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ŠTÚDIUM  
V ŠKANDINÁVII 

ŠVÉDSKO, NÓRSKO, FÍNSKO, DÁNSKO

 SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

 PRIJÍMANIE NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

 ŠTIPENDIÁ A GRANTY NA ŠTÚDIUM  
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V tomto bulletine sme sa rozhodli 
predstaviť možnosti štúdia v krajinách 
Škandinávie – Švédsku, Nórsku, Fínsku  
a Dánsku. Okrem základných informácií  
o vysokoškolskom štúdiu v jednotlivých 
krajinách, prinášame aj informácie  
o štipendiách, grantoch a iných formách 
finančnej podpory v jednotlivých krajinách,
ako aj rebríčky najlepších tamojších 
univerzít podľa najznámejších svetových 
rankingov.
Na niektoré štipendiá prijíma žiadosti  
SAIA, n. o. Bližšie informácie o týchto 
ponukách záujemcovia získajú na  
www.saia.sk alebo na pracoviskách 
agentúry. Pri ostatných ponukách 
uvádzame webovú stránku, na ktorej 
záujemcovia získajú bližšie informácie.
Upozorňujeme aj na niektoré zaujímavé 
portály, na ktorých záujemcovia nájdu 
bližšie informácie o štúdiu a štipendiách. 
Švédsko, Fínsko a Dánsko sú členmi 
Európskej únie, Nóri v dvoch referendách 
(1972 a 1994) síce odmietli vstup, no 
Nórsko úzko spolupracuje s úniou. Vzťahy 
Nórska s EÚ sú riadené najmä Dohodou 
o Európskom hospodárskom priestore 
z roku 1994. Prostredníctvom tejto 
dohody participuje Nórsko na niektorých 
programoch EÚ, no bez hlasovacích práv. 
Ide najmä o oblasti podnikania, životného 
prostredia, výskumu a vzdelávania. 
Všetky štyri krajiny sú zároveň zapojené 
do bolonského procesu, ktorého cieľom 
je vytvorenie spoločného európskeho 
vysokoškolského priestoru. V jeho 
rámci prešli na trojstupňový systém 
vysokoškolského vzdelávania a poskytujú 
bakalárske, magisterské a doktorandské 
štúdium. Bližšie informácie o Európskom 
vysokoškolskom priestore (EHEA) 
záujemcovia nájdu na oficiálnej stránke
http://www.ehea.info.
Všetky štyri krajiny sú tiež v tzv. 
schengenskom priestore voľného pohybu 
osôb, tovaru a služieb.

Švédsko, Dánsko a Fínsko vedú rebríček 
inovátorov v Európskej únii. Vyplýva to zo 
správy Európskej komisie, ktorá hodnotila 
situáciu vo vede a výskume v EÚ. Komisia 
v správe, ktorú zverejnila vo februári 2011, 
hodnotila úroveň inovácií v jednotlivých 
členských štátoch pomocou 25 indikátorov, 
ktoré spadajú vo všeobecnosti do troch 
kategórií: „stavebné kamene“, ktoré 
umožňujú inovovať; investície, podnikanie 
a intelektuálne prínosy; a ekonomické 
výstupy. (zdroj: euractiv.sk)

ŠTÚDIUM V ŠKANDINÁVII (ŠVÉDSKO, NÓRSKO, FÍNSKO, DÁNSKO)
Najlepšie škandinávske univerzity v roku 2010 podľa ARWU  

(Akademický ranking svetových univerzít/Academic Ranking of World Universities)

Poradie v
Univerzita krajina

Európe svete doma

07 40 1

Kodaňská univerzita/Københavns Universitet

Dánsko

08 42 1

Karolinska Institutet

Švédsko

18 66 2 Uppsalská univerzita/Uppsala universitet Švédsko

22 72 1

Helsinská univerzita/Helsingin yliopisto

Fínsko

24 75 1

Univerzita v Oslo/Universitetet i Oslo

Nórsko

25 79 3 Štokholmská univerzita/Stockholms universitet Švédsko

32 98 2 Aarhusská univerzita/Aarhus Universitet Dánsko

34 – 56 101 – 150 4 Lundská univerzita/Lunds universitet Švédsko

57 – 74 151 – 200 3
Dánska technická univerzita/Danmarks 
Tekniske Universitet Dánsko

75 – 123 201 – 300

2 – 3
Nórska univerzita prírodných vied a techniky/
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Univerzita v Bergene/Universitetet i Bergen

Nórsko

5 – 9

Chalmerská technická univerzita/Chalmers 
tekniska högskola
Kráľovský technologický inštitút/Kungliga 
Tekniska högskolan
Švédska poľnohospodárska univerzita/Sveriges 
lantbruksuniversitet
Umeåská univerzita/Umeå Universitet
Göteborgská univerzita/Göteborgs universitet

Švédsko

124 – 168 301 – 400

4
Univerzita južného Dánska/Syddansk 
Universitet Dánsko

4 Univerzita v Tromsø/Universitetet i Tromsø Nórsko

10
Štokholmská vysoká škola ekonomická/
Handelshögskolan i Stockholm Švédsko

2 – 3
2 – 3

Ouluská univerzita/Oulun yliopisto
Univerzita v Turku/Turun yliopisto Fínsko

169  – 204 401 – 500

11 Linköpingská univerzita/Linköpings universitet Švédsko

4 – 6
4 – 6
4 – 6

Aaltoská univerzita/Aalto-yliopisto
Východofínska univerzita/Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylänská univerzita/Jyväskylän yliopisto

Fínsko

http://www.ehea.info
http://www.euractiv.sk/veda-a-vyskum/clanok/svedsko-a-dansko-vedu-rebricek-najlepsich-inovatorov-eu-016606?newsletter=11181
http://www.helsinki.fi/admissions/index.html
http://www.uio.no/english/studies/admission/
http://studies.ku.dk/admission/
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=679&l=en


BULLETIN SAIA 2/2011 

Téma/ŠTÚDIUM V ŠKANDINÁVII

03 

 ŠVÉDSKO

Vysokoškolské vzdelávanie vo Švédskom kráľovstve (Kungariket 
Sverige) poskytuje 61 vysokoškolských inštitúcií, ktoré sa delia 
na štátne (verejné) a súkromné (samosprávne a nezávislé). 
Štátnych je 14 univerzít a 22 vysokých škôl, súkromné sú  
3 univerzity a 9 vysokých škôl. Okrem toho je 13 nezávislých 
organizácií s právom udeľovať kvalifikácie v psychoterapii.

Zoznam vysokých škôl je na viacerých portáloch, napríklad 
na stránke Švédskej národnej agentúry pre vysokoškolské 
vzdelanie (Högskoleverket – http://www.hsv.se).

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové (bakalársky, 
magisterský a doktorandský stupeň) a pre občanov Švédska  
a Európskej únie nie je spoplatnené. 

Akademický rok sa skladá z jesenného (august až polovica 
januára) a jarného semestra (január až koniec júna). Väčšina 
kurzov a študijných programov sa začína v jesennom semestri.
Mnohé vysoké školy ponúkajú aj letné programy, ktorých 
absolvovaním môžu študenti získať 15 kreditov. Od roku 2007 
väčšina švédskych vysokých škôl používa európsky systém 
kreditov (ECTS). 

Základnými predpokladmi prijatia na vysokoškolské štúdium  
1. stupňa (bakalársky študijný program) je maturita  
a dostatočné ovládanie švédskeho, resp. anglického jazyka. 
Od jesenného semestra roku 2010 je prihlasovanie na švédske 
univerzity on-line prostredníctvom portálu studera.nu. Ak 
sa chce záujemca o štúdium prihlásiť aj na viac škôl a viac 
programov, podáva jednu prihlášku. Termíny uzávierok na 
bakalárske a magisterské programy sú 15. augusta na jarný 
semester a 15. januára na jesenný semester. 

Najlepšie škandinávske univerzity v roku 2010 podľa QS
(QS World University Ranking)

45
Kodaňská univerzita 
Københavns Universitet Dánsko

62
Uppsalská univerzita 
Uppsala universitet Švédsko

72
Lundská univerzita 
Lunds universitet Švédsko

75
Helsinská univerzita 
Helsingin yliopisto Fínsko

84
Aarhusská univerzita
Aarhus Universitet Dánsko

100
Univerzita v Osle 
Universitetet i Oslo Nórsko

133
Univerzita v Bergene  
Universitetet i Bergen Nórsko

141
Dánska technická univerzita
Danmarks Tekniske Universitet Dánsko

150
Kráľovský technologický inštitút 
Kungliga Tekniska högskolan Švédsko

168
Štokholmská univerzita 
Stockholms universitet Švédsko

183
Göteborgská univerzita 
Göteborgs universitet Švédsko

204
Chalmerská technická univerzita 
Chalmers tekniska högskola Švédsko

211
Univerzita v Turku 
Turun yliopisto Fínsko

237
Nórska univerzita prírodných vied a techniky 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Nórsko

250
Aaltoská univerzita 
Aalto-yliopisto Fínsko

293
Univerzita v Tromsø 
Universitetet i Tromsø Nórsko

297
Umeåská univerzita 
Umeå Universitet Švédsko

298
Univerzita južného Dánska
Syddansk Universitet Dánsko

303
Jyväskylänská univerzita 
Jyväskylän yliopisto Fínsko

308
Východofínska univerzita 
Itä-Suomen yliopisto Fínsko

313
Ouluská univerzita 
Oulun yliopisto Fínsko

369
Tamperská univerzita 
Tampereen yliopisto

Fínsko

389
Linköpingská univerzita 
Linköpings universitet Švédsko

451 – 500
Aalborgská univerzita
Aalborg Universitet Dánsko

Bližšie informácie o prijímacom konaní na švédske vysokoškolské 
inštitúcie záujemcovia získajú na portáli studera.nu.

