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V SKRATKE
 SPOLUPRÁCA S KAZAŠSKOU REPUBLIKOU V OBLASTI VZDELÁVANIA
Minister školstva a vedy Kazašskej republiky Tuymebaev Zhensett Kanseitovich
a slovenský veľvyslanec v Kazašskej republike Dušan Podhorský podpísali v Astane
3. novembra 2009 Мemorandum medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania.
Memorandum upravuje aj výmenu študentov v rámci magisterských, inžinierskych
a doktorandských študijných programov, pedagogických a vedecko-výskumných
pracovníkov.
Podľa článku 2 si Slovensko a Kazachstan každoročne vzájomne vymenia študentov
akreditovaných študijných programov uskutočňovaných vzdelávacími inštitúciami
oboch štátov, a to v rámci magisterského a inžinierskeho štúdia 2 študentov
a v rámci doktorandského štúdia 2 študentov. Podmienkou štúdia je ovládanie jazyka
prijímajúcej strany alebo anglického jazyka. Doba štúdia každého účastníka výmeny je
od 3 do 10 mesiacov.
Podľa článku 3 prijímajúca strana oslobodzuje účastníkov výmeny od platby za
štúdium, používanie učebných pomôcok, vedecko-technickej dokumentácie
a výskumného zariadenia. Prijímajúca strana účastníkom výmen zabezpečí: bezplatné
štúdium, vykonávanie vedeckovýskumnej práce podľa programu štúdia a učebného
plánu; ubytovanie za tých istých podmienok, aké sa poskytuje občanom daného štátu.
Prijímajúca strana vypláca účastníkom výmeny štipendiá v súlade s platnými
vnútroštátnymi právnymi predpismi daného štátu. V prípade potreby slovenská
strana poskytne svojim občanom príplatok k štipendiu. Účastníci výmeny sú povinní
zabezpečiť si zdravotné poistenie na svoje náklady alebo na náklady sponzorov.
Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu. Uzatvorilo sa na dobu 3 rokov
a jeho platnosť bude automaticky predlžovaná na ďalšie tri roky, ak žiadna zo strán
najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti nedoručí druhej strane
diplomatickou cestou písomnú výpoveď.
Úplný text memoranda je zverejnený na stránke ministerstva školstva:
www.minedu.sk/data/USERDATA/MSpolupraca/MZaD/Kazachstan-Memorandum.rtf
 AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA MA NOVÉHO PREDSEDU
Minister školstva SR Ján Mikolaj odovzdal 9. novembra dekréty desiatim novým členom
13-členného predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APPV). Novým
predsedom agentúry sa stal RNDr. Ján Sedlák, DrSc. a podpredsedom prof. Ing. Jozef
Vičan, CSc.
Bližšie informácie o agentúre – www.apvv.sk.
Zdroj minedu.sk

 PARLAMENT SCHVÁLIL NOVELU ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Parlament 29. októbra schválil vládny návrh novely vysokoškolského zákona. Prioritou
tejto legislatívnej zmeny je posilnenie mobility študentov, riešenie plagiátorstva
záverečných a habilitačných prác, vznik technologických inkubátorov a zabezpečenie
kvality vzdelávania.
Po novom sa študentovi jednoduchšie umožňuje počas štúdia zmeniť vysokú školu
alebo študijný program, na ktoré bol prijatý. Znižujú sa tak administratívne bariéry pri
zmene vysokej školy či získavaní nových študentov.
Na podporu uplatňovania akademickej etiky sa zavádza register záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác. Ten pomôže pri odhaľovaní prípadného plagiátorstva
študentov či vysokoškolských učiteľov. Porovnaním obsahu odovzdanej práce s
databázou textov v registri bude identiﬁkovaná miera zhody medzi týmito textami.
Zdroj minedu.sk

 TAKMER 500 STREDOŠKOLÁKOV SA VĎAKA VLÁDNYM ŠTIPENDIÁM
DOSTALO NA ZAHRANIČNÉ STREDNÉ ŠKOLY
Celkovo 323 žiakov stredných škôl v školskom roku 2008/09 a 170 žiakov v aktuálnom
školskom roku získalo sociálne štipendium vlády SR na štúdium na zahraničnej
strednej škole. Uvádza sa to v Informácii o poskytovaní sociálnych štipendií vlády
Slovenskej republiky žiakom na zahraničných stredných školách v školskom roku
2008/2009, ktorú 21. októbra vzala na vedomie vláda. V priebehu školského roka
2008/09 požiadalo o ukončenie štúdia 21 žiakov z dôvodu zlého znášania odlúčenia
od rodiny či neochoty rešpektovať pravidlá určené zahraničnými školami alebo
ubytovacími zariadeniami. V jednom prípade to boli aj zdravotné problémy. Text správy
je k dispozícii na stránke www.rokovania.sk

Zdroj minedu.sk
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ESTÓNSKO, LITVA, LOTYŠSKO
V tomto Bulletine SAIA sme sa rozhodli priblížiť štúdium v pobaltských krajinách.
Dôvodov, prečo sme sa ich rozhodli spojiť do jednej témy, je viacero. Nie je to len ich
geograﬁcká poloha susediacioch štátov, ale aj fakt, že všetky tri krajiny sú súčasťou
Európskej únie, do ktorej vstúpili spolu so Slovenskom v máji 2004, z čoho vyplýva,
že občania Slovenskej republiky môžu na tamojších vysokých školách študovať
za rovnakých podmienok ako domáci študenti. Na vstup slovenským občanom na
územie týchto štátov stačí občiansky preukaz. Zároveň sú všetky tri krajiny signatármi
Bolonskej deklarácie, teda zaviedli trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania.
Všetky tieto tri krajiny sa počas 2. svetovej vojny stali súčasťou Sovietskeho zväzu
a nezávislosť opäť získali v roku 1991, keď sa zväz rozpadol. V tomto Bulletine vám
priblížime v skratke vysokoškolský systém Estónska, Litvy a Lotyšska, podmienky
prijímania na vysoké školy, zaujímavé internetové portály, ako aj štipendiá. Bilaterálnu
dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania, z ktorej vyplývajú aj štipendiá, má
Slovenská republika podpísanú iba s Litvou.
Je rozdiel, či chcete v krajine absolvovať časť štúdia, alebo celé štúdium. Mobilite
študentov napomáha Bolonská deklarácia o vytvorení európskeho vysokoškolského
priestoru (EVP) a zjednotení európskeho systému vysokého školstva. V rámci EVP
sa postupne zavádza jednotný systém trojstupňového vysokoškolského štúdia –
bakalárske – magisterské – doktorandské. Cieľom EVP je okrem možnosti absolvovať
celé štúdium v krajinách EÚ aj podporiť mobilitu študentov, doktorandov, výskumných
a pedagogických pracovníkov.
Ak uvažujete o štúdiu (nielen) v Pobaltí, najprv by ste si mali odpovedať na otázky,
aký odbor a v ktorej krajine chcete študovať, aké budete mať uplatnenie na trhu
práce (napr. pri štúdiu práva), či máte dostatočné jazykové vedomosti a viete ich
dokladovať certiﬁkátmi, či máte ﬁnančné krytie štúdia. Aj pri bezplatnom štúdiu
nezabudnite kalkulovať s mesačnými výdavkami na život. Slovenskí občania študujúci
v zahraničí môžu požiadať o pôžičku Študentský pôžičkový fond (www.spf.sk).
O mobilitách vyplývajúcich z programov EÚ (napríklad Erazmus, Leonardo da Vinci) sa
informujte na vašej vysokej škole.

Portál DEEP?
Cieľom portálu DEEP http://deep.asef.org
(The Database on Education Exchange Programmes
– Databáza vzdelávacích výmenných programov)
je poskytnúť informácie o univerzitách a ich
akademických programoch v 38 krajinách ASEM.
Okrem databázy výmenných programov tu
záujemcovia nájdu aj proﬁly jednotlivých
zúčastnených krajín, ako aj stručné informácie
o ich vzdelávacích systémoch.
ASEM, neformálnu transregionálnu platformu pre
dialóg a spoluprácu medzi Áziou a Európou, tvoria
členské štáty Európskej únie a 13 ázijských krajin
(v abecednom poradí podľa slovenského názvu):
Brunej, Čína, Filipíny, India, Indonézia, Japonsko,
Južná Kórea, Kambodža, Laos, Malajzia, Mjanmarsko,
Singapur, Thajsko a Vietnam.

