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VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ  
O ŠTIPENDIUM A CESTOVNÝ GRANT
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Pred dvadsiatimi rokmi, v marci 1991,  
vyšlo prvé číslo informačného mesačníka  
o možnostiach štúdia v zahraničí.
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Vytvorenie Národného štipendijného programu 
na podporu mobilít študentov, doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 
schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. 
Národný štipendijný program je financovaný
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských 
vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium 
realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, 
napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt 
počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/
inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný 
pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej 
vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.
Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých 
škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí sú majú trvalý pobyt 
v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant 
v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným 
pobytom v zahraničí.

A. ŠTIPENDIÁ

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
a) študenti študijných programov druhého stupňa 
vysokoškolského vzdelávania alebo v štvrtom a ďalších 
rokoch štúdia v študijných programoch, ktoré spájajú 
bakalársky a 2. stupeň štúdia (§ 53 ods. 3 zákona  
o vysokých školách), s trvalým pobytom v Slovenskej 
republike, ktorí študujú na verejných, súkromných alebo 
štátnych vysokých školách v Slovenskej republike, a to  
v súvislosti s realizáciou:

• študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole  
v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak 
má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický 
rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného 
akademického roka,

b) doktorandi – študenti študijných programov tretieho 
stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí 
majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, a to v súvislosti  
s realizáciou:

• študijného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej 
vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní  
1 – 12 mesiacov.

Upozornenie: 
V prípade žiadateľov v zmysle písm. b) musí študijný/
výskumný/prednáškový pobyt trvať minimálne  
1 kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl).

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM NA PODPORU MOBILÍT

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium a cestovný grant 

Podmienky udelenia štipendia pre študentov:

Študenti vysokých škôl musia mať v čase nástupu na štipendijný 
pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, 
ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného 
pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač riadnym 
študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia 
(2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej 
škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium 
na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania 
žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia 
byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium 
študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/
doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom 
akademickom roku.

Štipendiá nie sú určené:
• študentom a doktorandom prijatým na celé 
štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo 
doktorandské) v zahraničí, resp. tým, ktorí celé 
štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť 
financovať zo zdrojov NŠP,
• občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých 
školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej 
zahraničnej alebo slovenskej škole,
• študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných 
štipendijných programov (napr. Erasmus, Medzinárodný 
vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody 
a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus 
absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP 
nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného 
programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium; 
zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť prijatie na 
zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/pozývacím 
listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného 
programu. Zahraničný pobyt v rámci iného štipendijného 
programu realizovaný v minulosti však nie je prekážkou pre 
podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP.).
• študentom a doktorandom, ktorí v rámci toho istého 
stupňa štúdia už absolvovali trojmesačný a dlhší štipendijný 
pobyt v rámci Národného štipendijného programu SR.

 
Výška štipendia:

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na 
študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku. Výška štipendia na mesiac 
sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých 
krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR  
s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

(Výšky štipendií pozri na strane 5)

I. ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY PRE ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH 
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B. CESTOVNÝ GRANT

O cestovný grant sa môžu uchádzať:
a) študenti študijných programov druhého 
stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo  
v štvrtom a ďalších rokoch štúdia  
v študijných programoch, ktoré spájajú 
bakalársky a 2. stupeň štúdia (§ 53 ods. 
3 zákona o vysokých školách), s trvalým 
pobytom v Slovenskej republike, ktorí študujú 
na verejných, súkromných alebo štátnych 
vysokých školách v Slovenskej republike;
b) doktorandi - študenti študijných 
programov tretieho stupňa vysokoškolského 
vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý 
pobyt v Slovenskej republike;
c) vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na 
vysokých školách na Slovensku podľa zákona 
o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt 
na Slovensku;
d) výskumní a umeleckí pracovníci 
– zamestnanci verejných, súkromných alebo 
štátnych vysokých škôl alebo externých 
vzdelávacích inštitúcií, s trvalým pobytom na 
Slovensku.