Studyportals.eu zastrešuje štyri portále, na ktorých si záujemcovia  
o štúdium v európskych krajinách môžu vyhľadať bakalárske, magisterské  
a doktorandské študijné programy, ako aj štipendiá na štúdium. 

http://www.hsv.se/highereducationinsweden/highereducationinstitutionsheis/listofhighereducationinstitutions.4.28afa2dc11bdcdc557480002332.html
http://www.phdportal.eu
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Zaujímavé webové stránky

www.regeringen.se/sb/d/1454 – ministerstvo školstva  
a výskumu (Utbildningsdepartementet); švédska verzia
www.sweden.gov.se/sb/d/2063 – ministerstvo školstva  
a výskumu; anglická verzia
www.si.se – Švédsky inštitút

www.hsv.se – Švédska národná agentúra pre vysokoškolské 
vzdelanie (Högskoleverket)

www.studyinsweden.se – informačný portál o živote a štúdiu 
vo Švédsku
www.studera.nu – informácie o prihlasovaní sa na 
vysokoškolské štúdium a on-line prihlasovanie na vysokoškolské 
štúdium 

www.doktorandhandboken.nu – informácie  
o doktorandskom štúdiu 

Štipendiá na štúdium – pozri stranu 7

NÓRSKO

Vysokoškolské vzdelávanie v Nórskom kráľovstve (Kongeriket 
Norge) poskytuje v rámci súkromného i verejného sektora 
7 univerzít, 6 špecializovaných univerzitných inštitúcií,  
24 štátnych vysokých škôl, dve národné umelecké inštitúcie  
a 29 súkromných vysokých škôl s inštitucionálnou akreditáciou 
alebo akreditáciou študijného programu.
Vysokoškolské štúdium je trojstupňové: bakalárske (3 roky), 
magisterské (2 roky) a doktortandské štúdium (3 roky). 
Výnimkou v dĺžke štúdia sú tzv. profesijne orientované odbory 
ako medicína, psychológia, teológia a veterinárstvo.
Používa sa kreditný systém ECTS (European Credit Transfer 
System). Výučba sa uskutočňuje v nórčine, časť programov 
(najmä magisterských) je aj v angličtine.
Akademický rok je rozdelený na dva semestre: jesenný (od 
polovice augusta do polovice decembra) a jarný (od januára  
do polovice júna).

Zoznam škôl je zverejnený napríklad  
na stránke 
http://www.studyinnorway.no 
alebo v publikácii Vzdelávacie systémy: 
Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, ktorú 
vydala SAIA.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium  
v Nórsku pre občanov Slovenska je vysvedčenie o maturitnej 
skúške a znalosť nórčiny/angličtiny. Pre záujemcov o štúdium 
v Nórsku, ktorí získali vzdelanie mimo Nórska, sú stanovené 
základné podmienky, tzv. GSU-list (Higher Education Entrance 
Qualifications List for applicants with foreign education). Pre 
cudzincov, ktorí neovládajú nórčinu, je prihláška na bakalársky 
program zároveň prihláškou na ročný kurz nórčiny. Študenti, 
ktorí bývajú v Nórsku alebo majú certifikát z nórskeho jazyka,
sa prihlasujú prostredníctvom portálu agentúry NUCAS  
(http://www.samordnaopptak.no)

Zaujímavé webové stránky

www.regjeringen.no/en/dep/kd.html?id=586 – 
ministerstvo školstva a výskumu/Kunnskapsdepartementet 
www.siu.no – Centrum pre medzinárodnú univerzitnú 
spoluprácu/Senter for internasjonalisering av høgre utdanning
www.nokut.no – Nórska agentúra pre zabezpečenie kvality vo 
vzdelávaní/Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
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http://www.samordnaopptak.no/info/
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www.studyinnorway.no – informácie o štúdiu v Nórsku pre 
cudzincov

www.samordnaopptak.no – portál agentúry NUCAS 
(Samordna opptak) informácie o prihlasovaní sa na nórske 
vysoké školy; 

www.invia.no – informačné centrum pre uznávanie dokladov  
o vzdelaní

www.udi.no – Nórsky imigračný úrad/Utlendingsdirektoratet; 
informácie o pobyte v Nórsku, o registrácii pobytu (občania EÚ) 

Štipendiá na štúdium – pozri stranu 7

FÍNSKO

Vysokoškolské vzdelávanie vo Fínskej republike (Suomen 
Tasavalta/Republiken Finland) poskytuje 20 univerzít (yliopisto/
universitet – fínsky/švédsky) a 29 odborných polytechník 
(ammattikorkeakoulut/yrkeshôgskolor – skr. AMK/YH), 
ktoré reprezentujú mimouniverzitné vzdelávanie. Desať 
univerzít má tradičný multidisciplinárny charakter a desať je 
špecializovaných. Vysokoškolské štúdium trvá 3 až 6 rokov  
a je bezplatné.

Fínsko má dva oficiálne jazyky – fínsky a švédsky. Takmer 
všetky bakalárske programy sú vyučované vo fínčine alebo 
švédčine, preto musí uchádzač o takéto štúdium ovládať jeden 
z týchto jazykov. Fínske školy poskytujú kurzy a programy aj 
v iných jazykoch, najmä v angličtine. Vyhľadávacia databáza 
takýchto programov je na www.studyinfinland.fi

Akademický rok sa skladá z 2 semestrov, jesenný trvá od 
augusta/septembra do polovice decembra, jarný od januára do 
mája. 

Štúdium na získanie titulu bakalár (kandidaatti/kandidat) trvá 
3 roky, titulu master (maisteri/magister) 5 až 6 rokov plného 
štúdia (alebo dvojročné štúdium po získaní titulu bakalár).
Výberové a prijímacie konanie je v kompetencii univerzity. 
Študenti musia absolvovať prijímacie skúšky vo Fínsku  
a dokladovať znalosť vyučovacieho jazyka školy (fínčina alebo 
švédčina). Prihlasuje sa prostredníctvom stránky  
www.universityadmissions.fi (programy v angličtine) alebo 
www.yliopistohaku.fi (programy vo fínčine a švédčine).

Základné informácie o živote vo Fínsku cudzinci nájdu na portáli „In to“ 
– www.intofinland.fi 

www.studyinfinland.fi/study_options/study_programmes_database 
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Štipendiá na štúdium vo Fínsku

Štipendiá na základe bilaterálnej dohody  
– The Finnish Government Scholarships Pool

• 3- až 9-mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový 
pobyt pre doktorandov. Uchádzač sa nesmel zdržiavať vo 
Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný pobyt. 
Uzávierka žiadostí je spravidla v januári v SAIA, n.o.

Štipendiá Fínskej vlády – CIMO Fellowship
• 3- až 12-mesačný pobyt pre mladých vedcov (absolventov 
a doktorandov). Žiadosť podáva fínsky partner na 
CIMO (Centre for International Mobility) 3 mesiace pred 
plánovaným pobytom. Uzávierka prihlášok je priebežne.
• 10-mesačný pobyt prednostne na napísanie diplomovej 
práce Pobyt je určený študentom magisterského štúdia 
fínčiny a literatúry. Uzávierka býva 30. apríla a 31. októbra. 
Bližšie informácie: www.finland.cimo.fi

Štipendiá na letnú školu Helsinky Summer School 
Medzinárodná letná škola sa uskutočňuje spravidla  
v auguste. Kurzy sú určené študentom vyšších ročníkov 
a doktorandom z celého sveta. Komunikačným jazykom 
je angličtina. Štipendium môže byť plné alebo polovičné. 
Účastník si sám hradí cestovné náklady  
a stravu. Uzávierka on-line prihlášok je spravidla  
v apríla na www.helsinki.fi/summerschool. 

Ďalšie štipendiá – pozri stranu 7

Zaujímavé webové stránky

www.minedu.fi – ministerstvo školstva a kultúry
www.studyinfinland.fi – informácie o štúdiu vo Fínsku
www.edu.fi – všeobecné informácie o vzdelávacom systéme
www.oph.fi/info/recognition – ENIC/NARIC, ekvivalencia 
dokladov o vzdelávaní

www.cimo.fi – CIMO, Centrum pre medzinárodné mobility

DÁNSKO

Vysokoškolské vzdelanie v Dánskom kráľovstve (Kongeriget 
Danmark) poskytujú verejné a súkromné vysokoškolské 
inštitúcie. Univerzitný sektor tvorí 8 univerzít, neuniverzitný 
sektor 6 umeleckých škôl, 8 odborných vysokých škôl, 2 vyššie 
technické školy a 10 akadémií odborného vysokoškolského 
vzdelania.

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové (bakalársky, 
magisterský a doktorandský stupeň). Akademický rok sa člení 
na 2 semestre, jesenný trvá od septembra do konca decembra 
a jarný od januára do mája.
Univerzity (Universitet) ponúkajú bakalárske, magisterské  
a doktorandské programy vo všetkých akademických oblastiach.
Bakalárske programy (BSc/BA) sú trojročné, magisterské 
(candidatus; MSc/MA) sú dvojročné a doktorandské programy 
sú trojročné. Odborné vysoké školy (Professionshøjskoler) 
ponúkajú profesne orientované troj- až štvorročné 
bakalárske štúdium, ktorého súčasťou je aj prax. Akadémie 
(Erhvervsakademier) ponúkajú profesionálne, spravidla 
dvojročné programy (tzv. AP degree; academy profession)  
v rôznych oblastiach. 

