného programu na magisterskom stupni,  
a to najmä:
a) semestrálne štipendiá pre študentov (1 študent môže 
poberať štipendium max. 1 semester),
b) hosťovské prednášky, blokové semináre,
c) pokrytie mobilitných nákladov pri stretnutiach 
koordinátorov.

II. Projekty zamerané na spoločné bilaterálne témy 

● Podpora vzniku novej spolupráce (vytvorenie nových 
projektových partnerstiev, zlepšenie podmienok pre vytvorenie 
nových výskumných konzorcií, príprava bi-/multilaterálnych 
projektov, posilnenie inovatívnych prístupov).
● Ťažisko: Akcia je otvorená všetkým oblastiam, pričom 
ťažisko záujmu leží na humanitných a spoločenských vedách.
● Dôležité kritérium: zapojenie doktorandov do realizácie  
a výsledkov projektu.

III. Organizácia letných kolégií („Sommerkollegs“)
Z prostriedkov Akcie sa podporuje organizácia bilaterálnych 
jazykových kurzov, v rámci ktorých sa slovenskí študenti učia 
po nemecky a rakúski študenti po slovensky. Voľnočasové 
aktivity treba organizovať tak, aby si študenti prakticky 
precvičovali vedomosti získané v rámci výučbovej časti. 
Očakáva sa vlastný príspevok od účastníkov (50 eur od 
Slovákov a 200 eur od Rakúšanov), ktorý čiastočne pokrýva 
organizačné výdavky letného kolégia.

OPRÁVNENOSŤ PROJEKTOVÝCH PARTNEROV:

a) pre projektových partnerov z Rakúska platí:
1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom z rakúskej 
strany môžu byť príslušníci štátnej univerzity, Rakúskej 
akadémie vied a študijných odborov odborných vysokých škôl 
(Fachhochschule) financovaných v prevažnej miere zo zdrojov
Spolkového ministerstva pre vedu a výskum.
2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou uvedenou 
v bode 1) z rakúskej strany môžu byť pracovníci archívov, 
knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je nevyhnutný pre 
realizáciu projektu. 

b) pre projektových partnerov zo Slovenska platí:
1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom zo slovenskej 
strany môžu byť príslušníci štátnej alebo verejnej vysokej 
školy a Slovenskej akadémie vied.
2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou uvedenou 
v bode 1) zo slovenskej strany môžu byť pracovníci archívov, 
knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je nevyhnutný pre 
realizáciu projektu.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:

Finančné prostriedky Akcie môžu byť použité pre nasledujúce 
oblasti:
● mobilitné výdavky (cestovné, nocľažné a diéty/štipendium; 
ako cestovné sú uznávané iba výdavky na verejnú 
dopravu; pri plánovaní mobilitných výdavkov sa treba riadiť 
predpísanými dennými sadzbami),
● iné odôvodnené výdavky (v tomto prípade je už v rozpočte 
potrebné zdôvodniť nevyhnutnosť týchto výdavkov; môže 
ísť napr. o výrobu vyučovacích materiálov, náklady na 
komunikáciu atď.).
Financovanie platov je spravidla neoprávnené, výnimku tvoria 
prípady explicitne uvedené v tomto dokumente.

DĹŽKA PODPORY

Pre projekty z oblastí podpory I.1., II. und III. platí: 
Maximálne trvanie podpory jedného projektu je 12 mesiacov, 
bez možnosti predĺženia podpory.
Pre projekty v oblasti podpory I.2. platí: Maximálne trvanie 
podpory jedného projektu je 36 mesiacov (projekt je 
prvýkrát schválený na maximálne 12 mesiacov a na žiadosť 
projektového tímu po preverení dosiahnutých výsledkov a za 
predpokladu úspešného pokračovania môže byť predĺžený 
vždy o ďalších 12 mesiacov). 