Cestovný grant slúži na úhradu cestovných 
nákladov alebo ich časti v súvislosti s realizáciou 
študijného, výskumného alebo prednáškového 
pobytu oprávneného uchádzača na zahraničnej 
vysokej škole alebo v zahraničnej výskumnej 
organizácii.

Žiadatelia podľa písm. a) (študenti 2. stupňa  
a pod.) sa môžu uchádzať o cestovný grant len 
v súvislosti so študijným pobytom na vysokej 
škole v zahraničí, ktorý sa realizuje ako ucelená 
časť (napr. semester alebo trimester) a je 
súčasťou ich štúdia na domácej vysokej škole na 
Slovensku.

V prípade žiadateľov v zmysle písm. b) – d) musí 
študijný/výskumný/prednáškový pobyt trvať 
minimálne 1 kalendárny mesiac (napr. 5. marec 
– 4. apríl).

Doktorandi v externej forme štúdia sa môžu 
uchádzať o cestovný grant iba v prípade, ak sú 
zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, 
resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle 
zákona o vysokých školách.

Cestovný grant nemožno žiadať v rámci pobytu 
financovaného prostredníctvom štipendijného
programu, ktorý poskytuje príspevok na 
cestovné, resp. ak sú cestovné výdavky súčasťou 
kalkulácie štipendia (napr. ERASMUS, CEEPUS, 
štipendiá DAAD, Akcia Rakúsko – Slovensko  
a pod.).

Cestovný grant sa môže použiť iba na jednu 
cestu na miesto pobytu a na jednu cestu späť 
(z cestovného grantu sa nefinancuje MHD).
Cestovný grant nie je určený na úhradu nákladov 
spojených s účasťou na konferenciách.

C. ŽIADOSŤ

Žiadosti o štipendiá a cestovné granty sa podávajú on-line na  
www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie žiadostí 
sa otvára spravidla 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po 
otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.
 
Uchádzač musí on-line formulár vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte 
a odoslať žiadosť stlačením tlačidla. Po elektronickom odoslaní žiadosť vytlačí, 
podpíše, nalepí fotografiu a doručí/zašle na adresu SAIA, n. o. (originál
formulára žiadosti sa zasiela bez originálov príloh; originály akceptačného 
listu a potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, budú od 
uchádzača vyžiadané v prípade schválenia žiadosti). Jeden uchádzač si 
môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.

Doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí pracovníci sú povinní 
priložiť k žiadosti aj zoznam publikačnej, resp. umeleckej činnosti.
 
Upozornenie!
V prípade, ak uchádzač žiada súčasne o štipendium v súvislosti s jeho 
plánovaným študijným/výskumným pobytom v zahraničí aj o cestovný 
grant, stačí, ak v rámci žiadosti o štipendium doloží doklad k požadovanej 
výške finančného príspevku na cestovné. Nie je potrebné predkladať 
samostatnú žiadosť o cestovný grant! Uchádzač žiada o cestovný grant 
už v rámci žiadosti o štipendium.
 
Uzávierka
Žiadosť o štipendium, resp. o cestovný grant, musí byť elektronicky 
podaná a v papierovej forme (originál žiadosti) doručená do termínu 
uzávierky, a to:

• do 15. mája 2011 do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho 
akademického roka, 
• do 31. októbra 2011 do 16.00 hod. – na pobyty počas letného 
semestra prebiehajúceho akademického roka.

Ak termín uzávierky pripadne na sobotu alebo nedeľu, on-line žiadosť 
treba podať do termínu uzávierky, a zároveň treba papierovú formu (originál 
žiadosti) doručiť do najbližšieho pracovného dňa nasledujúceho po uzávierke, 
a to do 12:00 hod.