Zoznam vysokých škôl je napríklad na portáli Dánskej 
agentúry pre medzinárodné vzdelávanie: 
http://en.iu.dk.

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky stupeň 
je ukončené stredoškolské vzdelanie (12 rokov školskej 
dochádzky) – maturita alebo dánsky ekvivalent maturity 
(studentereksamen; højere forberedelseseksamen; højere 
handelseksamen; højere teknisk eksamen) a ovládanie 
vyučovacieho jazyka. Väčšina bakalárskych programov sa 
vyučuje v dánčine. 
Podmienkou prijatia na vyšší stupeň je ukončenie nižšieho 
stupňa vysokoškolského vzdelávania. 
Prihlášky sa podávajú spravidla do 15. marca na štúdium 
začínajúce sa v auguste alebo v septembri a do 1. septembra 
na štúdium začínajúce sa v januári alebo vo februári. 
Formulár prihlášky školy spravidla zverejňujú dva mesiace 
pred termínom uzávierky.

Propagovať dánske univerzity je cieľom portálu Danske Universiteter 
http://dkuni.dk

www.studyinfinland.fi/study_options/study_programmes_database 
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/universities
http://dkuni.dk/


BULLETIN SAIA 2/2011 

Téma/ŠTÚDIUM V ŠKANDINÁVII

07 

Štipendiá na štúdium v Dánsku

 Dánska agentúra pre medzinárodné vzdelávanie 
 Študijné a výskumné pobyty 
Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných
postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí 
sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre, alebo 
štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom. 
Uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie:  
http://en.iu.dk
 Letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry 
Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných
postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí 
sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre.
Uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:  
http://en.iu.dk
   

 Vzdelávacie kurzy na ľudových školách 
      (Højskolerne) 

Dánske ľudové školy (højskolerne), neformálne 
vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako 
dejiny, umenie, hudba, šport, filozofia, divadlo, fotografia
atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku.  
Minimálna dĺžka kurzu pre záujemcov o štipendium 
je 12 týždňov. Žiadosť podáva za študenta dánska 
vzdelávacia inštitúcia. Uzávierka je 1. júna a 1. decembra 
(každoročne), zoznam škôl a ponúkaných kurzov:  
www.hojskolerne.dk

Zaujímavé webové stránky

http://www.studyindenmark.dk – portál o štúdiu v Dánsku

http://www.iu.dk – Dánska agentúra pre medzinárodné 
vzdelávanie (Styrelsen for International Uddannelse); 
informácie o vysokoškolskom systéme, štipendiách a grantoch
http://www.uvm.dk – ministerstvo školstva (Undervisningsmi
nisteriet)
http://vtu.dk – ministerstvo vedy, technológií a inovácií 
(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling)
http://dkuni.dk – portál Dánske univerzity (Danske 
Universiteter)
www.newtodenmark.dk – stránka Dánskeho imigračného úradu 
(Udlændingeservice)

ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V ŠKANDINÁVII

 Národný štipendijný program 

Národný štipendijný program poskytuje štipendiá na študijný 
pobyt počas 2. stupňa štúdia (magisterské/inžinierske/
doktorské) a študijný alebo výskumný pobyt počas 
doktorandského štúdia, ako aj cestovné granty.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk.

 Program Celoživotného vzdelávania EÚ – LLP 
       (Erasmus)
Bližšie informácie: www.saaic.sk a vysoké školy, ktoré sú 
zapojené do programu
Program Celoživotného vzdelávania je program Európskej 
únie na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho 
podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského 
vzdelávania.
Program Erasmus podporuje mobility jednotlivcov, a to mobilitu 
študentov na účely štúdia na vysokoškolskej inštitúcii v inej 
zúčastnenej krajine, mobilitu študentov na účely odbornej stáže  
v podnikoch, centrách praktického vyučovania, výskumných 
centrách a iných organizáciách v inej zúčastnenej krajine, 
mobilitu pedagogických pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií 
alebo pozvaných pracovníkov z podnikov na účely výučby  
v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v zahraničí, mobilitu 
pedagogických alebo iných pracovníkov z vysokoškolských 
inštitúcií pre účely školenia v zahraničí, ako aj intenzívne 
jazykové kurzy organizované pre prichádzajúcich študentov  
v zapojených krajinách, kde sa hovorí menej používanými  
a menej vyučovanými jazykmi. 

 Štipendiá nadácií a spoločností 
Na Slovensku pôsobí viacero nadácií a spoločností, 
ktoré ponúkajú štipendiá na štúdium v zahraničí. Bližšie 
informácie bývajú zverejnené na ich webových stránkach. 
Sú to napríklad: 

Grantový program Nadácie Orange – Šanca pre talenty 
www.nadaciaorange.sk

Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička  
www.nadaciaspp.sk/hlavicka

Štipendijný program U. S. Steel Košice 
www.usske.sk/students/stip-s.htm

Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska Per Aspera  
Ad Astra 
www.nds.sk

Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta 
www.nadaciatatrabanky.sk

http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/
www.hojskolerne.dk
http://www.studyindenmark.dk
http://www.iu.dk/
http://www.uvm.dk/
http://vtu.dk/
http://dkuni.dk/
www.newtodenmark.dk
http://www.iu.dk/
http://www.studyindenmark.dk
http://www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
www.saaic.sk
http://www.nadaciaorange.sk
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

V súvislosti so sprevádzkovaním databázy štipendií a grantov na www.saia.sk  
pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sme upravili zverejňovanie 
informácií o nich v Bulletine SAIA. Priamo z názvu štipendia sa prekliknete 
do dotabázy, kde sú zverejnené podrobné informácie. V bulletine pri týchto 
ponukách uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo  
z názvu).
Uverejňujeme štipendiá s aktuálnou uzávierkou aj v prípade, ak sme o nich 
informovali v predchádzajúcich číslach Bulletinu SAIA.

 BIELORUSKO 

Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky
Uzávierka: 17. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendium na 1- až 2-semestrálny pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy (ukončené minimálne 3 semestre, študenti bieloruského jazyka  
1 semester), ktorí ovládajú bieloruský jazyk. Akceptačný list je vítaný. 

Štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Akceptačný alebo pozývací list. 

Štipendium na kurz bieloruského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí 
pracovníci VŠ, ktorí majú základy bieloruského jazyka.

 ČESKÁ REPUBLIKA 

AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie 
Uzávierka: do 15. marca 2011 
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/aipes/about

 DÁNSKO

Štipendiá Dánskej agentúry pre medzinárodné vzdelávanie pre postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov
Uzávierka: 28. február 2011 (študijné a výskumné pobyty)
                28. marec 2011 (letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry) 
Bližšie informácie: http://en.iu.dk/grants-and-scholarships 

 EGYPT 

Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého 
školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky 
Uzávierka: 4. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendiá na 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti vysokej školy (ukončené minimálne 3 semestre, študenti arabčiny 1 semester), ktorí 
ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.

Štipendiá na 3- až 5-mesačný výskumný pobyt
O štipendiá sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
www.tfasinternational.org/aipes/about
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
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Štipendiá na 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt 
O štipendiá sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk. 
Vyžaduje sa pozývací list.

Štipendiá na kurz arabského jazyka (v Arabskom vzdelávacom centre, min. 1 mesiac)
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia so základmi 
arabského jazyka. Kurz sa uskutočňuje počas akademického roka.

 ESTÓNSKO 

Postdoktorandské výskumné granty Programu ERMOS (Estonian Research Mobility Scheme) 
Uzávierka: 2. marec 2011 
Žiadosti sa predkladajú on-line prostredníctvom stránky ETIS www.etis.ee 
Bližšie informácie: www.etf.ee/index.php?page=126&

 FRANCÚZSKO 

Štipendiá francúzskej vlády 
Uzávierka: 28. február 2011 okrem jazykových štipendií (štipendiá pre študentov francúzštiny – 28. január 2011, pedagogické 
stáže pre učiteľov – 15. marec 2011, jazykové stáže pre učiteľov – 31. marec 2011) a Programu Copernic (4. marec 2011)

Žiadosti na štipendiá prijíma Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku. Pri jednotlivých typoch štipendií uvádzame 
kontakt na pracovníka veľvyslanectva, ktorý poskytuje bližšie informácie o danom type štipendií.