PROJEKTOVÁ ŽIADOSŤ A PODANIE ŽIADOSTI

Projektové žiadosti treba vyplniť online na webstránke 
www.aktion.saia.sk. Aby bolo možné podať projekt, treba 
sa najprv zaregistrovať (zadať treba nasledujúce údaje: 
meno, priezvisko, ľubovoľné prihlasovacie meno a e-mailová 
adresa). Po potvrdení registrácie administrátorom bude 
žiadateľovi zaslané e-mailom heslo, ktoré mu umožní prihlásiť 
sa do systému a podať projekt.
Na podanie projektu treba vypracovať tieto dokumenty: 

1. projektová žiadosť (vypĺňa sa online po nemecky alebo po 
anglicky). 
2. podrobný opis projektu, ktorého rozsah nepresahuje 
tri strany. Text by mal byť formulovaný vo všeobecne 
zrozumiteľnej rovine, ďalej má obsahovať predstavenie 
odbornej problematiky a stanovenie vedeckých cieľov, 
plánovaný pracovný program a očakávané výsledky projektu 
spolupráce. Taktiež by v ňom mali byť objasnené nasledujúce 
body: význam spolupráce, vedecké synergické efekty, 



BULLETIN SAIA 14

prípadné európske (existujúce alebo budúce zapojenie do 
niektorého programu EÚ) a iné medzinárodné perspektívy, 
ako aj existujúce alebo očakávané vyhliadky na zavedenie 
výsledkov projektu do praxe formou aplikácie. Ústavy/
organizácie zapojené do projektu musia jasne vyjadriť svoj 
záujem na spolupráci. 
3. Plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít projektovému 
tímu, časový harmonogram). 
4. Písomný súhlas a vyjadrenie podpory každého 
projektového partnera. Podpisom spoločnej projektovej 
žiadosti sa potvrdzuje, že plánovaný projekt sa bude 
realizovať partnermi spoločne a že sú zabezpečené priestory, 
vybavenie a pod., ako aj starostlivosť 
o projektový tím. 
5. Formulár člena tímu (Partnerbogen; CV) za každého člena 
projektového tímu (netýka sa študentov magisterského 
štúdia); obsahuje zoznam publikácií člena projektového tímu 
relevantných voči téme projektu. 
6. Rozpočet, v ktorom budú požadované výdavky rozčlenené 
podľa kalendárnych rokov, v ktorých sa projekt realizuje. 
Zloženie sumy v jednotlivých nákladových položiek musí byť 
presne vyšpecifikované, napr. pri cestovných a pobytových 
nákladoch musí byť uvedený presný počet osôb, cieľ cesty 
a počet dní pobytu.
7. Súhlasné stanovisko vedúceho predstaviteľa organizácie 
(dekan, riaditeľ ústavu akadémie vied a podobne) zapojenej 
do projektu s realizáciou projektu a vyjadrujúce mu podporu 
(na hlavičkovom papieri organizácie). 

Formulár projektovej žiadosti, rozpočet a formulár člena tímu 
sa vypĺňajú priamo na webstránke www.aktion.saia.sk. 
Opis projektu, plán realizácie a súhlasné stanovisko treba 
uploadovať v časti prílohy (Beilagen). 
Nasledujúce dokumenty musia byť doručené poštou vedeniu 
Akcie, a to do termínu uzávierky:

1. Projektová žiadosť podpísaná žiadateľom 
a predstaviteľom (štatutárom) organizácie,
2. Opis projektu,
3. Plán realizácie, 
4. Originál súhlasu projektového partnera.

MIESTO PODANIA:

– elektronicky (online): www.aktion.saia.sk 

– poštová adresa (kvôli poštovému doručeniu vyššie 
uvedených dokumentov):

SAIA, n. o. 
Akcia Rakúsko – Slovensko,
Námestie slobody 23 
812 20 Bratislava 1

Uzávierka na predkladanie projektových žiadostí: 
15. marec, 15. máj, 15. október.
Dôležité: Začiatok projektu treba plánovať najskôr dva 
mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt 
podaný.