Miesto prijímania žiadostí
SAIA, n. o. | Námestie slobody 23 | 812 20 Bratislava 1
 
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné pripojiť  
k on-line žiadosti o štipendium na študijný/výskumný pobyt  
pre študentov a doktorandov:
 
• v slovenskom jazyku:

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, 
čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu),
• odborný program študijného/výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj 
názov zahraničnej univerzity, výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač 
prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt),
• dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta, v prípade 
doktoranda jedno odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej 
školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument 
musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila),
• doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy, resp. študentom 
doktorandského štúdia,
• fotokópia diplomu a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach,
• doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné
(potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu),
• doktorand predkladá zoznam publikačnej činnosti.

 

www.stipendia.sk
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• v cudzom jazyku:
• akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej 
školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie 
pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného 
pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; 
dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na 
osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list  
v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština,  
k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný 
(nie úradný) preklad.

 
Upozornenie!
Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie 
časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí, 
musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na 
prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie 
školiteľa. 
Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt  
v zahraničí, pričom na zahraničnej vysokej škole budú zaradení 
do bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie ich 
zaradenia do tejto úrovne.
 
 
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné 
pripojiť k on-line žiadosti o samostatný cestovný grant 
(ak sa nepredkladá zároveň so žiadosťou o štipendium):
 
• v slovenskom jazyku:

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre 
vybrané štúdium/výskumný pobyt, čo chce robiť po skončení 
štipendijného pobytu),
• odborný program študijného/výskumného pobytu (je 
potrebné uviesť aj názov zahraničnej vysokej školy, resp. 
výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj 
dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt,
• potvrdenie o tom, že študent je riadnym študentom VŠ/ 
doktorandom v dennej forme štúdia, resp. potvrdenie, 
že uchádzač je vysokoškolským učiteľom/výskumným 
pracovníkom na VŠ alebo v SAV,
• doklad o finančnom zabezpečení študijného/výskumného
pobytu v zahraničí (vlastné náklady, štipendium – uviesť 
názov programu, kto udelil štipendium),
• doklad k požadovanej výške finančného príspevku na
cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo 
informácia z internetu),
• doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí 
pracovníci sú povinní priložiť k žiadosti aj zoznam 
publikačnej, resp. umeleckej činnosti.

 
• v cudzom jazyku:

• akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej 
školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie 
pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného 
pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; 
dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na 
osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v 
inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština,  
k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný 
(nie úradný) preklad.

 

D. VÝBER UCHÁDZAČOV

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe 
predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

• zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať 
časť štúdia/výskumného pobytu na vybranej vysokej škole, 
výskumnom pracovisku;
• odborný program študijného/výskumného pobytu  
a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo 
vedeckú dráhu;
• odborné a osobnostné predpoklady uchádzača uvedené  
v odporúčaniach;
• študijné, resp. vedecké výsledky;
• stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/
pozývacom liste;
• celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Pri výbere štipendistov môže výberová komisia uprednostniť 
uchádzačov, ktorých pobyt sa bude realizovať v krajine mimo 
Európskej únie.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia/cestovného grantu 
oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do ôsmich týždňov 
po uzávierke žiadostí. 
Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét  
o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA, n. o., 
dohodu o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky
pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení 
štipendia doložia originál akceptačného listu a potvrdenia  
o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu (za originál sa 
nepovažuje fax ani vytlačený naskenovaný dokument). 
V prípade udelenia samostatného cestovného grantu (bez 
štipendia) potvrdí SAIA, n. o., schválenie tohto grantu listom, 
pričom v ňom uvedie podmienky, za akých budú náklady na 
cestovné preplatené do výšky schváleného cestovného grantu.
 