Jazykové štipendiá  
(tel.: 02/5934 7732, e-mail: dagmar.hamarova@diplomatie.gouv.fr)

• štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných školách – jazykové stáže (2 až 4 týždne) 
• štipendiá pre študentov francúzštiny počas vysokoškolského štúdia (1 mesiac) 
• pedagogická stáž pre učiteľov odborných predmetov vo francúzskom jazyku na bilingválnych gymnáziách (2 až 4 týždne)

 
Univerzitné a vedecké štipendiá  
(tel.: 02/5934 7741, e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)

• Program Copernic (pre inžinierov, ekonómov a právnikov), postgraduálne štúdium zamerané na manažment  
   a marketing (12 mesiacov), www.cdi.fr
• Master 2 (bývalé DESS a DEA, 5. ročník), pre piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl 
• štipendiá pre doktorandov, výskumná stáž 1 až 6 mesiacov
• štipendium na doktorát pod dvojitým vedením, 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov

Odborné štipendiá/verejná správa  
(tel.: 02/5934 7745, e-mail: lakhdar.bouadjenak@diplomatie.gouv.fr)

• štipendiá pre lekárov špecialistov, stáž vo francúzskej nemocnici: 2 až 4 týždne (počas celého roka)
• štipendiá pre zamestnancov verejnej správy (Národná škola pre clá, dane, kataster: 2 až 4 týždne; odborné stáže – dane, 
  clá: 2 až 4 týždne)
• štipendiá pre právnikov, sudcov a prokurátorov na Medzinárodnom inštitúte ľudských práv v Štrasburgu 1 mesiac (júl)
• štipendiá pre sudcov a prokurátorov na ENM, odborná stáž: 2 až 4 týždne (počas celého roka)

Umelecké štipendiá  
(tel.: 02/5934 7705, e-mail: alena.vicikova@diplomatie.gouv.fr)

• štipendiá „Courants“, kultúrny manažment a správa, 1 až 3 týždne (jar – jeseň) pre odborných pracovníkov v oblasti 
  kultúry (podmienkou je dobrá znalosť francúzskeho jazyka)

Bližšie informácie: www.ifb.sk

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
www.etf.ee/index.php?page=126&
www.cdi.fr
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Spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky  
a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013 (Programme Štefánik 2012) 
Uzávierka: 30. apríl 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu  
a športu SR zverejnila výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja (VaV) podporujúce spoluprácu 
medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike. V tejto výzve nie sú definované žiadne prioritné
výskumné oblasti. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne do 24 mesiacov, 
realizácia projektov sa môže začať najskôr 1. januára 2012. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na 
oboch stranách vypracujú spoločne obsahovo totožné projekty. Návrh projektu môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby 
výskumu a vývoja v Slovenskej republike zo všetkých sektorov výskumu a vývoja (sektor vysokých škôl, podnikateľský sektor, 
štátny sektor a neziskový sektor). Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb (max. do výšky  
2 650 eur na kalendárny rok/projekt a 5 300 eur za 24 mesiacov/projekt). Návrh projektu musí byť predkladaný súčasne v SR 
slovenskou riešiteľskou organizáciou a vo Francúzsku francúzskou riešiteľskou organizáciou. 
Bližšie informácie: 
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko/slovensko-francuzsko-2011
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/stefanik

 HOLANDSKO 

Štipendium na letný kurz medzinárodného alebo súkromného práva na Haagskej akadémii medzinárodného 
práva (Hague Academy of International Law/Académie de droit international de la Haye) pre študentov práva, absolventov VŠ 
a doktorandov
Uzávierka: 1. marec 2011
Bližšie informácie: www.hagueacademy.nl/?summer-programme/scholarships

 ISLAND

Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka, kultúry a histórie 
Uzávierka: 1. marec 2011

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka, literatúry a histórie (od septembra  
do apríla). Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského jazyka sú 
uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). 
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships

 

 JAPONSKO

Štipendiá Japonskej spoločnosti pre propagáciu vedy (JSPS)
Uzávierka: 6. až 12. máj 2011 (dlhodobé štipendium, krátkodobé štipendium)
                1. až 5. august 2011 (krátkodobé štipendium)
(v uvedených termínoch musí predložiť žiadosť hosťujúca japonská inštitúcia)

Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov (štandardné a krátkodobé) a doktorandov 
(krátkodobé). Podmienkou je kontakt na japonského školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní  
12 mesiacov a viac v predchádzajúcom období. Štandardné štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé štipendium na  
1 až 12 mesiacov. Prihlášky sa podávajú buď prostredníctvom prijímajúcej organizácie alebo prostredníctvom nominačnej 
autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied. 
Bližšie informácie o dlhodobom štipendiu na rok 2011 – 2012 (JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers; 
Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin): http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2011/appli_long_2011.html

Bližšie informácie o krátkodobom štipendium na rok 2011 – 2012 (JSPS Postdoctoral Fellowship Program for North American 
and European Researchers; Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin, Obei-Tanki):  
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2011/appli_short_2011.html

Informácie o spolupráci na portáli SAV: http://www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=JAP&user_id=3918
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Štipendiá na výskumné pobyty v Slovanskom výskumnom centre Hokkaidskej univerzity (SRC)
Uzávierka: 30. apríl 2011 

The Slavic Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity v japonskom Sappore v rámci Štipendijného programu pre 
zahraničných návštevníkov (Foreign Visitors Fellowship Program) na rok 2012 – 2013 ponúka vedeckým pracovníkom  
a vysokoškolským učiteľom 5- a 10-mesačné výskumné pobyty v oblasti slovanistiky (štúdiá zamerané na krajiny východnej 
Európy a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu). 10-mesačný pobyt sa uskutoční od 1. júna 2012 do 31. marca 2013, 5-mesačné 
pobyty sú letné (od 1. júna do 31. októbra 2012) a zimné (od 1. novembra 2012 do 31. marca 2013).
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/fvfp-fr.html

 CHORVÁTSKO 

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky 
Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendium na semestrálny pobyt (minimálne 4 mesiace)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) so znalosťou chorvátskeho alebo iného 
dohodnutého jazyka. Akceptačný list je vítaný. 

Štipendium na výskumný pobyt  (minimálne 1 mesiac)
 O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi so znalosťou chorvátskeho alebo iného dohodnutého jazyka. Akceptačný list je 
vítaný.

Štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester štúdia), doktorandi, vedeckí pracovníci, 
vysokoškolskí učitelia, ktorí majú základy chorvátskeho jazyka. 

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA

Štipendiá kórejskej vlády 
Uzávierka: 27. apríl 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk 

Štipendium na celé magisterské/doktorandské štúdium 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia, absolventi VŠ  
vo veku do 40 rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo anglický jazyk.

 LITVA
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky  
v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 2. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončené minimálne 3 semestre), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, ktorí 
ovládajú litovský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

Štipendium na letný jazykový kurz 3 až 4 týždne
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí 
pracovníci. Základy litovského jazyka sú vítané.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=68
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=68
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69
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 LUXEMBURSKO

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským 
veľkovojvodstvom 
Uzávierka: 18. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk 

Štipendium na mesačný študijný pobyt pre doktorandov
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú francúzsky jazyk, prípadne iný cudzí jazyk, ktorý potvrdí 
prijímajúca strana v akceptačnom liste. 

Štipendium na 2-semestrálny študijný pobyt v oblasti riadenia na Fakulte práva, hospodárstva a financií Luxemburskej
univerzity (http://wwwfr.uni.lu/fdef)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho štúdia VŠ, ktorí spĺňajú podmienky prijímajúceho inštitútu a majú 
jazykové znalosti podľa požiadaviek inštitútu (francúzsky, nemecký, anglický jazyk). 

Štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt v oblasti informatiky na Fakulte prírodných vied, technológie  
a komunikácie Luxemburskej univerzity (http://wwwfr.uni.lu/fstc)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho štúdia VŠ, ktorí spĺňajú podmienky prijímajúceho inštitútu a majú 
jazykové znalosti podľa požiadaviek inštitútu (francúzsky, nemecký, anglický jazyk). 

Štipendium na zdokonaľovací hudobný kurz
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, interpreti s akceptačným listom 
z Hudobného konzervatória (www.cml.lu). 

Štipendium na semestrálny jazykový pobyt na Národnom inštitúte jazykov (www.insl.lu)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a doktorandi. 

 MAĎARSKO 

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti školstva, vedy, 
športu a mládeže 
Uzávierka: 9. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk (uchádzač sa musí zaregistrovať aj on-line na  
www.scholarship.hu)

Štipendium na 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ denného štúdia (ukončené minimálne 3 semestre; študenti maďarského jazyka 
1 semester) vo veku do 25 rokov, ktorí majú akceptačný list a ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený    
v akceptačnom liste. 

Štipendium na 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať interní doktorandi do veku do 35 rokov, ktorí majú akceptačný list a ovládajú maďarský 
jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.

Štipendium na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú maďarský 
alebo iný dohodnutý jazyk.

Štipendium na 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt 
O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú maďarský 
alebo iný dohodnutý jazyk.

Štipendium na letné kurzy maďarského jazyka (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončené minimálne 2 semestre; študenti maďarského jazyka 1 semester), 
doktorandi, učitelia VŠ. Vyžaduje sa základná znalosť maďarského jazyka. 
Bližšie informácie o jazykových kurzoch: Budapešť (www.summeruniversity.hu), Debrecín (www.nyariegyetem.hu), 
Pécs (www.isc.feek.pte.hu) a Szeged (www.arts.u-szeged/hungarianstudies), ako aj na www.scholarship.hu

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=119
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=119
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=120
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=122
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=123
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=123
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=124
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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 NEMECKO 
 

Štipendiá pre kultúrnych manažérov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy 
Uzávierka: 6. marec 2011 
Bližšie informácie: www.moe-kulturmanager.de

 

Medzinárodné parlamentné štipendium v Nemeckom spolkovom sneme pre absolventov vysokých škôl  
Uzávierka: 30. jún 2011 

Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne  
a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Uchádzači zo 
Slovenska môžu získať 5štipendií. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa 
chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. Štipendium zahŕňa 450 eur/
mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné, náklady na cestu do/z Berlína sú 
tiež hradené. 
Bližšie informácie: http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/index.html

 POĽSKO 

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky 
Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendium na semestrálny študijný pobyt – polonistika
O štipendium sa môžu uchádzať  študenti polonistiky, slovakistiky a slavistiky, ktorí majú ukončený minimálne 1 semester 
štúdia.

Štipendium na semestrálny študijný pobyt – iné odbory
O štipendium sa môžu uchádzať  študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre štúdia), ktorí ovládajú poľský alebo iný 
dohodnutý jazyk. Je potrebný akceptačný list.

Štipendium na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi VŠ, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný svetový jazyk uvedený v akceptačnom 
liste.