BULLETIN SAIA 12/2009
03

ESTÓNSKO
● SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Vysokoškolské vzdelávanie v Estónsku poskytujú 3 typy
vysokoškolských inštitúcií:
- univerzity (ülikool),
- odborné vysoké školy (rakenduskõrgkool) a
- odborné vzdelávacie inštitúcie (kutseõppeasutus).
V marci 2009 bolo v Estónsku 34 vysokoškolských inštitúcií:
- 6 verejných univerzít,
- 4 súkromné univerzity,
- 10 verejných odborných vysokých škôl,
- 11 súkromných odborných vysokých škôl,
- 2 verejné odborné vzdelávacie inštitúcie,
- 1 súkromná odborná vzdelávacia inštitúcia.
Zoznam vysokých škôl je na stránke estónskeho ENICU/NARICU
http://www.archimedes.ee/enic/index.php?leht=69,
ako aj na portáli Study in Estonia
http://www.smartestonia.ee/index.php?page=134&.
Vyučovanie sa uskutočňuje v estónčine, ruštine, školy ponúkajú
aj programy v anglickom jazyku.
Počet študentov v Estónsku sa zvyšuje, kým v školskom roku
1994/1995 na vysokých školách študovalo 25-tisíc študentov,
v roku 2008/2009 to už bolo takmer 68-tisíc študentov.
Od akademického roku 2002/2003 je v Estónsku trojstupňový
systém vysokoškolského vzdelávania. Prvý stupeň – bakalárske
štúdium (bakalaureuseõpe) trvá štandardne tri roky, druhý
stupeň – magisterské štúdium (magistriõpe) trvá štandardne

Najstaršou estónskou univerzitou je Univerzita v Tarte
(http://www.ut.ee/et). Vznikla v roku 1632. V súčasnosti na nej študuje
vyše 17-tisíc študentov, z toho vyše 600 zo zahraničia. V roku 2009
sa v rebríčku svetových univerzít World University Rankings 500 plus
umiestnila na 501. až 600. mieste (http://www.topuniversities.com/
university-rankings/world-university-rankings/2009/results/500plus).

dva roky a tretí stupeň – doktorandské štúdium (doktoriõpe)
trvá štandardne tri roky.
Akademický rok je rozdelený na dva semestre: jesenný a jarný.
Jesenný semester zvyčajne trvá od posledného týždňa augusta
do decembra, so skúškovým obdobím v januári. Jarný semester
trvá od konca januára alebo začiatku februára do konca mája,
skúšky sú v polovici júna. Semester spravidla trvá 20 týždňov.

Strediská uznávania dokladov o vzdelaní
ESTÓNSKO
Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus
(Eesti ENIC/NARIC)
Estonian ENIC/NARIC
Archimedes Foundation
L. Koidula 13A
10125 Tallinn
Estonia
e-mail: enic-naric@archimedes.ee
http://www.archimedes.ee/enic
LITVA

Estónska republika (Eesti Vabariik/Republic of Estonia)
hlavné mesto: Tallin  rozloha: 45 226 km²
úradný jazyk: estónsky  mena: estónska koruna EEK
Je najmenším a najsevernejšie položeným z pobaltských štátov. Jeho
západnú hranicu obmýva Baltické more. Susedí s Lotyšskom
a Ruskom. Počiatok histórie Estónska je zviazaný s Kyjevskou Rusou
a s Dánskom. V stredoveku ho ovládol Rád livonských rytierov.
V 16. storočí si Estónsko rozdelili Poľsko, Dánsko a Švédsko.
Začiatkom 18. storočia bolo pripojené k Rusku. Po revolúcii v r. 1917
sa Estónsko odtrhlo od Ruska, ale už v r. 1940 bolo opäť pripojené
k ZSSR. Svoju nezávislosť získalo Estónsko až v r. 1991. V roku 2004
vstúpilo do EÚ.
Zdroj mapa: http://europa.eu/abc/maps/members/estonia_en.htm
text: destinacie.sk

Studijų kokybės vertinimo centras
Centre for Quality Assessment in Higher Education
(Lithuanian ENIC/NARIC)
Suvalkų g. 1,
LT-03106 Vilnius
Lithuania
e-mail: enicnaric@skvc.lt
http://www.skvc.lt
LOTYŠSKO
Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC)
Valnu iela 2
LV-1050 Riga
Latvia
e-mail: baiba@aic.lv
http://www.aic.lv
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● PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV NA VYSOKOŠKOLSKÉ
ŠTÚDIUM
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je maturitné
vysvedčenie ekvivalentné estónskemu maturitnému vysvedčeniu
(Gümnaasiumi lõputunnistus; so žiadosťou o uznanie dokladu o
vzdelaní sa zahraniční študenti musia obrátiť na stredisko ENIC
– NARIC v Estónsku), resp. doklad o prijatí na univerzitu
v krajine pôvodu a znalosť estónskeho jazyka. Od skúšky
z estónskeho jazyka sú oslobodení študenti, ktorí chcú študovať
odbor estónčina ako cudzí jazyk. Záujemcom
o štúdium bude umožnené pred nástupom na štúdium alebo
počas štúdia absolvovať kurz estónskeho jazyka. Vysoká škola
môže požadovať splnenie ďalších podmienok: napr. vykonanie
prijímacích skúšok, priemer známok na maturitnom vysvedčení.
Študenti sú prijímaní buď ako študenti štátu, v tom prípade
neplatia školné, alebo samoplatcovia, ktorí uhrádzajú škole
všetky náklady spojené so štúdiom. V akademickom roku
2008/2009 tvorili študenti, ktorých vzdelanie si objednal štát,
46 % všetkých študentov.
Každá estónska vysoká škola, ktorá prijíma zahraničných
študentov, má oddelenie zahraničných vzťahov. Kontakty na ne
sú zverejnené na portáli Study in Estonia
http://www.smartestonia.ee/index.php?page=84&

v Estónsku. Grant sa udeľuje na 2 až 3 roky. Žiadosti sa
predkladajú on-line prostredníctvom stránky www.etis.ee.
Uzávierka je spravidla od marca do mája.
Bližšie informácie: www.smartestonia.ee/index.php?page=102&,
www.etf.ee/index.php?page=126&
Štipendiá poskytujú aj niektoré estónske univerzity. Bližšie
informácie o nich sú zverejnené priamo na webových stránkach
škôl.

Ďalšie štipendiá pozri na strane 9.
● WEBOVÉ STRÁNKY O ŠTÚDIU, O ŠTIPENDIÁCH
A FINANČNEJ PODPORE

● PRIEMERNÉ ŽIVOTNÉ NÁKLADY ŠTUDENTA
Školné na verejných školách pre zahraničných študentov je od
20 000 EEK/rok, na súkromných od 80 000 EEK/rok.
Životné náklady: 2 000 – 3 000 EEK/mesiac + ubytovanie na
internáte 1 000 EEK/mesiac alebo na priváte 5 000 EEK/mesiac.
● ŠTIPENDIÁ
 ŠTIPENDIÁ NA CELÉ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Štipendiá sú určené absolventom 2. stupňa VŠ štúdia,
doktorandom, mladým výskumným pracovníkom do 4 rokov
praxe. Zameranie: informačné a komunikačné technológie,
materiálové technológie, životné prostredie, biotechnológie,
energetika, zdravie. Žiadosť predkladá estónska univerzita
(pobyty možno realizovať na spolupracujúcich univerzitách:
Estonian University of Life Sciences, Tallinn University, Tallinn
Technical University a University of Tartu). Po prijatí na štúdium
sa musí štipendista presťahovať do Estónska na celé obdobie
štúdia a musí riadne ukončiť štúdium titulom, na ktorý bol grant
udelený.
Bližšie informácie: www.smartestonia.ee/index.php?page=336&
 KRÁTKODOBÉ ŠTIPENDIÁ PRE HOSŤUJÚCICH
DOKTORANDOV NA 3 AŽ 10 MESIACOV
Štipendiá sú určené doktorandom. Zameranie: všetky študijné/
vedné odbory. Uchádzač musí byť zapísaný na doktorandské
štúdium na akreditovanej organizácii v domovskej krajine
a musí sa zaviazať, že bude pokračovať v doktorandskom štúdiu
na domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu.
Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita (spolupracujúce
univerzity, na ktorých sa môže realizovať pobyt: Estonian
University of Life Sciences, Tallinn University, Tallinn Technical
University, University of Tartu, Estonian Academy of Arts,
Estonian Academy of Music and Theatre).
Bližšie informácie:
www.smartestonia.ee/index.php?page=337&
 POSTDOKTORANDSKÉ VÝSKUMNÉ GRANTY
Granty sú určené postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské
štúdium pred menej ako piatimi rokmi a majú kontakt so
školiteľom na prijímajúcej vedecko-výskumnej organizácii