Poznámky:
● Vypracúva sa spoločná projektová žiadosť 
spolupracujúcich inštitúcií (osôb) a predkladá sa vedeniu 
Akcie Rakúsko – Slovensko v Bratislave. Dodatočné 
informácie možno získať od vedenia Akcie v Bratislave 
(SAIA, n. o.) a od Kancelárie pre akademickú spoluprácu 
a mobilitu Rakúskej výmennej služby (ACM/OeAD-GmbH) 
vo Viedni
● Rozpočet musí byť členený podľa kalendárnych rokov.
● V rozpočte sa musí v prípade financovania vlastnými 
zdrojmi jasne uviesť, ktoré aktivity projektu a ktoré 
výdavky sa takto financujú. 
● Chybné, neúplné alebo neskoro podané projektové 
žiadosti nebudú posudzované. 

Spätná podpora aktivít nie je možná, preto treba plánovať 
začiatok projektu najskôr dva mesiace od termínu 
uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.

Projekt „Budovanie kapacít národných agentúr v strednej 
a východnej Európe s cieľom propagovať vysokoškolské 
vzdelávanie mimo Európskej únie“ je implementovaný v rámci 
programu Európskej únie Erazmus Mundus, Akcia 4.
Koordinátorom projektu je maďarský Balassiho ústav (Balassi 
Intézet) so sídlom v Budapešti. Partnermi sú SAIA, n. o., český 
NAEP (Národná agentúra pre európske vzdelávacie programy), 
CampusFrance (Francúzsko) a DAAD (Nemecko).
Ciele projektu:

- školiť pracovníkov národných agentúr v strednej 
a východnej Európe, ako aj pracovníkov univerzít, ktorí 
sa zaujímajú o propagáciu národného vysokoškolského 
vzdelávania mimo EÚ;
- zviditeľniť strednú a východnú Európu ako súčasť 
európskeho vysokoškolského priestoru a pozdvihnúť jej 
atraktivitu;
- získať lepšie znalosti o vzdelávacích systémoch partnerských 
krajín.

Celkovým zámerom projektu je pozdvihnúť povedomie 
o význame propagácie európskeho vysokoškolského 
vzdelávania v krajinách mimo EÚ.

V rámci projektu bola vytvorená webová stránka 
s informáciami o výsledkoch a výstupoch z projektu 
www.highereducationpromotion.eu, kde nájdete rôzne 
informácie a prezentácie, ktoré sa týkajú témy propagácie 
vysokoškolského vzdelávania.  

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa projektu alebo námety, 
ktoré by ste uvítali na stránke, kontaktujte nás:

jana.rehorovska@saia.sk

Budovanie kapacít národných agentúr v strednej a východnej Európe 
s cieľom propagovať vysokoškolské vzdelávanie mimo Európskej únie
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AKADEMICKÉ MOBILITY V ROKU 2008
Niekoľko štatistických údajov z programov, ktoré administruje SAIA, n. o.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Pracovníci SAIA v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Košiciach, Nitre, Prešove a v Žiline poskytli osobne, 
telefonicky alebo mailom informácie vyše 22 000 
záujemcom, ďalším vyše 4 800 osobám na 42 
informačných dňoch a 64 seminároch a školeniach, 
t.j. spolu skoro 27 000 osobám (v roku 2007 to 
bolo 26 000 osôb).

MOBILITY

SAIA, n. o., na základe zmluvy s Ministerstvom 
školstva SR administruje viaceré programy,  
v rámci ktorých sa môžu občania SR uchádzať 
o štipendiá na pobyty v zahraničí a cudzinci na 
pobyty na Slovensku. Sú to štipendiá vyplývajúce  
z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania  
a z ponúk zahraničných vlád, štipendiá Národného 
štipendijný program (NŠP), multilaterálneho 
programu CEEPUS, Akcie Rakúsko-Slovensko,  
a Štipendium M. R. Štefánika. 