Štipendium na 1- až 10-mesačný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný svetový 
jazyk uvedený v akceptačnom liste. 

Štipendium na letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester štúdia), doktorandi VŠ, vysokoškolskí učitelia 
so základnou znalosťou poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
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 RAKÚSKO 

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2011 (letný jazykový kurz) a 31. marec 2011 (ostatné štipendiá) on-line na www.scholarships.at
(Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at.  
Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.)

Štipendiá na letný jazykový kurz 2011
O štipendium na 3-týždenný letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku sa môžu ucházať študenti a doktorandi zo 
spoločenskovedných odborov zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku, resp. zo Slovenskej akadémie vied.  

Štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 €/mes. 

Štipendiá Ernsta Macha Akcie Rakúsko – Slovensko pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (1 – 4 mesiace) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 €/mes. 

Štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: 1 500 €/mes. 

Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

 Pozri aj stranu 18

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 31. marec 2011 on-line na www.aktion.saia.sk (priamy link: http://projekt.aktion.saia.sk)

Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských doktorandských školení
Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov

 Pozri aj stranu 18

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru 
Uzávierka: 1. marec 2011 on-line na www.scholarships.at

• Štipendium Ernsta Macha
• Štipendiá Franza Werfela 
• Štipendiá Richarda Plaschku

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 
 

Štipendium Moritza Csákyho pre mladých vedeckých pracovníkov s výskumnou činnosťou v oblasti humanitných vied, 
kultúrnych štúdií a spoločenských vied
Uzávierka: 15. marec 2011 
Bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi 
so zameraním na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku
Uzávierka: 15. marec 2011 
Bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

http://www.aktion.saia.sk/article.aspx?c=990&id=4075
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/article.aspx?c=990&id=4075
http://www.aktion.saia.sk/article.aspx?c=990&id=4075
http://projekt.aktion.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
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 SLOVENSKO 

Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa pre začínajúcich akademických pracovníkov
Uzávierka: 30. jún 2011 

Cieľom štipendia je umožniť začínajúcim akademickým pracovníkom dôstojnejší štart do ich pedagogickej a vedeckej činnosti  
a podporiť ich zotrvanie na vysokých školách. Štipendium je určené interným doktorandom a asistentom. Na Slovensku je 
štipendium vyhlasované v spolupráci s Nadáciou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Bližšie informácie: www.vnjh.sk

Program rozvoja vyššieho vzdelávania Cursus Innovati  
Uzávierka: 30. jún 2011 

Program Cursus Innovati je otvorený grantový program Vzdelávacej nadácie Jana Husa pre projekty z oblasti vyššieho 
vzdelávania, ktoré rozvíjajú neaplikované humanitné, společenskovedné a príbuzné odbory. 
Bližšie informácie: http://www.vnjh.cz/cursus-innovati/vyhlaseni

Program Podporujeme individuality Nadácie Intenda 
Uzávierka nominácií: do 1. júla 2011 

Nadácia Intenda v máji 2011 zverejní výzvu na predkladanie nominácií v programe Podporujeme individuality. Interní študenti 
doktorandského štúdia v poslednom ročníku vo veku do 30 rokov môžu získať na svoj projekt maximálne 5 000 eur.  
Do programu ich musia nominovať školitelia (do 1. júla 2011), následne nominovaní doktorandi predložia svoje projekty  
(do 30. septembra).  
Bližšie informácie: www.intenda.sk.

 SLOVINSKO 

Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom kultúry 
SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky  
a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 10. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho (ukončené minimálne 3 semestre) a magisterského štúdia  
a doktorandi vo veku do 35 rokov, ktorí ovládajú slovinský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.

Štipendium na seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry pre slavistov a slovakistov
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia.

Štipendium na letnú školu slovinského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí 
pracovníci.

 SRBSKO 

Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky  
v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendium na 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študenti srbského jazyka minimálne  
1 semester), ktorí ovládajú srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79


BULLETIN SAIA 2/2011 

Štipendiá a granty 

16 

Štipendium na 1- až 9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre doktorandov
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk. 

Štipendium na letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ, 
vysokoškolskí učitelia, ktorí majú základy srbského jazyka.

 ŠVAJČIARSKO 

Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt  
pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. apríl 2011
Bližšie informácie: www.sciex.sk

V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty doktorandov (Doktorandské štipendium Sciex/Sciex 
Doctoral Candidate Fellowship), výskumníkov s titulom PhD., ktorí nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu 
(Postdoktorandské štipendium Sciex/Sciex PostDoc Fellowship) a krátkodobé návštevy školiteľov (tútorov) 
štipendistu. 
Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.
Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti ju musia ovládať minimálne na úrovni B2 
podľa ELP (European Language Passport). Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom a tútormi však môže byť 
aj iný dohodnutý jazyk.
Základnými podmienkami sú:

● Štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský výskum na oprávnenej slovenskej inštitúcii. 
● Umiestnenie trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi), 24 (doktorandi) mesiacov.
● Švajčiarska hosťujúca organizácia musí financovať všetky ostatné náklady spojené s prácou štipendistu,  
   ktoré nie sú pokryté štipendiom Sciex. 

Keďže v prípade štipendia v rámci programu Sciex ide o pracovnoprávny vzťah medzi švajčiarskou inštitúciou a štipendistom, 
existuje skúšobná lehota v trvaní 3 mesiacov. Po absolvovaní tejto lehoty (alebo v jej priebehu) rozhoduje švajčiarsky tútor  
o tom, či štipendista naozaj prejavuje predpokladanú mieru odbornosti, kompetentnosti a angažovanosti. Pokiaľ štipendistovi 
nebude daná výpoveď v priebehu skúšobnej lehoty, vzniká mu spoločne so švajčiarskym tútorom povinnosť v šesťmesačných 
intervaloch od začiatku pobytu predkladať Rektorskej konferencii švajčiarskych univerzít (CRUS) správu o stave riešenia 
výskumnej úlohy na predpísaných formulároch (zverejnené na www.sciex.ch).

Možnosť predložiť žiadosť o štipendium sa začína 2 mesiace pred termínom uzávierky (pred otvorením výzvy nie je možné 
podať žiadosť, pripravovať si dokumentáciu však možno aj vopred). 

 TAIWAN 
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2011 

Taiwanské ministerstvo školstva na akademický rok 2011/2012 ponúka štipendiá pre 5 občanov Slovenskej republiky,  
3 na celé bakalárske štúdium (maximálne 4 roky) a 2 na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium  
(maximálne 3 roky). Celému štúdiu predchádza ročný jazykový kurz čínskeho jazyka LEP (Mandarin Language Enrichment 
Program).
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk,  
Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava (e-mail: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk)

 TALIANSKO 
Bogliasco štipendium v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2011 

Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným 
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure pre le Arti e le lettere v Bogliascu 
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. 
Bližšie informácie: www.bfny.org/english/fellowships.cfm 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=157
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
www.sciex.sk
http://www.roc-taiwan.org/sk/ct.asp?xItem=179812&ctNode=7992&mp=512
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 TURECKO 
Štipendiá tureckej vlády 
Uzávierka: 23. február 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk (letný kurz) 
                29. apríl 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk (magisterské/doktorandské štúdium, výskumný pobyt) 

Štipendium na 2-mesačný letný kurz tureckého jazyka a kultúry
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), absolventi VŠ, doktorandi so základmi 
tureckého jazyka vo veku do 40 rokov s dobrým zdravotným stavom.

Štipendium na 2- až 8-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku magisterského štúdia, absolventi VŠ, doktorandi, pedagogickí 
pracovníci VŠ a vedeckí pracovníci ovládajúci turecký, anglický alebo francúzsky jazyk vo veku do 45 rokov s dobrým 
zdravotným stavom.

Štipendium na celé magisterské alebo doktorandské štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia (ukončené aspoň 
4 roky štúdia), absolventi VŠ, doktorandi ovládajúci turecký, anglický alebo francúzsky jazyk vo veku do 40 rokov s dobrým 
zdravotným stavom.

 UKRAJINA 

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny  
v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 19. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendiá na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študent ukrajinského jazyka 1 semester), 
ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.

Štipendiá na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ, vysokoškolskí učitelia, ktorí majú akceptačný alebo 
pozývací list a ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk.

Štipendiá na seminár ukrajinského jazyka (21 dní)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ, 
vysokoškolskí učitelia so základmi ukrajinského jazyka. 

Cestovné granty pre umelcov z Fondu Roberta Cimettu 
Uzávierka: 25. február, 22. apríl, 26. august 2011 
Bližšie informácie: http://www.cimettafund.org

Individuálne cestovné granty pokrývajú cestovné náklady a náklady na víza pri účasti na profesionálnych kultúrnych stretnutiach 
sietí, workshopoch, umeleckých pobytoch, festivaloch, sympóziách atď. Výmena sa musí konať v európskej a stredomorskej 
oblasti. Granty sú prednostne pre umelcov z oblasti Stredomoria, pokiaľ sa hlásia umelci z ostatných krajín Európskej únie, ich 
projekty musia mať silné väzby na Stredomorie.

 Iné štipendiá a granty 

17 

http://www.education.sk/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=135
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=136
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
http://www.cimettafund.org
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Akcia Rakúsko – Slovensko,  
spolupráca vo vede a vzdelávaní

Podrobnosti  
o štipendiách a grantoch 

Akcie Rakúsko – Slovensko

www.aktion.saia.sk
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ZMENY V ŠTIPENDIÁCH A PROJEKTOCH OD ROKU 2011

Od 1. 1. 2011 sú zmenené podmienky pre udeľovanie štipendií 
a pre podporu projektov v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko.