www.smartestonia.ee – portál o vzdelávaní a výskume
v Estónsku
www.hm.ee – ministerstvo vedy a vzdelávania
www.archimedes.ee – Nadácia Archimedes, koordinuje
a zabezpečuje rôzne medzinárodné a národné programy
a projekty z oblasti vzdelávania a výskumu
www.archimedes.ee/enic/index.php – estónsky ENIC/NARIC,
informácie o vysokoškolskom systéme, zoznam akreditovaných
univerzít a vyšších odborných škôl aj
s webovými stránkami, stredisko na uznávanie dokladov
o vzdelaní/akreditačné centrum
www.eyl.ee – Federácia estónskych študentov
www.erkf.ee – Estónska národná kultúrna nadácia
www.vm.ee – ministerstvo zahraničných vecí
Estónske verejné univerzity a ich webové stránky
Eesti Kunstiakadeemia
(Estonian Academy of Arts/Estónska akadémia umení)
www.artun.ee/
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
(Estonian Academy of Music and Theatre/Estónska hudobná
a divadelná akadémia)
www.ema.edu.ee/
Eesti Maaülikool
(Estonian University of Life Sciences/Estónska univerzita
prírodných vied)
www.emu.ee/
Tallinna Tehnikaülikool
(Tallinn University of Technology/Tallinská technická univerzita)
www.ttu.ee/
Tallinna Ülikool (Tallinn University/Tallinská univerzita)
www.tlu.ee/
Tartu Ülikool (University of Tartu/Univerzita v Tarte)
www.ut.ee/
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LITVA
● SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a tzv. kolegija. Oba typy sú
štátne aj súkromné. V Litve je 50 vysokoškolských inštitúcií, z toho 31 štátnych
(15 univerzít a 16 kolegijí) a 19 súkromných (7 univerzít a 12 kolegijí). Poskytujú
neuniverzitné vzdelávanie (iba na prvom stupni, vedúce k profesionálnej
kvaliﬁkácii) a univerzitné vzdelávanie, ktoré je trojstupňové (bakalárske,
magisterské a doktorandské). Na prvom stupni absolvent po získaní 140 – 180
kreditov získa titul bakalauras (bakalár). Na druhom stupni potrebuje
60 až 80 kreditov na získanie titulu magistras (magister). Tretí stupeň má tri
podoby: doktorantūra (doktorandské štúdium), rezidentūra (štúdium medicíny,
stomatológie a veterinárneho lekárstva) a meno aspirantūra (umelecké štúdium).
V niektorých odboroch (napríklad, medicína, právo, teológia) sú prvé dva stupne
spojené, takéto štúdium sa volá vientisosios.
Vyučovacím jazykom je litovčina, ale niektoré univerzity ponúkajú študijné
programy aj v iných jazykoch.
Zoznam vysokoškolských inštitúcií je na stránke ministerstva školstva a vedy
http://www.smm.lt/en/smt/institutions.htm
Zoznam študijných programov v angličtine je na stránke nadácie pre akademické
výmeny Education Exchanges Support Foundation
http://www.smpf.lt/index.php?id=1847
● PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
Podmienkou prijatia na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je maturitné vysvedčenia
uznané v Litve, zvládnutie vstupných testov a znalosť litovčiny.
V prípade štúdia v anglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku sa vyžaduje doklad
o znalosti príslušného jazyka. Znalosť litovčiny sa spravidla nevyžaduje od umelcov.
Uznanie vzdelania získaného na zahraničných vzdelávacích inštitúciách je
v kompetencii ministerstva školstva a a vedy.
Podmienkou prijatia na vyšší stupeň štúdia je získanie titulu na nižšom stupni
(bakalára pre magisterské štúdium, magistra pre doktorandské štúdium).

Na stránke Education Exchanges Support
Foundation www.smpf.lt/get.php?f.1854
záujemcovia o štúdium v Litve nájdu
publikáciu Guide for incoming students

● PRIEMERNÉ ŽIVOTNÉ NÁKLADY ŠTUDENTA

● ŠTIPENDIÁ

Štátne vysoké školy majú pre domácich študentov k dispozícii určitý počet štátom
ﬁnancovaných študijných miest. Zahraniční študenti musia hradiť poplatky
od 3 500 – 12 000 LTL/semester na bakalárskom a od 5 000 do 18 000LTL/
semester na magisterskom stupni. Životné náklady sú približne 400 eur/mesiac.
Študenti, ktorí prichádzajú do Litvy absolvovať časť štúdia v rámci výmenných
programov alebo na základe bilaterálnych dohôd, sú na štátnych vysokých školách
oslobodení od platenia poplatkov.

 LITOVSKÉ ŠTÁTNE ŠTIPENDIÁ

(LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI)

Štipendiá vyplývajú z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom školstva a vedy
Litovkej republiky v oblasti vzdelávania.
Administrátorom programu je SAIA, n. o.,
ktorá prijíma žiadosti na tieto štipendiá.
● Štipendium na 3- až 10-mesačný
študijný alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené študentom
(ukončené minimálne 3 semestre štúdia),
doktorandom, vysokoškolským učiteľom
a vedeckým pracovníkom. Uchádzači
musia mať akceptačný list a ovládať
litovský alebo iný dohodnutý jazyk.
Litovská strana poskytuje bezplatné
štúdium, štipendium
a ubytovanie na internáte za úhradu.
Slovenské ministerstvo školstva hradí
cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

Na portáli AIKOS http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm záujemcovia môžu
vyhľadávať litovské vysokoškolské inštitúcie podľa viacerých kritérií. Rovnako
môžu na tomto portáli vyhľadávať študijné programy, ktoré vysoké školy
ponúkajú.
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● Štipendium na 3- až 4-týždňový
letný jazykový kurz
Štipendium je určené študentom
(ukončený minimálne 1 semester štúdia),
doktorandom, vysokoškolským učiteľom

a vedeckým pracovníkom. Litovská strana hradí náklady na
ubytovanie a cestovné náklady na území Litvy, slovenské
ministerstvo školstva hradí cestovné náklady do miesta pobytu
a späť.
Uzávierka žiadostí o štipendiá je 2. marca 2010 v SAIA, n. o.
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.
aspx?c=1033&id=3374

Ďalšie štipendiá pozri na strane 9.
● WEBOVÉ STRÁNKY O ŠTÚDIU, O ŠTIPENDIÁCH
A FINANČNEJ PODPORE
www.smm.lt, www.mokslas.lt (iba v litovčine) – ministerstvo
školstva a vedy
www.smpf.lt – Education Exchanges Support Foundation
– litovské servisné centrum pre akademické výmeny
www.skvc.lt/enic-naric – Lithuanian Centre for Quality
Assessment in Higher Education – Litovské centrum pre
hodnotenie kvality vysokého školstva; súčasťou je aj litovský
ENIC/NARIC
www.lss.lt – Litovská únia študentov
www.lsas.lt – Litovská národná únia študentských asociácií
www.smpf.lt/get.php?f.3310 – publikácia Guide for incoming
students“
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/documents/
Study_in_Lithuania_1.pdf – zoznam univerzít
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/documents/
Study_in_Lithuania_2.pdf – zoznam študijných odborov litovských
univerzít a jazyk, v ktorom sa vyučujú

Najstaršou litovskou univerzitou je Univerzita vo Vilňuse
(http://www.vu.lt/en). Založil ju v roku 1579 kráľ Štefan Báthory.
V súčasnosti na nej študuje vyše 18-tisíc študentov, z toho vyše
400 zo zahraničia. V roku 2009 sa v rebríčku svetových univerzít
World University Rankings 500 plus umiestnila na 501. až 600.
mieste (http://www.topuniversities.com/university-rankings/
world-university-rankings/2009/results/500plus).

Informácie o štipendiách a grantoch na www.saia.sk
Na webovej stránke SAIA sú štipendijné ponuky
rozdelené na
aktuálne štipendiá a nové ponuky
a štipendiá a granty podľa
krajín
Estónsko
Litva
Lotyšsko
termínu uzávierky

Litovská republika (Lietuvos respublikas/Republic of Lithuania)
hlavné mesto: Vilnius  rozloha: 65 200 km²
úradný jazyk: litovský  mena: litovský litas LTL
Litva leží v severovýchodnej Európe. Jej západnú hranicu obmýva
Baltické more. Susediacimi krajinami sú: Lotyšsko, Bielorusko,
Poľsko a Rusko. V 13. storočí vzniklo Litovské veľkokniežatstvo,
v 14. storočí sa spojilo s Poľskom a vytvorili tak úniu. Začiatkom
18. storočia Litvu okupovali Švédi a koncom 18. storočia sa
pričlenila k Rusku. Krátke obdobie nezávislosti trvalo od r. 1918 do
roku 1940, kedy sa Litva stala súčasťou Sovietskeho zväzu.
V r. 1991 sa Litva stala nezávislou republikou, v roku 2004 členom
EÚ.
Zdroj mapa: http://europa.eu/abc/maps/members/lith_en.htm
text: destinacie.sk

cieľových skupín:
 stredoškolák
 maturant a absolvent strednej školy
 študent vysokej školy
 študent 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania
(bakalárske štúdium)
 študent 2. stupňa vysokoškolského štúdia
(magisterské štúdium)
 študent posledného ročníka
 absolvent
 doktorand
 postdoktorand
 pedagogický a/alebo vedecký pracovník
 učiteľ SŠ
 iné
 príprava záverečnej práce
odborov
typu pobytu
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LOTYŠSKO

● PRIEMERNÉ ŽIVOTNÉ NÁKLADY ŠTUDENTA

● SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Vysokoškolské vzdelávanie v Lotyšsku zabezpečujú univerzity
a inštitúcie vyššieho vzdelávania neuniverzitného typu. Oba typy
škôl sú štátne a súkromné. V Lotyšsku je 60 vysokých škôl,
z toho 6 štátnych univerzít, 32 štátnych vysokých škôl
a 22 súkromných vysokých škôl.
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové: bakalársky
– magisterský – doktorandský stupeň. Akademický rok trvá 40
týždňov a je rozdelený na dva semestre – jarný a jesenný. V
roku 2008 ponúkali lotyšské vysoké školy 765 akreditovaných
programov, viaceré školy ponúkali aj neakreditované programy.
Zoznam vysokoškolských inštitúcií je na stránke Centra pre
hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania (AIKNC/HEQEC)
http://www.aiknc.lv/en/list.php.
Na stránke centra je možné aj vyhľadávanie študijných
programov podľa rôznych kritérii (inštitúcie, stupňa, titulu).
Vyučovacím jazykom je lotyšský jazyk, univerzity ponúkajú
študijné programy aj v angličtine. Na stránke Agentúry
akademických programov (APA) je k dispozícii publikácia
o študijných programoch ponúkaných lotyšskými univerzitami
v anglickom jazyku Higher Education in Latvia. Study

programmes in Latvia offeren in foreign languages

(www.apa.lv/download/apa/Higher_Education_in_Latvia_3ed.
pdf).
● PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV NA VYSOKOŠKOLSKÉ
ŠTÚDIUM