Informácie o Národnom štipendijnom programe sú zverejnené 
na stránkach www.stipendia.sk a www.scholarships.sk, 
prostredníctvom ktorých sa podávajú aj žiadosti o štipendium  
a cestovný grant. Pre záujemcov zo zahraničia je portál aj 
v anglickej, francúzskej, španielskej a ruskej mutácii.

http://www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
www.scholarships.sk
http://www.scholarships.sk/en/
http://www.stipendia.sk/fr/
http://www.stipendia.sk/es/
http://www.stipendia.sk/ru/
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Členské krajiny 
EÚ

Mesačné štipendiá

študent doktorand

Belgicko 720 EUR 800 EUR

Česká republika 8 200 CZK 10 000 CZK

Bulharsko 250 EUR 300 EUR

Dánsko 5 000 DKK 5 500 DKK

Estónsko 460 EUR 610 EUR

Fínsko 750 EUR 1 000 EUR

Francúzsko 770 EUR 1 250 EUR

Grécko 550 EUR 650 EUR

Holandsko 870 EUR 1 000 EUR

Írsko 800 EUR 1 000 EUR

Litva 460 EUR 610 EUR

Lotyšsko 460 EUR 610 EUR

Maďarsko 75 000 HUF 90 000 HUF

Nemecko 720 EUR 840 EUR

Poľsko 250 EUR 300 EUR

Portugalsko 650 EUR 800 EUR

Rakúsko 800 EUR 940 EUR

Rumunsko 300 EUR 400 EUR

Slovinsko 550 EUR 670 EUR

Španielsko 850 EUR 1 000 EUR

Švédsko 8 000 SEK 12 000 SEK

Taliansko 900 EUR 1 090 EUR

Veľká Británia 760 GBP 1 000 GBP
 

Krajiny EFTA
Mesačné štipendiá

študent doktorand

Island 75 700 ISK 85 000 ISK

Nórsko 8 000 NOK 11 000 NOK

Švajčiarsko 1 800 CHF 2 000 CHF

Ďalšie vybrané 
krajiny

Mesačné štipendiá

študent doktorand

Austrália 1 600 AUD 2 500 AUD

Čile 550 EUR 650 EUR

Čínska ľudová 
republika 700 USD 900 USD

Egypt 500 EUR 600 EUR

Ekvádor 600 USD 800 USD

Chorvátsko 350 EUR 450 EUR

Izrael 600 EUR 800 EUR

Japonsko 135 000 JPY 175 000 JPY

Juhoafrická 
republika 850 USD 1 100 USD

Kanada 2 000 CAD 2 200 CAD

Mexiko 6 000 pesos 7 300 pesos

Ruská federácia 350 EUR 450 EUR

Senegal 400 USD  460 USD

Singapur 1 500 USD 2 000 USD

Taiwan (Čína) 900 USD 1 050 USD

Turecko 300 EUR 350 EUR

Uganda 450 USD 510 USD

Ukrajina 350 EUR 450 EUR

USA 1 800 USD 2 000 USD

Venezuela 350 EUR 450 EUR
 

VÝŠKA ŠTIPENDIÍ PRE SLOVENSKÝCH ŠTUDENTOV A DOKTORANDOV 
v rámci Národného štipendijného programu na pobyty vo vybraných krajinách sveta

Vymenované sú len tie krajiny, do ktorých boli v rámci Národného štipendijného programu štipendiá už v minulosti udelené  
a ktorých výšku schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uchádzač môže požiadať o štipendium aj do krajiny, 
ktorá nie je v zozname. Výška mesačného štipendia sa následne stanoví s ohľadom na životné náklady v danej krajine na základe 
stanoviska zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine, pričom výšku štipendia pre danú krajinu musí odsúhlasiť Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov na študijný alebo výskumný pobyt v zahraničí.
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Národný štipendijný program Slovenskej republiky 
je určený na podporu mobilít zahraničných 
študentov, doktorandov, vysokoškolských 
učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty 
na slovenských vysokých školách a výskumných 
pracoviskách.
 