ŠTIPENDIÁ AKCIE RAKÚSKO – SLOVENSKO

Štipendiá sa poskytujú na nasledujúce typy štipendií:

• Štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť 
študentom možnosť, využívať pri príprave svojej diplomovej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu 
kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 €/mes.  
Uzávierka: marec a október

• Výskumné štipendiá pre doktorandov  
   (Štipendiá Ernsta Macha Akcie Rakúsko – Slovensko)

Štipendium pre doktorandov (1 – 4 mesiace) má poskytnúť 
doktorandom možnosť, využívať pri príprave svojej 
dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto 
dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 
€/mes. Uzávierka: marec a október

• Výskumné štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) 
pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov. Výška štipendia:
1500 €/mes. Uzávierka: marec

• Štipendiá na krátkodobé pobyty
Pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi zo štátnych 
a verejných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu 
uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku 
študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami s 
partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. 
Uzávierka: priebežne počas roka

• Štipendiá na letný jazykový kurz
Štipendium pre študentov a doktorandov na absolvovanie 
letnej jazykovej školy. Uzávierka: marec

Konkrétny typ štipendia (okrem krátkodobých pobytov) môže 
získať štipendista iba raz; predĺženie štipendia nie je možné. 
Štipendium na krátkodobé pobyty bude možné získať raz  
za 6 mesiacov.

PROJEKTY AKCIE RAKÚSKO – SLOVENSKO

V prípade projektov bude podpora zameraná na nasledujúce 
oblasti:

I. Spolupráca mladých výskumníkov

Projekty majú za cieľ podporiť kariérny rast doktorandov  
a postdoktorandov prostredníctvom užšej spolupráce s inými 
doktorandmi a postdoktorandmi z Rakúska a Slovenska. 
Projekty s nasledujúcim zameraním budú prednostne 
podporené:

• nadviazanie novej vedeckej spolupráce,
• spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, 
  ktorý sa venujú rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme,
• spoločné aktivity vedúce k habilitácii.

Pri plánovaní projektu treba zohľadniť aj ďalšiu udržateľnosť 
podporenej spolupráce.
Podporované sú výlučne aktivity doktorandov  
a postdoktorandov. Účasť tretích osôb je možná, avšak nebude 
financované z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko.

II. Organizácia rakúsko-slovenských doktorandských 
     školení 

Z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko sa podporuje 
organizovanie bilaterálnych školení pre doktorandov, pričom 
v popredí školení má byť zlepšenie zručností v nasledujúcich 
oblastiach:

• prezentačné a komunikačné zručnosti pri prezentácii 
  vlastnej vedeckej práce,
• príprava a realizácia vedeckých kooperačných projektov, 
  resp. mobilitných projektov (napr. vypracovanie projektovej 
  žiadosti, projektový manažment, zúčtovanie projektu  
  a pod.).

Iba také projekty budú podporené, v rámci ktorých sa školení 
zúčastnia doktorandi z oboch krajín. Pri projektoch z tejto 
oblasti môže byť žiadateľom aj mimovládna organizácia zo 
Slovenska alebo Rakúska, no iba v spojení s oprávnenou 
vysokou školou druhej krajiny.

III. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových 
      kurzov

Z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko 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 v čo najlepšej miere prakticky precvičovali vedomosti 
získané v rámci výučbovej časti. Očakáva sa vlastný príspevok 
od účastníkov (50 eur od Slovákov a 200 eur od Rakúšanov), 
ktorý pokryje časť organizačných výdavkov letného jazykového 
kurzu. Tento typ projektu nemožno kombinovať s individuálnymi 
štipendiami Akcie na letné jazykové školy.
Uzávierky na predkladanie projektových žiadostí v roku 2011: 
31. marec, 15. máj, 15. október

www.aktion.saia.sk
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 STÁŽ V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SR PRE ŠTUDENTOV
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje v akademickom roku 2011/2012 už 14. ročník programu stáží 
študentov vysokých škôl. Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti  
s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy kancelárie 
Národnej rady SR. Program stáže sa uskutoční od 1. októbra 2011 do 31. mája 2012. Študenti pracujú cca 15 hodín 
týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení.
O účasť v programe sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 3. ročníku 
štúdia, s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka; znalosť ďalších cudzích jazykov je 
vítaná, s neformálnym záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí, s dobrými študijnými výsledkami.
Uzávierka prihlášok (súčasťou je okrem iného odporúčanie vyučujúceho) je 31. mája 2011. 
Bližšie informácie: http://www.nrsr.sk/?SectionId=39
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 LETNÁ STÁŽ V U. S. STEEL KOŠICE
U. S. Steel Košice ponúka študentom 4. ročníka univerzity alebo vysokej školy študijných odborov hutníctvo, strojárstvo 
elektrotechnika a iné letnú stáž (júl – august 2011). Uchádzači musia mať výbornú znalosť anglického jazyka slovom  
i písmom, ovládať PC, byť flexibilní a dodržiavať etické zásady. Záujemcovia musia poslať životopis v slovenskom  
a v anglickom jazyku do 28. februára 2011, absolvovať test z anglického jazyka (do 31. marca) a ústny pohovor (do 
24. júna). Bližšie informácie: www.usske.sk (e-mail: internship@sk.uss.com).

 ZJEDNOTENIE FONDOV NA FINANCOVANIE INOVÁCIÍ  
     – VYZVA NA VEREJNÉ KONZULTÁCIE 
Európska komisia vyzvala na verejné konzultácie a odporúčania ako zmenšiť byrokraciu a zabrániť duplikovaniu úloh, 
keďže práve tie sú hlavnými brzdami rozvoja inovácií v únii. Cieľom je zosúladiť programy na podporu financovania
výskumu a inovácií v celkovej hodnote viac ako 143 miliárd eur. Tieto zahŕňajú Siedmy rámcový program pre výskum 
(FP7), Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie, eurofondy, či prostriedky z Európskeho inštitútu pre 
inovácie a technológie. Svoje odporúčania môžu záujemcovia vyjadriť vyplnením on-line dotazníka na stránke  
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EURIfunding do 20. mája 2011. Komisia by potom mala 
predstaviť nové návrhy v júni. Kľúčové zmeny sa potom uskutočnia v novom finančnom období, ktoré sa začne  
v roku 2014. Výzva na diskusiu je uvedená v Zelenej knihe, ktorá vyšla po februárovom summite, na ktorom sa 
diskutovalo aj o inováciách. „Myšlienka je riadne oneskorená,“ komentovala snahu Komisie výkonná riaditeľka think- 
tanku Lisbon Council Ann Mettlerová. „Potrebujeme rýchlejší prístup k fondom. Skutočne inovatívna príležitosť nepočká 
dva roky a nebude vypĺňať formuláre.“ Podľa Mettlerovej je najdôležitejšie merať výkon a výsledky, a tiež vyhodnotiť 
dosah projektov, rovnako ako to, aby sa zabezpečilo, že prostriedky idú najinovatívnejším spoločnostiam. „Ak to 
nepôjde najlepším hráčom, „ohadzovanie“ inovácií peniazmi môže narušiť trh,“ dodala Mettlerová.   
Naposledy, keď Komisia vyzvala na podobné vyjadrenie názorov, internetový dotazník vyplnilo vyše 1700 organizácií  
a jednotlivcov. Tentoraz Komisia zároveň usporiadava súťaž o najlepší názov pre stratégiu, ktorá sa v súčasnosti 
nazýva Spoločný strategický rámec. EK chce, aby bol názov chytľavejší a ľahšie zapamätateľný. 

(spracované podľa euractiv.sk)
Slovenská verzia Zelenej knihy (Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania
výskumu a inovácií EÚ) je zverejnená na 
http://ec.europa.eu/research/csfri/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_sk.pdf#view=fit&pagemode=none

 VEĽTRHY PRE ŠTUDENTOV O PRÁCI/KARIÉRE PRE ŠTUDENTOV
 Národné dni kariéry 2011, 9. a 10. marec 2011, Bratislava; 6. a 7. apríl 2011 Košice 

Národné dni kariéry sú veľtrhom pracovných príležitostí na Slovensku, ktorý je zameraný na študentov a čerstvých 
absolventov. Ponúkajú študentom možnosť orientovať sa na trhu práce. Tohtoročný 16. ročník sa prvýkrát 
uskutoční v dvoch mestách, v Bratislave (Incheba) a v Košiciach (Hotel Centrum).
Bližšie informácie: www.ndk.sk

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Brazília, Rusko, India, Čína. Kľúčové body kompasu európskeho vysokoškolského vzdelávania?

18. marec 2011, Brusel 
Ďalší zo série seminárov ACA (Academic Cooperation Association), ktoré sú platformou na výmenu skúseností  
z oblasti inovácie a internacionalizácie vysokého školstva. Bude sa venovať vysokoškolským vzdelávacím systémom 
v štyroch krajinách „BRIC“ (Brazil, Russia, India, China) – v čom môžu byť prínosom a inšpiráciou pre Európu. 
Registrácia do 4. marca. Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be

 Výročná konferencia ACA: The excellence imperative. World-class aspirations and real-world needs
22. až 25. máj 2011, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=461

http://www.nrsr.sk/?SectionId=39
www.euractiv.sk/verzia-pre-tlac/clanok/brusel-chce-zjednotit-fondy-na-financovanie-inovacii-016635
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=461
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Program Akademické mobility 

Informačné a poradenské služby o štúdiu  
v zahraničí 
Pracovníci SAIA celkovo poskytli osobne, 
telefonicky alebo mailom informácie  
v 21 753 prípadoch, ďalším vyše 4 423 osobám 
na 50 informačných dňoch a 71 seminároch  
a školeniach.