Štátne vysoké školy majú pre domácich študentov k dispozícii
určitý počet štátom ﬁnancovaných študijných miest. Študentom,
ktorým nebolo pridelené štátom ﬁnacované miesto, môžu
študovať na vlastné náklady. Školné na študijné programy
v anglickom jazyku sa pohybuje od 2 000 – 4 000 USD/rok.
Životné náklady okolo 400 eur/mesiac.
Lotyšská vláda ponúka cudzincom štátne štipendiá, sú však
určené iba občanom krajín, s ktorými má Lotyšsko podpísanú
bilaterálnu dohodu. Slovensko medzi tieto krajiny nepatrí.
● WEBOVÉ STRÁNKY O ŠTÚDIU, O ŠTIPENDIÁCH
A FINANČNEJ PODPORE
www.izm.gov.lv – ministerstvo školstva a vedy
www.aic.lv – Akademické informačné centrum (ENIC–NARIC,
ekvivalencia dokladov)
www.aiknc.lv – Centrum pre hodnotenie kvality vysokoškolského
vzdelávania, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
(AIKNC, skr. v angličtine HEQEC)
www.li.lv – Litovský inštitút; informácie o vzdelávacom systéme
www.augstskolas.lv – stránka Asociácie súkromných
vysokoškolských inštitúcií
www.apa.lv – portál štátnej Agentúry akademických programov
(Akadēmisko programmu aģentūra); APA k 30. 12. 2009 ukončí

svoju činnosť, jej úlohy preberie Štátna agentúra pre rozvoj
školstva – Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA)

– www.viaa.gov.lv

Záujemca o štúdium na bakalárskom
stupni musí dokladovať maturitné
vysvedčenie ekvivalentné lotyšskému
maturitnému vysvedčeniu
a mať znalosť lotyšského jazyka.
Ekvivalenciu dokladov má
v kompetencii Akademické
informačné centrum, ktoré pôsobí ako
stredisko ENIC – NARIC. Prijatie na
vysokú školu je spravidla podmienené
zvládnutím vstupných testov.
Podmienky prijímania stanovuje
vysoká škola.

Najstaršia vysoká škola na území dnešného Lotyšska vznikla v roku 1775 v Jelgave (Mitau) pod
názvom Academia Petrina. Počas Prvej lotyšskej republiky (1918 – 1940) vznikla Lotyšská univerzita
v Rige (1919) – http://www.lu.lv/.
Lotyšská republika
(Latvijas Republika/Republic of Latvia)
hlavné mesto: Riga  rozloha: 64 589 km²
 úradný jazyk: lotyšský  mena: lotyšský lat LVL
Lotyšsko leží v severovýchodnej Európe. Jeho západnú
hranicu obmýva Baltické more. Susediacimi krajinami
sú Litva, Bielorusko, Rusko a Estónsko. Prvé zmienky
pochádzajú už z 10. storočia. Vytvárali sa tu nezávislé
štátne celky. V 13. storočí si územie Lotyšska podrobil Rád
nemeckých rytierov. V 16. storočí sa Lotyšsko rozdelilo
medzi Švédsko a Poľsko, v 18. storočí sa dostalo pod
nadvládu Ruska a v r. 1918 dočasne Nemecka. V r. 1940
bolo Lotyšsko začlenené do ZSSR. Nezávislosť si Lotyšsko
vydobylo až v r. 1991. V roku 2004 sa stalo členom EÚ.

Zdroj mapa: http://europa.eu/abc/maps/members/latvia_
en.htm
text: destinacie.sk
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ŠTIPENDIJNÉ MOŽNOSTI
V tejto časti prinášame základné informácie o štipendijných
ponukách slovenských nadácií a inštitúcií, ktoré ponúkajú
podporu študentov pri štúdiu v zahraničí, bez určenia cieľovej
krajiny.
NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
na podporu mobilít študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov

V roku 2005 schválila vláda SR vytvorenie Národného
štipendijného programu na podporu mobilít, a to
v trvaní do konca roku 2010.
Vláda SR 29. apríla 2009 rozhodla o pokračovaní
Národného štipendijného programu v období rokov
2010/11 – 2015/16 s rešpektovaním požiadaviek
Modernizačného programu Slovensko 21.
Podrobnosti o pokračovaní programu, podmienkach
podpory, ako aj o termínoch na podávanie žiadostí
budú po spresnení Ministerstvom školstva SR aktuálne
zverejnené na www.stipendia.sk, ako aj na webovej
stránke SAIA (www.saia.sk).
● GRANTOVÝ PROGRAM ŠTUDENTI DO SVETA
Cieľom grantového programu Nadácie Tatra banky je
podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných
školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.
V rámci programu sú poskytované ﬁnančné granty maximálne
do výšky 5 000 eur na pokrytie časti nákladov spojených so
zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými
školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z
renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené
študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho
stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske
a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený
študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia
môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu
a IT. Uzávierka v marci až apríli 2010.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
● ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM HLAVIČKA
V rámci štipendijného programu Nadácie SPP Hlavička sú
poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty/letné
školy/stáže/výskumné pobyty v rámci celej Európy. O podporu
sa môžu uchádzať študenti/doktorandi, ktorí majú záujem
dlhodobo sa proﬁlovať v nimi zvolenej oblasti a získavať
informácie a know-how, ktoré im umožnia v budúcnosti stať
sa odborníkmi a uplatniť sa profesionálne vo svojom odbore.
Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu
vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému
sa študent/doktorand plánuje venovať.
O podporu môžu žiadať všetci študenti/doktorandi práva,
ekonómie, informačných technológií, technických odborov,
prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na
Slovensku.
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/hlavicka

● ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM U. S. STEEL KOŠICE
Štipendijný program je určený na podporu talentovaných
detí z detských domovov, neúplných rodín a sociálne
znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu
na vysokej škole.
Talentovaní vysokoškolskí študenti (max. do veku 26 rokov)
a talentovaní študenti posledných ročníkov stredných škôl,
uchádzajúci sa o vysokoškolské štúdium na Slovensku alebo
v zahraničí (žiadosť stačí poslať po maturitnej skúške s tým,
že štipendium bude pridelené až po úspešnom absolvovaní
prijímacích skúšok a prijatí na vysokú školu), sa môžu uchádzať
o individuálne štipendiá (pri plnení kritérií môže byť štipendium
priebežne predlžované počas celej doby štúdia) alebo
jednorazové ﬁnančné príspevky na štúdium.
Bližšie informácie: www.usske.sk/students/stip-s.htm
ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PER ASPERA AD ASTRA
Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska je určený
pre sociálne znevýhodnených študentov z banskobystrického,
prešovského a košického regiónu, ktorí sa uchádzajú o štúdium
na slovenskej alebo zahraničnej vysokej škole a ktorí budú
pokračovať v štúdiu na slovenskej alebo zahraničnej vysokej
škole v 3. a 4. semestri (majú ukončený 1. a 2. semester
štúdia).
Štipendium pokrýva náklady spojené so štúdiom (študijné
poplatky, pomôcky, knihy a pod.) a životné náklady počas
štúdia (ubytovanie, strava, cestovné). Od úspešných žiadateľov
sa očakáva, že počas poberania štipendia budú pôsobiť ako
dobrovoľníci vo verejnoprospešných organizáciách rôzneho
zamerania. Uzávierka spravidla v júli.
Bližšie informácie: www.nds.sk
● LITERÁRNY FOND – PRÍSPEVOK NA TVORIVÚ CESTU
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy
Literárneho fondu poskytuje príspevky na tvorivé zahraničné
cesty vedeckým a odborným pracovníkom na rozšírenie ich
znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu
a na to, aby mohli svoje práce publikovať a oboznamovať s nimi
vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na
individuálnych študijných cestách. Príspevky sa poskytujú len
na cestovné náklady (cestovné lístky, letenka). Výška príspevku
závisí od vzdialenosti cieľovej krajiny.
V snahe podporiť mladých vedcov pri nadväzovaní a prehlbovaní
kontaktov a spolupráce v zahraničí môže výbor sekcie poskytnúť
podporu žiadateľovi vo veku do 35 rokov až do výšky 850 eur
na hradenie cestovných a pobytových nákladov spojených
s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom alebo
pracovnom pobyte v zahraničí.
Bližšie informácie: www.litfond.sk (Vedecká odborná literatúra/
Formy podpornej činnosti)

PÔŽIČKY ŠTUDENTSKÉHO PÔŽIČKOVÉHO FONDU
Občania Slovenskej republiky, študujúci na slovenských alebo zahraničných vysokých školách, môžu požiadať o pôžičku
zo Študentského pôžičkového fondu (ŠPF) na študijné účely. Termíny podania žiadosti a podmienky pridelenia pôžičky sú
zverejnené na webovej stránke fondu www.spf.sk
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – PONUKA
JAPONSKO