Oprávnení uchádzači:

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
A) študenti vysokých škôl, ktorých 
vysokoškolské štúdium 2. stupňa sa 
uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá 
verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola  
v Slovenskej republike akceptuje na účely 
prijatia na akademickú mobilitu na štúdium  
v Slovenskej republike;
• trvanie štipendijného pobytu: 1 – 2 semestre

B) doktorandi, ktorých vysokoškolské 
štúdium alebo vedecká príprava sa uskutočňuje 
v zahraničí, a ktorých niektorá verejná, 
súkromná alebo štátna vysoká škola alebo 
externá vzdelávacia inštitúcia v Slovenskej 
republike akceptuje na účely prijatia na 
akademickú mobilitu na štúdium v Slovenskej 
republike;
• trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov

C) vysokoškolskí učitelia na vysokých 
školách pôsobiacich mimo územia Slovenskej 
republiky, ktorých pozve verejná, štátna alebo 
súkromná vysoká škola v Slovenskej republike 
na prednáškový alebo výskumný/umelecký 
pobyt v Slovenskej republike;
• trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov

D) výskumní a umeleckí pracovníci, 
ktorých pozve verejná, súkromná alebo štátna 
vysoká škola, externá vzdelávacia inštitúcia 
alebo mimovládna organizácia na prednáškový/
výskumný/umelecký pobyt v Slovenskej 
republike;
• trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov

O štipendiá sa môžu uchádzať občania 
nasledujúcich krajín:

a) členské krajiny Európskej únie;  
b) ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k 
Bolonskému procesu (uvádzame iba tie krajiny, 
ktoré nie sú členmi EÚ) – Albánsko, Andorra, 
Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, 
Čierna Hora, Chorvátsko, Gruzínsko, Island, 
Lichtenštajnsko, Macedónsko, Moldavsko, 
Nórsko, Ruská federácia, Srbsko (vrátane 
Kosova), Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina;
c) Bielorusko, Kazachstan;
d) Kanada, Mexiko, USA, krajiny Latinskej 
Ameriky a Strednej Ameriky;
e) Austrália, Čína (vrátane Taiwanu), Egypt, 
India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Juhoafrická 
republika, Kórejská republika, Nový Zéland, 
Thajsko, Vietnam.

II. ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV  
      A VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

Štipendijný program nepodporuje:
• zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé štúdium  
2. stupňa alebo na celé doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, 
ktorí celé štúdium už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo
zdrojov NŠP;
• zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí 
už pôsobia na slovenských vysokých školách a výskumných pracoviskách;
• občanov SR študujúcich alebo pôsobiacich na zahraničných vysokých 
školách alebo výskumných pracoviskách;
• zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci 
iných štipendijných programov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond, 
Erasmus, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.).

O štipendium v rámci NŠP určené pre zahraničných uchádzačov sa nemôžu 
uchádzať osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republiky.
 
Použitie štipendia a realizácia pobytu

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov (stravné, ubytovanie 
a pod.) na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt zahraničných 
uchádzačov na slovenských vysokých školách, výskumných pracoviskách 
a v mimovládnych organizáciách. O pomoc pri zabezpečení ubytovania 
a vybavovaní formalít, nevyhnutných pre vstup na územie Slovenska, 
môže štipendista požiadať prijímajúcu inštitúciu alebo si všetky potrebné 
náležitosti vybavuje sám. Štipendijný program pre zahraničných uchádzačov 
nepokrýva cestovné náklady na Slovensko a späť.  
 
Výška mesačného štipendia

a) vysokoškolský študent 280 EUR

b) doktorand 470 EUR

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný,  
    resp. umelecký pracovník: 

• začínajúci vysokoškolský učiteľ/mladý výskumný, resp. 
umelecký pracovník (= bez titulu PhD. alebo ekvivalentu) 
s menej ako 4 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo 
výskumného, resp. umeleckého pracovníka)

670 EUR

• skúsený vysokoškolský učiteľ/skúsený  
výskumný, resp. umelecký pracovník

- s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) alebo s viac 
ako 4 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo 
výskumného, resp. umeleckého pracovníka

850 EUR

- s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s viac 
ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo 
výskumného, resp. umeleckého pracovníka

1 000 EUR

Poznámky: 
- Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe.
- Ak žiadateľ podľa písm. D. (vedeckí a výskumní pracovníci) je zároveň 
doktorandom (študentom 3. stupňa VŠ vzdelávania), výška štipendia sa 
určuje podľa kategórie doktorand.