Vyslania na štúdium, študijné pobyty  
a kurzy do zahraničia na základe 
medzivládnych bilaterálnych dohôd  
a ponúk zahraničných vlád
V roku 2010 boli spracované žiadosti 
štipendistov celkovo do 31 krajín. V gescii SAIA 
sa konalo 23 výberových konaní, v 15 prípadoch 
boli žiadosti skontrolované a zaslané priamo ako 
nominácia v zmysle podmienok. Celkovo bolo  
v sledovanom období posudzovaných 
871 žiadostí uchádzačov, z ktorých bolo 
odporučených, resp. nominovaných na 
štipendijné pobyty 423 osôb a 49 náhradníkov.
O štipendium na akademický rok 2010/11 
sa doteraz uchádzalo 838 uchádzačov (pre 
porovnanie s akademickým rokom 2009/2010 
to bolo 755 uchádzačov a  akademickým 
rokom 2008/2009 to bolo 628 uchádzačov), 
odporučených bolo 394 osôb (na akademický 
rok 2009/2010 to bolo 406 osôb), určení 
boli 50 náhradníci.  Z podaných žiadostí bolo 
zamietnutých 394 žiadostí. 
Najčastejšími nedostatkami v podkladových 
materiáloch uchádzačov boli príliš stručne 
a všeobecne rozpracované dokumenty ako 
motivácia, odborný program a odporúčania, 
prípadne chýbal akceptačný list.
Každoročne sa opakuje najväčší záujem  
o štipendiá do Francúzska, Nemecka a Ruska. 
O štipendium do Francúzska a Nemecka žiadalo 
zhodne 148 uchádzačov a do Ruskej federácie 
109 (pre porovnanie s akademickým rokom 
2009/2010 to bolo 187 uchádzačov do Ruska, 
136 do Nemecka a 126 do Francúzska).  
Napriek pomerne zvyšujúcemu sa počtu 
uchádzačov sa nepodarilo naplniť kvóty 
stanovené v bilaterálnych dohodách, resp. 
v ponukách zahraničných vlád, a to najmä 
z dôvodu malého záujmu o štúdium v rámci 
niektorých z ponúkaných typov pobytov v tej-
ktorej krajine. 
Najviac vybraných uchádzačov o štipendiá bolo 
z Univerzity Komenského – 114 uchádzačov. 
59 odporučených uchádzačov je z Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici a 57 z Prešovskej 
univerzity v Prešove. Ďalej nasledujú UKF v Nitre 
(28), EU Bratislava (23), STU Bratislava (14), 
Trnavská univerzita (13), UCM Trnava (10), KU 
Ružomberok (9) a TU Košice (8).
71 % odporučených uchádzačov sú študenti 
bakalárskeho alebo magisterského štúdia, keďže 
práve oni tvoria najsilnejšiu cieľovú skupinu 
bilaterálnych medzivládnych dohôd. 

Prehľad poskytnutých informácií podľa pracovísk SAIA v roku 2010

Pracovisko SAIA

Počet 
poskytnutých 
informácií osobne, 
telefonicky,  
e-mailom

Informačné dni pre 
študentov stredných a 
vysokých škôl

Semináre a školenia  
pre vysoké školy

Počet 
infodní

Počet 
osôb

Počet 
seminárov

Počet 
osôb

Bratislava 16 836 1 30 13 511

Banská Bystrica 857 13 115 10 572

Košice 1 231 2 7 13 215

Nitra 620 13 678 12 270

Prešov 1 325 16 800 16 378

Žilina 884 5 347 7 257

spolu 21 753 50 1 977 71 2 203

Uchádzači o štipendijné pobyty na akademický rok 2010/2011 
v rámci programu Akademické mobility 

Krajina
Odporučení 
uchádzači

Náhradníci
Zamietnutí 
uchádzači

Celkový 
súčet

Belgicko-Flámske spoločenstvo 2   2

Belgicko-Francúzske 
spoločenstvo

3 2 9 14

Bielorusko 11 1 11 23

Bulharsko 5 2  7

College of Europe 6  5 11

Česko 39 2 7 48

Čína 15 2 4 21

Egypt 6 1 5 12

Fínsko 5   5

Francúzsko 31 9 108 148

Grécko 7 2 5 14

Chorvátsko 7 1 1 9

India 4 1 1 6

Izrael 2 1 4 7

Japonsko 2 1 15 18

Kazachstan 1   1

Kórea 4  9 13

Litva 4 1 2 7

Luxembursko 3 1 5 9

Maďarsko 17  2 19

Mexiko 4  2 6

Moldavsko 1   1

Nemecko – DAAD 55 3 90 148

Poľsko 24 3 12 39

Rumunsko 6   6

Rusko 79 4 26 109

Slovinsko 9 1 5 15

Srbsko 7  2 9

Švajčiarsko 2 3 8 13

Taliansko 17 5 34 56

Turecko 6 3 13 22

Ukrajina 10 1 9 20

Spolu 394 50 394 838
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V skratke
Prijatia na štúdium, študijné pobyty  
a kurzy v Slovenskej republike v rámci 
bilaterálnych medzivládnych zmlúv
V roku 2010 zabezpečovala SAIA, n. o., prijatie 
56 zahraničných štipendistov MŠVVaŠ SR z 
nasledujúcich 11 krajín: Bielorusko, Čína, 
Grécko, Chorvátsko, Kazachstan, Maďarsko, 
Poľsko, Rusko, Slovinsko, Taliansko a Ukrajina. 
Zaznamenali sme výrazný pokles štipendistov 
prichádzajúcich na základe bilaterálnych dohôd. 
Za rovnaké obdobie minulého roku 2009 
SAIA zabezpečovala prijatie 84 zahraničných 
uchádzačov z 12 krajín a za obdobie 2008 
zabezpečovala prijatie 89 zahraničných 
štipendistov zo 16 krajín. 

Multilaterálny program CEEPUS

Na akademický rok 2010/2011 bolo podaných 
celkovo 62 projektov sietí, slovenské vysoké 
školy participovali v 47 sieťach – z toho  
6 sietí koordinovali a 76-krát boli partneri. 
Slovensko spolu s Poľskom (87 partnerov), 
Maďarskom (84 partnerov), Rumunskom  
(78 partnerov) a Českom (74 partnerov) patrí 
ku krajinám s najvyšším počtom partnerov 
spomedzi 14 členských krajín.
Zo schválených 55 sietí majú slovenské 
vysoké školy v akademickom roku 2010/2011 
zastúpenie v 43 sieťach, z toho v 6 sieťach sú 
koordinátormi. Slovenské vysoké školy zároveň  
v sieťach figurujú 72-krát ako partneri.
Slovensko má po Rakúsku najvyšší počet 
koordinátorov.

V akademickom roku 2010/2011 je zapojených 
do programu 15 slovenských verejných vysokých 
škôl:

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Vysoká škola výtvarných umení  
v Bratislave 
Univerzita J. Selyeho v Komárne 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda  
v Trnave 
Prešovská univerzita v Prešove 
Technická univerzita vo Zvolene 
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 
Technická univerzita v Košiciach 
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita veterinárskeho lekárstva  
a farmácie v Košiciach

Zahraničné univerzity prejavili záujem 
vyslať na slovenské vysoké školy 
študentov, doktorandov a učiteľov na 
mobility v rozsahu 2 841 štipendijných 
mesiacov. Slovensko do programu vložilo 
600 štipendijných mesiacov.

Rozmiestnenie zahraničných uchádzačov v rámci programu Akademické mobility 
podľa toho, na ktorú univerzitu a fakultu, resp. inštitúciu boli prijatí v roku 2010

Univerzita/Organizácia Fakulta Celkom

Katolícka univerzita  
v Ružomberku

Pedagogická fakulta 1

Prešovská univerzita  
v Prešove

Filozofická fakulta 17

Slovenská akadémia vied Jazykovedný ústav Ľ. Štúra 1

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave 

Materiálovotechnologická fakulta 1

Strojnícka fakulta 3

Technická univerzita  
v Košiciach 

Hutnícka fakulta 1

Strojnícka fakulta 1

Univerzita Komenského  
v Bratislave

Fakulta manažmentu 2

Filozofická fakulta 8

Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky

1

Právnická fakulta 2

Prírodovedecká fakulta 2

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre

Pedagogická fakulta 2

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici 

Fakulta humanitných vied 4

Fakulta politických vied a 
medzinárodných vzťahov

2

Pedagogická fakulta 1

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach

Botanická záhrada 2

Filozofická fakulta 1

Právnická fakulta 1

Vysoká škola múzických umení  
v Bratislave

Hudobná a tanečná fakulta 1

Výskumný ústav vodného hospodárstva 1

Žilinská univerzita Fakulta organizácie a informatiky 1

Celkový súčet  56

Štipendiá DAAD do Nemecka pre akademický rok 2010/2011

Typ štipendia Počet 

uchádzačov udelených štipendií

Ročné štipendium 30 8

výskumný pobyt pre doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov (7 – 10 mesiacov) (1) (1)

študijný pobyt pre absolventov vysokých škôl (27) (7)

študijný pobyt pre absolventov umeleckých 
vysokých škôl (2) (0)

Celé doktorandské štúdium 2 1

Výskumné štipendium (1 – 6 mesiacov)
pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

10 5

Germanisti (1 – 3 mesiace)
štipendiá na vypracovanie záverečnej práce

10 7

Vedecké pobyty pre učiteľov VŠ a vedeckých 
pracovníkov (1 – 3 mesiace), vrát. opätovných 
pozvaní

6 4

Letné kurzy pre študentov vysokých škôl 92 30

Celkom 150 55
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V skratke
V zimnom semestri 2010/2011 bolo 
schválených 68 štipendijných pobytov 
zahraničným študentom, doktorandom  
a VŠ učiteľom v rozsahu 100 
štipendijných mesiacov. K 15. júnu bolo 
potvrdených 173 žiadostí slovenských 
uchádzačov o mobility do členských krajín 
programu.
Na letný semester 2010/2011 bolo 
schválených 220 štipendijných pobytov 
(275 štipendijných mesiacov). 