Uzávierka 29. december 2009

Program intelektuálnej výmeny pre rok 2010/2011
Fellowship Program for Intellectual Exchange 2010 – 2011 je
zameraný na podporu rozvoja novej generácie intelektuálnych
lídrov z východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky, ktorí
využijú poznatky o Japonsku vo svojej vedeckej činnosti
a nadviažu individuálne a inštitucionálne kontakty, ktoré budú
využívať i v budúcnosti.
Uzávierka prihlášok je 29. decembra 2009 na Japonskom
veľvyslanectve, Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava 1
(bližšie informácie na t. č. 02/5980 0100)
Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov,
žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými
aktivitami v oblasti humanitných a spoločenských vied, alebo
ktorí majú skúsenosti z výskumu, médií alebo neziskových
organizácií s plynulou znalosťou angličtiny (japončina nie je
nevyhnutná) vo veku od 20 do 45 rokov, ktorí majú akceptačný
list japonskej inštitúcie.
Program je určený pre projekty zamerané napríklad na tradície
a kultúru, tvorenie občianskej spoločnosti, vzdelávanie
a rozvoj ľudských zdrojov, rodové role, urbanizáciu a regionálnu
revitalizáciu, nastoľovanie mieru, súžitie, presadzovanie
a nastoľovanie sociálneho poriadku a práva, ekonomickú
globalizáciu a medzinárodnú spoluprácu, energetické otázky,

otázky bezpečnosti, trhovej ekonomiky, environmentálne
problémy, národnú diskusiu a interakciu, bilaterálne otázky atď.
Téma výskumu musí spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií:
1) začlenenie japonskej tématiky do oblasti špecializácie
uchádzača,
2) byť obojstranne zaujímavá z pohľadu Japonsko –
Východná Európa (vrátane Ruska, strednej Ázie
a Kaukazskej oblasti), alebo Japonsko – Blízky východ, alebo
Japonsko – Afrika,
3) medzinárodná téma (globálne otázky).
Súčasťou projektu musí byť prieskum a/alebo individuálny
(resp. skupinový) výskum v oblasti humanitných alebo
spoločenských vied a existovať dôvod na návštevu Japonska
(potreba vyplývajúca z povahy projektu).
Stáž musí byť dlhšia ako 1 a kratšia ako 2 mesiace a uskutočniť
sa v čase od 20. mája 2010 do 25. mája 2011 (odporúča sa,
aby si uchádzači stáž neplánovali v čase od 20. decembra 2010
do 6. januára 2011).
Bližšie informácie o programe, štipendiu a podkladových
materiáloch: http://www.saia.sk/article.aspx?c=173&id=2535

KAZAŠSKÁ REPUBLIKA

Uzávierka 2. február 2010

Štipendiá na študijný a výskumný pobyt
Z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti
vzdelávania vyplývajú tieto štipendia:
Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom vysokoškolského štúdia, ktorí
majú ukončené minimálne 4 semestre štúdia, ovládajú kazašský
alebo anglický jazyk. Vybraným uchádzačom poskytne kazašská
strana bezplatné štúdium, štipendium, slovenská strana uhradí
cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Zdravotné poistenie
si štipendista hradí sám.
Štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt

strana bezplatné štúdium, štipendium, slovenská strana uhradí
cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Zdravotné poistenie
si štipendista hradí sám.
Žiadosť o štipendium s požadovanými podkladovými materiálmi
sa odporúča konzultovať a osobne predložiť buď v SAIA
v Bratislave alebo jej regionálnych pracoviskách, resp. zaslať
doporučenou poštou (platí dátum poštovej pečiatky) ku dňu
uzávierky na adresu: SAIA, n. o., Námestie slobody 23,
821 01 Bratislava
Bližšie informácie, formulár žiadosti a zoznam podkladových
materiálov:
http://www.saia.sk/article.aspx?c=173&id=3845

Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský
alebo anglický jazyk. Vybraným uchádzačom poskytne kazašská

RÔZNE KRAJINY

Uzávierka 31. marec 2010

Štipendijný program Hlavička 2009/2010 Nadácie SPP
Cieľom programu je podpora ambicióznych mladých ľudí
v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných
pobytov v zahraničí.
O podporu môžu žiadať študenti/doktorandi práva,
ekonómie, informačných technológií, technických
odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý
pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je
predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického

charakteru, ktorému sa študent/doktorand plánuje venovať.
V rámci štipendijného programu sú poskytované štipendiá na
zahraničné študijné pobyty/letné školy/stáže/výskumné pobyty
v rámci celej Európskej únie, Ruska a Turecka.
Uzávierka žiadostí o štipendium na letné školy, ktoré sa
uskutočnia od mája do konca augusta 2010, je
31. marca 2010.
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Uzávierka žiadostí o štipendium na študijný/výskumný pobyt
v zimnom semestri 2010/2011 (v trvaní maximálne 9 mesiacov
od júla 2010 do konca mája 2011) je v máji 2010.
Maximálna výška podpory na študijný pobyt, výskumný pobyt,
alebo stáž je 5 000 €. Maximálna výška podpory na letné školy
je 1 500 €.
Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov priamo súvisiacich
so štúdiom, ako sú registračné poplatky, školné, zdravotné
a úrazové poistenie, knihy, výskumný materiál, cestovné,
ubytovanie, iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.

Do rozpočtu nie je možné zahrnúť životné náklady (stravné,
vreckové, internet, telefón) a nákup IT pomôcok (PC, notebook,
multifunkčné zariadenia a pod.)
Program nepodporuje opakovane predložené projekty, účasť
na zahraničných konferenciách, študijné pobyty zahraničných
študentov a jazykové kurzy v zahraničí.
Bližšie informácie o programe sú zverejnené na stránke
www.nadaciaspp.sk/index.php?cmd=article&aid=225&lang=sk
#top

RÔZNE KRAJINY

Uzávierka 31. január 2010

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Vyšehradský štipendijný program je špeciﬁcký program
Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý bol založený
na podporu akademických výmen s ﬁnančnou podporou pre
občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko).
● Intra-Visegrad Scholarships
Štipendiá vo výške 2 300 eur/semester sú určené občanom
krajín V4 na 1- až 2-semestrálny (5- až 10-mesačný) študijný
alebo výskumný pobyt v inej krajine V4. Štipendijný program je
otvorený pre všetky vedné odbory.
V čase podávania prihlášky musí mať študent absolvované
minimálne 4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný
magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými
výsledkami.

● Out-going Scholarships
Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov
magisterského štúdia pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium
na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku,
Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore,
Gruzínsku, Chorvátsku, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku
a Ukrajine, ako aj na univerzitách v Kosove. Štipendijný
program je otvorený pre všetky vedné odbory.
Štipendium na celé obdobie je 2 300 eur pre študenta/
doktoranda. Študijný/výskumný pobyt trvá 5 alebo 10 mesiacov.
Vo výnimočných prípadoch fond poskytne aj cestovný grant,
pokiaľ vzdialenosť medzi domácou a hosťujúcou univerzitou je
vyššia ako 1 500 kilometrov.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org

NEMECKO

Uzávierka 15. február 2010

Štipendiá Bayhost
Štipendiá bavorskej vlády BAYHOST sú určené absolventom
vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva z
mesačného príspevku 700 eur alebo 860 eur (v prípade, že
štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je
možné žiadať opakovane, a tak si predĺžiť pobyt v Nemecku až
na maximálne 3 roky.
Bližšie informácie: www.bayhost.de