(Pozri tabuľku na strane 16)

Na štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych 
dohôd v oblasti vzdelávania a ponúk zahraničných 
vlád sa v roku 2008 uskutočnil výber štipendistov 
celkovo do 29 krajín. SAIA zorganizovala  
38 výberových konaní. Výberové komisie 
rozhodovali o 606 uchádzačoch, z ktorých bolo 
odporučených na štipendijné pobyty 394 osôb  
a 30 náhradníkov.

O tieto štipendiá na školský roku 2008/2009 
sa uchádzalo spolu 628 uchádzačov (pre 
porovnanie so školským rokom 2007/2008 to 
bolo 718 uchádzačov), pričom niektoré výberové 
konania sa konali v lete 2007 (Mexiko, Japonsko/
nominácia) a na jeseň 2007 (Švajčiarsko, 
Nemecko – Mummert). Na štipendijné pobyty 
bolo odporučených 404 osôb (v školskom 
roku 2007/2008 to bolo 441 osôb), boli určení 
27 náhradníci a 197 žiadostí bolo zamietnutých. 
Najviac uchádzačov žiadalo o štipendiá na školský 
rok 2008/2009 do Francúzska (117 osôb), do 
Nemecka (štipendiá DAAD – 116 osôb) a do Ruska 
(111 osôb). Zo 404 odporučených uchádzačov 
na štipendijné pobyty v školskom roku 2008/2009 
bolo 300 študentov, 43 doktorandov  
a 37 pedagogických pracovníkov VŠ.

Napriek pomerne vysokému počtu uchádzačov sa 
nepodarilo naplniť kvóty stanovené v bilaterálnych 
dohodách, resp. v ponukách zahraničných 
vlád. Kvóty neboli naplnené v prípade Belgicka 
– Flámske spoločenstvo, Bieloruska, Bulharska, 
Česka, Čiernej Hory, Egypta, Fínska, Chorvátska, 
Islandu, Izraelu (nebola podpísaná zmluva), 
Kórei, Luxemburska, Maďarska, Nórska, Poľska, 
Rumunska, Ruskej federácie, Slovinska, Srbska, 
Švajčiarska a Ukrajiny.

O štipendiá NŠP sa uchádzalo 315 študentov  
a doktorandov, štipendiá získalo 185.  
Z 20 uchádzačov o štipendium M. R. Štefánika  
bolo odporučených 7 kandidátov a štipendiá  
v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko získalo  
12 spomedzi 14 uchádzačov.

Odporučení uchádzači podľa univerzity
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Prehľad uchádzačov o štipendium na školský rok 2008/2009
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Odporučení uchádzači podľa univerzity
(štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd) 

Rozdelenie uchádzačov podľa vedných disciplín
(štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd)

Prehľad odporučených uchádzačov o štipendiá na školský rok 2008/2009
(štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd)

Zo 404 odporučených uchádzačov na štipendijné pobyty v školskom roku 2008/2009  
bolo najviac študentov (300). 

Oproti roku 2007 si výrazne polepšila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá sa 
počtom 59 odporučených uchádzačov dostala na druhé miesto (v roku 2007 bola na 
piatom mieste v poradí). Za ňou nasledujú v nezmenenom slede Univerzita Mateja 
Bela, Ekonomická univerzita a Prešovská univerzita. Ďalej sa do tohto rebríčka dostali 
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Technická univerzita vo Zvolene, Katolícka 
univerzita v Ružomberku a Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, ktoré v roku 2007 
medzi prvými desiatimi nefigurovali.

Najväčší záujem o štipendiá majú stále uchádzači v oblasti spoločenských  
a humanitných vied. Najnižší záujem je v oblasti veteriny, poľnohospodárstva  
a lesníctva. 