Národná kancelária potvrdila 425 žiadostí 
slovenských uchádzačov o sieťové 
mobility na letný semester. V kategórii 
freemover potvrdila 81 žiadostí.

V roku 2010 prijali slovenské vysoké školy 
celkovo 378 štipendistov v rozsahu 448 
štipendijných mesiacov. Slovenské vysoké 
školy prijali 91 študentov na semestrálne 
pobyty, pobyty spojené s vypracovaním 
záverečnej práce alebo účastníkov 
študentských exkurzií, resp. letných škôl 
(spolu 157 štipendijných mesiacov),  
80 doktorandov na krátkodobé výskumné 
pobyty (84 štipendijných mesiacov)  
a 207 učiteľov na prednáškové pobyty 
(207 štipendijných mesiacov). 
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Prehľad prijatých štipendistov programu CEEPUS v roku 2010  
podľa prijímajúcej vysokej školy

UNIZA – Žilinská univerzita v Žiline, TUKE – Technická univerzita v Košiciach, STU – Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  
UNIBA – Univerzita Komenského v Bratislave, TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene,  
EUBA – Ekonomická univerzita v Bratislave, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,  
KU – Katolícka univerzita v Ružomberku, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,  
UJS – Univerzita J. Seleyho v Komárne, UNIPO – Prešovská univerzita v Prešove,  
UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko v roku 2010

Typ štipendia

Podané  
žiadosti

Kritéria  
splnilo

Schválení  
štipendisti 

1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

spolu spolu spolu

Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov
17 15 16 15 12 15

32 31 27

Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre postdoktorandov
4 7 3 6 3 6

11 9 9

Štipendium na letnú jazykovú školu nemčiny v Rakúsku
40 28 24

40 28 24

Štipendium na letnú jazykový školu slovenčiny na 
Slovensku (SAS)

4 + 9 12 7

13 12 7

Štipendium pre bývalých štipendistov
2 2 2

2 2 2

spolu
74 24 59 23 46 23

94 93 69

Akcia Rakúsko – Slovensko

V rámci bilaterálneho programu Akcia Rakúsko – Slovensko, ktorého cieľom je 
zintenzívniť spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom  
a Slovenskom, boli v roku 2010 dve kolá uzávierok žiadostí o štipendiá  
(15. marec a 15. október) a tri kolá predkladania projektov. Riadiace grémium 
na svojich zasadaniach posudzovalo celkovo 93 žiadostí o štipendiá, pričom 
rozhodlo o udelení 130 štipendijných mesiacov 69 osobám. 
V rámci troch uzávierok (15. marca, 15. mája a 15. októbra) bolo 
predložených 16 projektov, riadice grémium rozhodlo o podpore 9 projektov. 

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko  
v roku 2010

Uzávierka
Počet projektov

predložených schválených

15. marec 5 3

15. máj 3 1

15. október 8 5

spolu 16 9
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Národný štipendijný program (NŠP)

Po prerušení programu sa v roku 2010 uskutočnil jeden výber 
štipendistov v rámci mimoriadnej výzvy, ktorej administráciou bola 
poverená zo strany ministerstva SAIA. Slovenskí uchádzači podali 
196 žiadostí, 180 bolo o štipendium pre študentov a doktorandov 
(z toho 126 využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant) a 16 
žiadostí bolo o cestovný grant bez štipendia. Uchádzači boli zo 16 
slovenských vysokých škôl, 1 anglickej vysokej školy a 7 ústavov 
SAV. Žiadali o finančnú podporu na pobyty do 36 krajín sveta, najviac
uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike (34), Nemecku (19), 
Francúzsku (18), Holandsku a Španielsku (13) a Rakúsku (12). 
Výberová komisia udelila štipendium 24 študentom na časť 
magisterského štúdia (110 štipendijných mesiacov) do 10 krajín, 
66 doktorandom na časť doktorandského štúdia (246 štipendijných 
mesiacov) do 23 krajín. Cestovné granty so štipendiom získalo 
13 študentov a 42 doktorandov. Samostatné cestovné granty boli 
udelené 5 osobám. 
Zo zahraničia prišlo 161 žiadostí z 26 krajín, podmienky splnilo 
128 uchádzačov. Uchádzači žiadali o štipendium na pobyty na 
14 slovenských vysokých školách, 23 ústavoch SAV a v 4 ďalších 
organizáciách. Z celkového počtu 161 uchádzačov si podalo 
žiadosť 17 v kategórii študent magisterského štúdia, 22 v kategórii 
doktorand a 122 v kategórii VŠ pedagóg/výskumník.
Výberová komisia udelila štipendium 7 študentom (33 štipendijných 
mesiacov), 19 doktorandom (67 štipendijných mesiacov)  
a 61 vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom  
(176 štipendijných mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu  
87 uchádzačov z 23 krajín v rozsahu 276 štipendijných mesiacov.

Zoznam slovenských a zahraničných štipendistov sme uverejnili  
v Bulletine SAIA 1/2011.

Sciex-NMSch  
(Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) 

V roku 2010 sa SAIA, n. o., stala administrátorom 
Programu Sciex-NMSch, korého cieľom je prispieť  
k zníženiu hospodárskych a sociálnych nerovností  
v rozšírenej Európskej únii prostredníctvom podporovania 
vedeckých kapacít výskumných pracovníkov v nových 
členských štátoch EÚ a udržateľných výskumných 
partnerstiev medzi ôsmimi novými členskými štátmi 
(medzi nimi je aj Slovensko) a Švajčiarskou konfederáciou 
V roku 2010 bola vyhlásená 1. výzva na predkladanie 
žiadostí. Termín uzávierky bol 1. novembra. Bolo 
predložených 18 žiadostí zo Slovenska (6 doktorandov  
a 12 postdoktorandov). Výber štipendistov sa uskutoční 
vo Švajčiarsku v priebehu marca 2011.

Uchádzači o štipendiá Sciex podľa inštitúcií
(D – doktorand, P – postdoktorand)

Inštitúcia D P Spolu

Univerzita Komenského v Bratislave 2 2 4

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

1  1

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach 

 2 2

Slovenská akadémia vied 1 5 6

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

2 1 3

Univerzita veterinárskeho lekárstva  
a farmácie v Košiciach 

 2 2

Spolu 6 12 18

NŠP – zahraniční uchádzači/štipendisti podľa slovenských inštitúcií
(Š – študent, D – doktorand, U – učiteľ)

Prijímajúca inštitúcia
Podané žiadosti Schválené žiadosti

Š D U spolu Š D U spolu

Centrum pre výskum etnicity a kultúry 1 1 1 1

Centrum výskumu živočíšnej výroby 1 1 0

Ekonomická univerzita v Bratislave 3 4 7 2 3 5

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 1 1 0

Prešovská univerzita v Prešove 1 1 9 11 1 1 2 4

Slovenská akadémia vied 9 32 41 5 20 25

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 18 22 12 12

Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 6 1 1 2

Technická univerzita v Košiciach 6 6 3 3

Technická univerzita vo Zvolene 1 1 0

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 1 1 1

Trnavská univerzita v Trnave 2 2 4 3 1 4

Univerzita J. Selyeho v Komárne 1 1 1 1

Univerzita Komenského v Bratislave 4 6 10 20 3 4 3 10

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 4 3 3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 10 14 4 4

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 5 6 2 2 4

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 1 1 1 1

Žilinská univerzita v Žiline 1 2 10 13 1 2 4 7

Celkový súčet 17 22 122 161 7 19 61 87

http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/bulletin-saia-1-2011
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/bulletin-saia-1-2011
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NŠP – slovenskí štipendisti podľa inštitúcie, na ktorej študujú/pracujú

(P – počet podaných žiadostí, S – počet schválených žiadostí, N – náhradníci)

Inštitúcia
Študent Doktorand

Samostatný  
cest. grant 

Celkom 

P S P S N P S P S N

Aberystwyth University 1 1

Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 1 2 1

Bratislavská vysoká škola práva 1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 7 2 4 3 4 2 15 7

Katolícka univerzita v Ružomberku 4 1 2 1 5 1 2

Paneurópska vysoká škola 1 1

Prešovská univerzita v Prešove 2 4 4 3 9 4

Slovenská akadémia vied 9 5 2 9 5 2

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 2 5 5 8 7

Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 15 3 2 2 1 18 4 2

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 1 1

Technická univerzita v Košiciach 2 2 17 8 1 1 20 10 1

Technická univerzita vo Zvolene 1 1 3 2 1 4 3 1

Trnavská univerzita v Trnave 3 3 3 3

Univerzita Komenského v Bratislave 23 10 26 19 2 1 50 29 2

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 4 1 1 7 2

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 2 3 1 13 3

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 3 3 3 3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 2 3 2

Univerzita veterinárskeho lekárstva  a famácie  
v Košiciach

1 1 1 1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 2 1 1 3 1 1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 1

Žilinská univerzita v Žiline 7 3 11 6 3 18 9 3

Celkový súčet 63 24 117 66 15 16 5 196 95 15
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