On-line prihlasovací formulár je na stránke:
http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/
jahresstipformular/formular.php
Informácie o možnostiach štúdia v Bavorsku:
http://www.studieren-in-bayern.de/aktuell.aspx
Uzávierka žiadostí o štipendium je 15. februára 2010.
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Pripomíname aktuálne uzávierky žiadostí v SAIA, n. o.
FÍNSKO
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody pre doktorandov a vysokoškolských učiteľov na študijný, výskumný alebo prednáškový
pobyt na šk.rok 2010/2011
Uzávierka: 12. január 2010
KÓREJSKÁ REPUBLIKA
– predpokladané štipendium kórejskej vlády na celé bakalárske štúdium pre študentov v maturitnom ročníku, absolventov SŠ
a študentov VŠ do 21 rokov
Uzávierka: 15. január 2010
INDIA
– predpokladané štipendiá Indickej vlády na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium pre študentov posledného ročníka
SŠ, absolventov SŠ, študentov VŠ, absolventov bakalárskeho štúdia a absolventov VŠ
Uzávierka: 15. január 2010
Program CEEPUS
– založenie siete alebo predĺženie činnosti sietí spolupracujúcich vysokých škôl
Uzávierka: 15. január 2010
MOLDAVSKO
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný a výskumný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných
pracovníkov a letný kurz jazyka na šk. rok 2010/2011
Uzávierka: 29. január 2010
NEMECKO - DAAD
– štipendiá pre študentov germanistiky na prípravu záverečnej práce
Uzávierka: 31. január 2010
DÁNSKO
– štipendiá dánskej vlády na výskumný alebo študijný pobyt pre šk.r. 2010/2011 a letný jazykový kurz 2010 pre študentov VŠ,
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 2. február 2010
KAZAŠSKÁ REPUBLIKA
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný a výskumný pobyt pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 2. február 2010
BULHARSKO
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt a letný kurz bulharského jazyka na šk. rok 2010/2011 pre
študentov VŠ, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov VŠ
Uzávierka: 5. február 2010
RUMUNSKO
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt na šk. rok 2010/2011 a letný kurz jazyka pre študentov VŠ,
doktorandov, vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
Uzávierka: 5. február 2010
ČÍNA
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na ročný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov VŠ (prioritne študent sinológie),
doktorandov, vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov a letný kurz jazyka pre učiteľov čínskeho jazyka na šk. rok
2010/2011
Uzávierka: 12. február 2010
RUSKO
– predpokladané štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný, jazykový pobyt a celé vysokoškolské
a doktorandské štúdium na šk. rok 2010/2011 pre študentov VŠ, absolventov bakalárskeho štúdia, absolventov magisterského
Uzávierka: 12. február 2010
štúdia, doktorandov, vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
BELGICKO
Francúzske spoločenstvo
– predpokladané štipendiá na jazykové kurzy v lete 2010 pre učiteľov francúzskeho jazyka, budúcich učiteľov francúzskeho
jazyka a študentov francúzskeho jazyka
Uzávierka: 19. február 2010
Flámske spoločenstvo
– predpokladané štipendiá na základe bilaterálnej dohody na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt na šk. rok 2010/2011 pre
doktorandov, mladých vysokoškolských učiteľov alebo vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 19. február 2010
GRÉCKO
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na výskumný pobyt, kurz modernej gréčtiny a krátkodobý prednáškový alebo výskumný
pobyt študentov VŠ, doktorandov, vedeckých pracovníkov, pedagogických pracovníkov VŠ
Uzávierka: 19. február 2010
CYPRUS
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na krátkodobé alebo dlhodobé odborné štúdium pre absolventov SŠ, študentov VŠ,
absolventov VŠ a doktorandov
Uzávierka: 26. február 2010
CHORVÁTSKO
– predpokladané štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný a výskumný pobyt pre šk. rok 2010/2011 a letný kurz
chorvátskeho jazyka pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov
Uzávierka: 26. február 2010
POĽSKO
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na jazykové letné kurzy v r. 2010, semestrálne a výskumné pobyty v šk. roku 2010/2011
pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov
Uzávierka: 26. február 2010
SRBSKO
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov v šk. roku 2010/2011
a na letnú školu srbského jazyka a pre vysokoškolských učiteľov v 2010
Uzávierka: 26. február 2010
TURECKO
– predpokladané štipendiá tureckej vlády na 2-mesačný letný kurz tureckého jazyka a kultúry pre študentov VŠ, absolventov VŠ
a doktorandov
Uzávierka: 26. február 2010
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ČESKO
– štipendiá na semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov a na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov
a vysokoškolských učiteľov na šk. rok 2010/2011
Uzávierka: 2. marec 2010
ČIERNA HORA
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov na šk. rok 2010/2011
Uzávierka: 2. marec 2010
ISLAND
– štipendium islandskej vlády pre študentov jazykov VŠ na 8-mesačné štúdium islandského jazyka v šk. roku 2010/2011
Uzávierka: 2. marec 2010
LITVA
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na študijný pobyt a letnú
jazykovú školu v šk. roku 2010/2011
Uzávierka: 2. marec 2010
EGYPT
– predpokladané štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijné, výskumné pobyty a kurz arabského jazyka pre študentov,
doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 3. marec 2010
MAĎARSKO
– predpokladané štipendiá na základe bilaterálnej dohody pre študentov, doktorandov, učiteľov VŠ a výskumníkov na študijné/
výskumné pobyty a letné kurzy
Uzávierka: 5. marec 2010
RAKÚSKO
– štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko pre študentov (letné jazykové školy - technické smery), doktorandov (pobyty 1 – 4 mesiace
a letné jazykové školy), postdoktorandov (6 mesiacov) a bývalých štipedistov Akcie (1 mesiac)
Uzávierka: 15. marec 2010
– projekty Akcie Rakúsko – Slovensko
Uzávierka: 15. marec 2010
LUXEMBURSKO
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na semestrálny študijný pobyt, krátkodobý pobyt pre odborníkov a doktorandov,
jazykový pobyt pre šk. rok 2010/2011 a letný zdokonaľovací hudobný kurz
Uzávierka: 17. marec 2010
UKRAJINA
– predpokladané štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt a letný seminár jazyka pre študentov,
doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov na šk. rok 2010/2011
Uzávierka: 18. marec 2010
BIELORUSKO
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt a letný kurz bieloruského jazyka pre študentov,
doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov na šk. rok 2010/2011
Uzávierka: 19. marec 2010
SLOVINSKO
– štipendiá na základe bilaterálnych dohôd na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov a letnú školu alebo
seminár slovinského jazyka pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov v šk. roku 2010/2011
Uzávierka: 25. marec 2010

OZNAMY
 VZDELÁVACIE POBYTY PRE EURÓPSKYCH MANAŽÉROV V ČÍNE
Manažéri z členských štátov Európskej únie majú príležitosť získať znalosti z obchodnej čínštiny a nadobudnúť cenné pracovné
skúsenosti v Číne v rámci projektu EÚ a Číny „EU-China Managers Exchange and Training Programme“ (METP).
Uzávierka prihlášok je 7. januára 2010. Počas desaťmesačného programu absolvujú vybraní manažéri z Európy sedemmesačnú
prípravu v oblasti medzikultúrnych štúdií a obchodnej čínštiny, zúčastnia sa na seminároch prispôsobených ich konkrétnym
požiadavkám a navštívia čínske spoločnosti, mestá a úrady. Okrem toho počas trojmesačnej stáže v čínskej alebo európskej
spoločnosti pôsobiacej v Číne získajú účastníci programu praktické pracovné skúsenosti. Okrem organizácie celého pobytu hradí EÚ
tiež školné.
Program zabezpečuje Univerzita pre medzinárodný obchod a ekonomiku v Pekingu.
Do programu sa môžu prihlásiť manažéri malých a stredne veľkých podnikov (SMEs), mimovládnych organizácii, ako aj
podnikatelia-jednotlivci so zameraním na čínsky trh. Záujemcovia o účasť na projekte by nemali ovládať, prípadne by mali mať
len minimálnu znalosť čínštiny, mali by byť vo veku 26 až 40 rokov a mali by disponovať najmenej päťročnými pracovnými
skúsenosťami. Okrem adekvátneho vzdelania musia žiadatelia predložiť atraktívny obchodný projekt. Uchádzači, ktorí svojim
obchodným plánom presvedčia európsku a čínsku výberovú komisiu budú pozvaní na osobný rozhovor do Bruselu alebo Pekingu.
Informácie o projekte METP, spôsobe prihlasovania, prihláške: http://www.metp.net.cn
Informácie pre uchádzačov z krajín EÚ (v anglickom jazyku) http://www.metp.net.cn/english/Column.asp?ColumnId=258

 GRANTOVÝ PROGRAM „DELL POMÁHA ZVYŠOVAŤ POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI“
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis vyhlasuje pilotný ročník grantového programu Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti.
Zámerom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 19 rokov z celého
Slovenska, ktorí pôsobia v mládežníckych organizáciách alebo sa vzdelávajú v školských krúžkoch v rámci voľnočasových aktivít.
Projekty žiadateľov o podporu v programe Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti majú učiť mladých ľudí lepšie a efektívnejšie
využívať informačné technológie, či už pre vlastný osobný rozvoj a neskorší výber povolania, alebo pre pomoc druhým,
dobrovoľnícke aktivity a pod.
Podporené organizácie získajú grant, každá vo výške maximálne 3 000 eur, minimálna výška grantu je 1 000 eur.
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Cieľom programu je rozšíriť poznatky mladých ľudí nad rámec školského predmetu Informatika, rozvíjať ich logické myslenie
a zručnosti, schopnosť efektívne fungovať a využívať prostriedky informačnej spoločnosti pri rešpektovaní právnych a etických
zásad používania informačných technológií a produktov.
O grant môžu žiadať organizácie, ktoré ponúkajú mladým ľuďom vo veku 15 – 19 rokov neformálne vzdelávanie, ktoré je
realizované nad rámec štandardných verejných služieb garantovaných štátom. Neformálne vzdelávanie dopĺňa a rozvíja vedomosti,
zručnosti a postoje mladých ľudí získané v rodine a vo formálnom vzdelávacom systéme.
O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácií:
a) stredné školy, štvorročné gymnáziá a vyššie ročníky 8-ročných gymnázií, ktoré podporujú rozvoj podpory IT vzdelávania
prostredníctvom krúžkov realizovaných školou;
b) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a účelové
zariadenia cirkví, napr. organizácie pracujúce s mladými ľuďmi vo veku od 15 do 19 rokov; a
c) nízkoprahové centrá.
O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti.
Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 15. januára 2010 prostredníctvom webového portálu www.darca.sk.
Pri registrácii treba vybrať Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis a program „Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti“.
Bližšie informácie o programe http://www.nadaciapontis.sk/14502

 MEDZINÁRODNÁ CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili súťaž pre mladých ľudí (vo veku od 16
do 30 rokov) zo všetkých členských štátov EÚ, aby sa zúčastnili na súťaži venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie
a európskej identity.
Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje projektom, ktoré:
• podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
• posilňujú rozvoj spoločného zmyslu pre európsku identitu a integráciu,
• slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity.
Projekty sa môžu zameriavať na organizáciu rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové
projekty s európskym rozmerom. Termín na podávanie prihlášok je 22. januára 2010. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci
alebo skupiny; v prípade skupiny a nadnárodných projektov možno predložiť projekty len v jednej krajine.
Prihlášky možno podať vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Tri najlepšie projekty získajú 5 000, 3 000 a 2 000 eur.
Podrobné informácie o súťaži: http://cyp.adagio4.eu/view/sk/introduction.html
Prihlasovací formulár: http://cyp.adagio4.eu/view/sk/form.html;jsessionid=3F90D015506C58BAD78609BCAC0FD1D6