PREHĽAD UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIJNÉ POBYTY 
vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009

Krajina
Počet

uchádzačov odporučení zamietnutí náhradníci

Belgicko 8 5 2 1

Bielorusko 4 3 1

Bulharsko 7 6 1

College of Europe 10 5 5

Česko 36 35 1

Čína 17 15 1 1

Dánsko 6 5 1

Egypt 10 6 4

Fínsko 2 2

Francúzsko 117 35 73 9

Grécko 5 4 1

Chorvátsko 10 5 4 1

India 3 2 1

Island 3 2 1

Izrael 5 2 3

Japonsko 21 5 16

Kórea 2 2

Luxembursko 8 3 4 1

Maďarsko 17 17

Mexiko 5 5

Nemecko – DAAD 116 68 43 5

Nórsko 10 6 3 1

Poľsko 23 18 4 1

Rumunsko 9 7 1 1

Rusko 105 87 17 1

Rusko – MGIMO 6 2 3 1

Slovinsko 5 5

Srbsko 7 7

Švajčiarsko 1 1

Taliansko 29 26 2 1

Turecko 10 3 6 1

Ukrajina 11 10 1

Celkový súčet 628 404 197 27 

PRIJATIA CUDZINCOV
na základe bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania

(Rozmiestnenie uchádzačov podľa toho, na ktorú univerzitu  
a fakultu, resp. inštitúciu sa hlásili o prijatie v roku 2008)

Prijímajúca 
inštitúcia 

Fakulta Celkom

EU Národohospodárska fakulta 1

EU Celkom 1

PU 
Fakulta humanistiky a prírodných vied 1

Filozofická fakulta 21

PU Celkom 22

SAV 

Ústav experimentálnej fyziky  2

Ústav experimentálnej farmakológie 1

Ústav svetovej literatúry 1

VÚPaOP 1

SAV Celkom 5

STU 
Fakulta architektúry 1

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 3

STU Celkom 4

UCM Filozofická fakulta 1

UCM Celkom 1

UK

Filozofická fakulta 31

FSaEV 1

Lekárska fakulta 1

Pedagogická fakulta 1

UK Celkom 34

UKF Filozofická fakulta 15

UKF Celkom 15

UMB 

Fakulta politických vied a medzinár. vzťahov 1

Fakulta humanitných vied 3

Metodické centrum UMB 1

UMB Celkom 5

iné 2

Celkový súčet 89

(Dokončenie zo strany 15)

Na základe bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania v roku 
2008 zabezpečovala SAIA, n. o. prijatie 89 zahraničných 
štipendistov MŠ SR zo 16 krajín (Belgicko, Bielorusko, Fínsko, 
Grécko, Srbsko, Rusko, Francúzsko, Rumunsko, Taliansko, 
Bulharsko, Slovinsko, Čína, Česko, Poľsko, Maďarsko a 
Ukrajina (za rok 2007 zabezpečovala prijatie 95 zahraničných 
štipendistov z 13 krajín).  
V roku 2008 prijali slovenské vysoké školy celkovo 341 
štipendistov v rámci programu CEEPUS.  
Štipendiá NŠP na školský rok 2008/2009 získalo 173 cudzincov 
spomedzi 239 uchádzačov. 

Prehľad slovenských uchádzačov o štipendiá v školskom roku 2008/2009  
v rámci programov, ktoré administruje SAIA

Program

Počet uchádzačov o štipendiá

ktorí si podali žiadosť
ktorí boli odporučení/ktorým 
bolo udelené štipendium

Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dôhod v oblasti vzdelávania 
a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA, n. o.

628 404 + 27 náhradníkov

Národný štipendijný program na podporu mobilít študentov, vysokoškolských učiteľov  
a výskumných pracovníkov

315 185 + 10 náhradníkov

Štipendium Milana Rastislava Štefánika  
na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe

20    7

Akcia Rakúsko-Slovensko,  
spolupráca vo vede a vzdelávaní

14   12

Informácie o štipendiách, grantoch a iných formách finančnej
podpory sú zverejňované  

v Bulletine SAIA a na webových stránkach 
www.saia.sk

www.stipendia.sk 
www.eracareers.sk