 SÚŤAŽ O ŠTIPENDIUM NÁDEJ BALETU 2010
Balet SND a SnowBall Communication s ﬁnančnou podporou GlaxoSmithKline Slovakia vyhlásili otvorenú interpretačnú súťaž
študentov tanečných konzervatórií na Slovensku Nádej baletu 2010 – Tancom proti rakovine krčku maternice. Súťaže sa môžu
zúčastniť študenti konzervatórií a tanečných škôl, ktoré majú akreditáciu k výchove profesionálnych tanečných umelcov na
Slovensku, ktorí v roku konania súťaže dovŕšili 14 rokov. Súťažiaci môžu súťažiť samostatne alebo v páre. Každý súťažiaci je
hodnotený samostatne. Absolútny víťaz získa štipendium vo výške 3 000 eur na pokrytie nákladov spojených s účasťou na
medzinárodnej baletnej súťaži v zahraničí. Konkrétna súťaž bude určená na základe odporúčania poroty a po dohode
s organizátormi súťaže. Okrem toho budú v ženskej a mužskej kategórii udelené ceny v hodnote 300, 200 a 100 eur.
Uzávierka prihlášok je 15. januára 2010. Bližšie informácie o súťaži: www.nadejbaletu.sk.

 TERMÍNY SKÚŠOK Z GRÉCKEHO JAZYKA V AKADEMICKOM ROKU 2009/2010
Ministerstvo školstva Helénskej republiky vyhlásilo termíny skúšok na získanie certiﬁkátu Skúšobného centra gréckeho jazyka
v štyroch úrovniach znalosti gréckeho jazyka v akademickom roku 2009/2010. Termíny platia aj pre skúšobné centrum na
Slovensku (v Prešove).
Stupeň úrovne

Termín skúšky

skúška

Α΄

utorok 11. máj (dopoludnia)

písomne a ústne

Β΄

utorok 11. máj (popoludní)

písomne a ústne

Γ΄

streda 12. máj (dopoludnia)

písomne a ústne

Δ΄

streda 12. máj (popoludní)

písomne a ústne

Zápis na skúšky

1. február – 22. marec 2010 (do 12.00 h)

Bližšie informácie: Katedra gréckeho jazyka a kultúry PBF PU v Prešove – Skúšobné centrum gréckeho jazyka
http://unipo.sk/6018

BULLETIN SAIA 12/2009
14

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

Výsledky výberového konania – 2. kolo
Výberové komisie menované ministrom
školstva zasadali 1. decembra
(zahraniční uchádzači) a 2. decembra
2009 (slovenskí uchádzači). Uzávierka
žiadostí bola 31. októbra.
Občania SR podali 212 žiadostí.
200 žiadostí bolo o štipendium pre
študentov a doktorandov (z toho 122
využilo možnosť požiadať aj o cestovný
grant) a 12 žiadostí bolo o cestovný grant
bez štipendia.
Uchádzači o štipendiá a cestovné granty
z 18 slovenských vysokých škôl
a 8 ústavov SAV žiadali o ﬁnančnú
podporu na pobyty do 29 krajín sveta,
najviac v Českej republike (28), Veľkej
Británii (21) a Španielsku (21). Päť žiadostí
(3 študenti, 1 doktorand, 1 samostatný
cestovný grant) nespĺňalo podmienky
programu.
Výberová komisia udelila štipendium
26 študentom slovenských vysokých
škôl na časť magisterského štúdia (121
štipendijných mesiacov) do 12 krajín,
z ktorých 18 získalo aj cestovný grant,
25 doktorandom slovenských vysokých
škôl a SAV na časť doktorandského štúdia
(102 štipendijných mesiacov) do 12 krajín,
z ktorých 8 získalo aj cestovný grant.
Samostatný cestovný grant získalo
6 žiadateľov.
Cudzinci podali 141 žiadostí z 31 krajín.
Žiadalo o štipendium na pobyty na
16 slovenských vysokých školách,
19 pracoviskách SAV, v 1 občianskom
združení a 1 rozpočtovej organizácii.
14 uchádzačov nesplnilo formálne
podmienky. Výberová komisia udelila
štipendium 11 študentom (54
štipendijných mesiacov), 26 doktorandom
(104 štipendijných mesiacov), 21
vysokoškolským učiteľom a
výskumným pracovníkom (55
štipendijných mesiacov). Finančnú podporu
získalo 58 uchádzačov z 23 krajín
v rozsahu 213 štipendijných mesiacov.

(Pozri tabuľky na strane 16)

Počet udelených štipendií a cestovných grantov
na školský rok 2009/2010
Slovenskí občania

1. kolo
2. kolo
Spolu

Cudzinci

Študenti
(z toho aj
cestovný
grant)

Doktorandi
(z toho aj
cestovný
grant)

Cestovný
grant bez
štipendia

Študenti

Doktorandi

VŠ učitelia
výskumníci

87 (59)

64 (38)

5

25

40

88

26 (18)

25 (8)

6

11

26

21

113 (77)

89 (46)

36

66

109

11

202 (123)

211

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV
(občania SR)

ŠTUDENTI
Počet žiadostí: 117 (z toho s cestovným grantom 70), počet uchádzačov spĺňajúcich
formálne kritériá: 114
Počet schválených žiadostí o štipendium: 26 (cestovný grant: 18)

Štipendiá s cestovným grantom
Bc. Petra Augustínová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta sociálnych
a ekonomických vied, Španielsko, 5 mesiacov
Bc. Martin Boleš, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulty
architektúry, Dánsko, 5 mesiacov
Bc. Lenka Bučková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov, Ruská federácia, 5 mesiacov
Pokračovanie na strane 16

Počet udelených štipendií a cestovných grantov NŠP
v rokoch 2006 až 2009
(bez náhradníkov)
Slovenskí občania

Cudzinci

Študenti
(z toho aj
cestovný
grant)

Doktorandi
(z toho aj
cestovný
grant)

Cestovný
grant bez
štipendia

Študenti

Doktorandi

2006/2007

77 (54)

101 (63)

24

17

24

75

2007/2008

83 (56)

113 (68)

19

43

42

115

2008/2009

90 (59)

95 (67)

14

29

35

109

2009/2010
– 1. kolo

87 (59)

64 (38)

5

25

40

88

2009/2010
– 2. kolo

26 (18)

25 (8)

6

11

26

21

125

167

408

Rok

Spolu

363 (246)

398 (244)

761 (490)
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68

700

VŠ učitelia
a
výskumníci

Zahraniční uchádzači a štipendisti NŠP podľa inštitúcie a kategórií – letný semester 2009/2010
(Š – študent, D – doktorand, U – vysokoškolský učiteľ)
Uchádzači
Š

Prijímajúca škola

D

U

Academia Istropolitana Nova
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Udelené štipendiá
Spolu

1

1

2

2

3

6

Š

D

1

4

U

Spolu

Ekonomická univerzita v Bratislave

1

2

Prešovská univerzita v Prešove

1

2

4

7

1

1

2

8

25

33

8

6

14

Slovenská akadémia vied

5

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1

4

13

18

1

2

3

6

Slovenská technická univerzita v Bratislave

3

6

6

15

2

3

1

6

Slovenské národné múzeum

1

Technická univerzita v Košiciach

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

2

7

10

2

4

6

9

14

6

6

Technická univerzita vo Zvolene
1

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

5

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoká škola v Sládkovičove

1

1

1

1

1
1

Žilinská univerzita v Žiline

1

13

31

1

3

2

1

3

2

7

2

2

1

1

5

1
10

12

1

1

97

141

neuvedené
Celkový súčet

1

1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení

1

1

1

1

2

3

6

11

26

21

58

Schválení zahraniční štipendisti podľa krajín

Pokračovanie zo strany 15

Bc. Ondrej Fröhlich, Univerzita Komenského v Bratislave
– Fakulta managementu, Španielsko, 5 mesiacov
Bc. Patrícia Hrazdílková, Univerzita Komenského v Bratislave
– Fakulta managementu, Francúzsko, 5 mesiacov
Bc. Silvia Hrčková, Univerzita Komenského v Bratislave
– Fakulta managementu, Španielsko, 4 mesiace
Bc. Ivana Hvižďáková, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici – Ekonomická fakulta, Holandsko, 3 mesiace
Bc. Ján Juriga, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta
managementu, Portugalsko, 5 mesiacov
Bc. Anna Jusková, Technická univerzita v Košiciach
– Ekonomická fakulta, Francúzsko, 5 mesiacov
Bc. Eva Kapustová, Univerzita Komenského v Bratislave
– Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Nemecko,
5 mesiacov
Bc. Ivona Klementová, Ekonomická univerzita v Bratislave
– Fakulta medzinárodných vzťahov, Slovinsko, 5 mesiacov
Bc. Kristína Kočková, Ekonomická univerzita v Bratislave
– Fakulta medzinárodných vzťahov, Francúzsko, 5 mesiacov
Bc. Zuzana Mühlová, Univerzita Komenského v Bratislave
– Fakulta managementu, Španielsko, 5 mesiacov
Bc. ,Eva Pavellová, Slovenská technická univerzita v Bratislave
– Fakulty architektúry, Írsko, 4,5 mesiacov
Bc. Andrea Poništová, Ekonomická univerzita v Bratislave
– Fakulta podnikového manažmentu, Švajčiarsko, 4 mesiace
Bc. Jana Šedíková, Univerzita Komenského v Bratislave
– Fakulta managementu, Španielsko, 5 mesiacov
Bc. Katarína Smolková, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici – Ekonomická fakulta, Holandsko, 3 mesiace

Štát

Š

D

U

Spolu

2

Arménsko

2
1

Austrália
Bielorusko

1

Bulharsko

1

1
4

Česká republika

1

Egypt

1

2

1

5

1

1

Chorvátsko

2

1

3

India

2

1

3

1

1

Írsko
1

Izrael

1

Japonsko
Lotyšsko

1

1

1
1

Moldavsko
Poľsko

2

Ruská federácia

1

2

1
1

3

3

6

1

Salvador

1

1

Srbsko

3

3

Španielsko

2

2

Taliansko

2

Thajsko

1

Turecko

2

Ukrajina

4

USA
Celkový súčet
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11

2
1

2

6

10

2

2

2

4

26

21

58

Slovenskí uchádzači a štipendisti NŠP podľa inštitúcie a kategórií – letný semester 2009/2010
(Š – študent, D – doktorand, CG – cestovný grant bez štipendia)
Uchádzači
Š

Univerzita/Inštitúcia

D

Udelené štipendiá

CG

Spolu

1

Bratislavská vysoká škola práva
Ekonomická univerzita v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove

Š

D

CG

Spolu

1

10

2

3

5
8

Slovenská akadémia vied

1

13

3

1

8

1

1

1

3

9

3

13

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10

Slovenská technická univerzita v Bratislave

11

9

1

21

2

1

Technická univerzita v Košiciach

14

10

3

27

1

3

Technická univerzita vo Zvolene

4

2

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

1

6

1

4
2

1

3
1
3

1

4

1

1

1

2

4

1

7

2

1

2

Univerzita Komenského v Bratislave

32

18

1

51

13

7

1

20

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

10

4

14

2

1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

16

7

25

3

2

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2

2

1

2

2

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

1

Žilinská univerzita v Žiline
Celkový súčet

5

1

1

1

1

2

26

25

1

4

1

6

117

83

12

212

6

51

Udelené štipendiá podľa krajín

Bc. Alena Čierna, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozoﬁcká fakulta,
Česká republika, 5 mesiacov
Bc. Roman Jurčák, Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Filmová
a televízna fakulta, Česká republika, 4,5 mesiace
Bc. Katarína Kobzošová, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozoﬁcká
fakulta, Česká republika, 4,5 mesiace
Bc. Veronika Kóňová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta
managementu, Rakúsko, 5 mesiacov
Bc. Zuzana Konrádová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozoﬁcká
fakulta, Česká republika, 4,5 mesiace
Bc. Filip Lampart, Prešovská univerzita v Prešove – Filozoﬁcká fakulta, Česká
republika, 3 mesiace
Bc. Petra Moravcová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta
managementu, Rakúsko, 5 mesiacov
Bc. Mária Podstupková, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky, Španielsko, 5 mesiacov

Udelené štipendiá podľa oblasti

ekonómia

3

1

Štipendiá – študenti

3
1

2
1

1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

oblasť

2

študent
14

právo

5

Dánsko

1

Francúzsko

3

Holandsko

2

Írsko

1

Maďarsko
Nemecko

technické vedy

1

2

3

1

1

2

Celkový súčet

26

25

51
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1
1

4
2
1

3

3

2

3

2

2

1

3

4

6

Ruská federácia

1

1

Slovinsko

1

1

Španielsko

6

Švajčiarsko

1

1

7
1

Taliansko

2

2

USA

2

2

2

umenie

9

2

17

15

Spolu

2

2

12

4

Rakúsko

3

5

D

Portugalsko

Celkový súčet

12

1

Nórsko

Veľká Británia

10

Š

Česká republika

spolu

doktorand

spoločenské a humanitné vedy

prírodné vedy

Krajina

26

3

3

25

51

DOKTORANDI
Počet žiadostí: 83 (z toho s cestovným grantom 52), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 82
Počet schválených žiadostí o štipendium: 25 (cestovným grant: 8)

Štipendiá s cestovným grantom
Mgr. Jana Ďurechová, Trnavská univerzita v Trnave – Právnická fakulta, Nórsko, 4 mesiace
RNDr. Anna Chalupková, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, USA, 5 mesiacov
Ing. Benjamín Jarčuška, Slovenská akadémia vied – Ústav ekológie lesa, Španielsko, 5 mesiacov
Ing. Daniel Kindernay, Technická univerzita vo Zvolene – Lesnícka fakulta, Nórsko, 3 mesiace
Ing. RNDr. Vladimír Kolesár, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta, Nemecko, 5 mesiacov
Ing. Mgr. Ivana Kuzmišinová, Technická univerzita v Košiciach – Ekonomická fakulta, Francúzsko, 4 mesiace
Mgr. Ľubica Lackovičová, Slovenská akadémia vied – Ústav experimentálnej endokrinológie, USA, 3 mesiace
Ing. Mgr. Lucia Števková, Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta hospodárskej informatiky, Veľká Británia, 5 mesiacov

Štipendiá
Ing. Zuzana Barboráková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Rakúsko,
5 mesiacov
Mgr. Michaela Bartíková, Slovenská akadémia vied – Ústav zoológie, Rakúsko, 2 mesiace
Mgr. Martin Benikovský, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied, Česká republika, 1 mesiac
Mgr. art. Lenka Dzadíková, Vysoká škola múzických umení v Bratislave – Divadelná fakulta, Česká republika, 3 mesiace
Ing. Katarína Fabianová, Technická univerzita v Košiciach – Ekonomická fakulta, Nemecko, 5 mesiacov
PhDr. Tomáš Hamar, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozoﬁcká fakulta, Rakúsko, 5 mesiacov
Mgr. Alena Hercegová, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Česká republika, 2 mesiace
Mgr. Robert Hovorič, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Taliansko, 5 mesiacov
Mgr. Matúš Huťka, Univerzita Komenského v Bratislave – Právnická fakulta, Rakúsko, 5 mesiacov
Mgr. Alica Kurhajcová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied, Maďarsko, 4 mesiace
PhDr. Mgr. Jana Martišková, Trnavská univerzita v Trnave – Filozoﬁcká fakulta, Veľká Británia, 5 mesiacov
Ing. Gabriel Müller, Technická univerzita v Košiciach – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Česká republika,
5 mesiacov
Mgr. Richard Murín, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta prírodných vied, Maďarsko, 5 mesiace
RNDr. Andrea Novomeská, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Taliansko, 5 mesiacov
PhDr. M.A. Mgr. Slávka Otčenášová, Prešovská univerzita v Prešove – Filozoﬁcká fakulta, Maďarsko, 4 mesiace
Mgr. Bc. Róbert Pazúr, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Veľká Británia, 5 mesiacov
Mgr. Petra Pullmannova, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Portugalsko, 2 mesiace

Náhradníci (v poradí, ktoré určila komisia a podľa ktorého sa budú udeľovať štipendiá v prípade, že to ﬁnančné možnosti
programu v roku 2010 dovolia)
Ing. Veronika Kučerová, Technická univerzita vo Zvolene – Lesnícka fakulta, Taliansko
MVDr. Martin Levkut, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Taliansko
Mgr. Martina Sekulová, Univerzita Komenského v Bratislave – Filozoﬁcká fakulta, Veľká Británia
Mgr. Soňa Lutherová, Slovenská akadémia vied – Ústav etnológie, Rakúsko
Mgr. Eva Schunová, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky fyziky a informatiky, USA
Mgr. Zuzana Kompaníková, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Španielsko
Mgr. Dana Petrovajová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta, Francúzsko
PharmDr. Katarína Šišková, Univerzita Komenského v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, Čína
Ing. Róbert Jurčišin, Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta, Veľká Británia

CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA
Počet žiadostí: 12, počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 11
Počet schválených žiadostí: 6
PhDr. Gabriel Pirický, PhD., Slovenská akadémia vied – Ústav orientalistiky, Azerbajdžan, 6 mesiacov
Ing. Marian Reiff, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta hospodárskej informatiky, USA, 2,5 mesiaca
Mgr. Milan Sedliak, PhD, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta telesnej výchovy a športu, Fínsko, 1 mesiac
RNDr. Erika Škrabuľáková, PhD., Technická univerzita v Košiciach – Strojnícka fakulta, Nemecko, 1 mesiac
RNDr. Eva Štrbová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta prírodných vied, Ukrajina, 1 mesiac
JUDr. Peter Vyšný, Trnavská univerzita v Trnave – Právnická fakulta, Mexiko, 1,5 mesiaca
Podrobnejšie zoznamy štipendistov sú zverejnené na
– slovenskí uchádzači www.stipendia.sk/ﬁles/Vysledky-SK/NSP-vysledky-20091031-new.pdf
– zahraniční uchádzači www.stipendia.sk/ﬁles/Vysledky%20-%20zahranicni/Vysledky%20NSP%20na%20Web%2031_10_092.pdf
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