Schváleným štipendistom z krajín mimo Európskej únie, ktorých schválený 
štipendijný pobyt trvá minimálne 3 mesiace a ktorí pre potreby povolenia na 
prechodný pobyt na Slovensku sú povinní predložiť cudzineckej polícii doklad 
potvrdzujúci, že netrpia chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, budú  
v rámci štipendia preplatené náklady na lekárske vyšetrenie a vystavenie 
tohto potvrdenia požadovaného cudzineckou políciou. Náklady budú 
preplatené na základe predloženia originálu potvrdenia o zaplatení vydaného 
príslušným zdravotníckym zariadením, a to maximálne do výšky 250 eur na 
štipendistu.
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Podávanie žiadostí
Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na  
www.scholarships.sk. Elektronický systém na podávanie 
žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom 
uzávierky žiadostí. Žiadosť je možné vypĺňať až po otvorení 
elektronického systému. 

Uchádzač musí on-line formulár (v slovenskej, anglickej, 
francúzskej, španielskej alebo ruskej jazykovej mutácii) vyplniť, 
vložiť všetky požadované prílohy v požadovanom formáte 
do elektronického systému a kliknutím príslušného tlačidla 
žiadosť odoslať. Originály podkladových materiálov označených 
hviezdičkou (*) musia byť zaslané poštou a zároveň doručené 
do SAIA, n. o., do termínu uzávierky.  

Originál akceptačného/pozývacieho listu slovenskej vysokej 
školy alebo výskumného pracoviska môže zaslať prijímajúca 
inštitúcia na Slovensku priamo na adresu SAIA, n. o.

Zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie 
Slovenska víza, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu 
na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné 
na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz 
poskytujú zastupiteľské úrady SR).
   
Uzávierka žiadostí

• do 15. mája 2011 do 16.00 hod. – na pobyty počas 
nasledujúceho akademického roka, 
• do 31. októbra 2011 do 16.00 hod. – na pobyty počas 
letného semestra prebiehajúceho akademického roka.

Ak termín uzávierky pripadne na sobotu alebo nedeľu, on-line 
žiadosť treba podať do termínu uzávierky, a zároveň treba 
papierovú formu doručiť do najbližšieho pracovného dňa 
nasledujúceho po uzávierke, a to do 12.00 hod.
  
 
Výber uchádzačov zo zahraničia
Výber štipendistov uskutoční výberová komisia, ktorú menuje 
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Výberová komisia vyberá štipendistov na základe predložených 
podkladových materiálov. Zameriava sa najmä na:

• odôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať 
časť štúdia, výskumného alebo prednáškového pobytu na 
vybranej vysokej škole, výskumnom pracovisku alebo v 
mimovládnej organizácii;
• odborný program študijného, výskumného alebo 
prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre 
ďalšie štúdium alebo vedecký výskum;
• odborné a osobnostné predpoklady uchádzača;
• študijné, resp. vedecké výsledky;
• stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/
pozývacom liste;
• celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line 
žiadosti o štipendium na študijný/výskumný pobyt 
pripájajú zahraniční študenti a doktorandi  
(kategória oprávnených uchádzačov A. a B.):

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia,
• podrobný študijný program v prípade študentov (je 
potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt a dĺžku pobytu),
• podrobný výskumný program v prípade doktorandov  
(je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku  
a podrobný časový plán pobytu),
• v prípade študenta dve odporúčania od vysokoškolských 
učiteľov; v prípade doktoranda jedno odporúčanie od 
školiteľa,
• potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent 
je riadnym študentom vysokej školy min. v šiestom 
semestri štúdia, resp. u doktorandov potvrdenie o zápise na 
doktorandské štúdium, (*)
• overená kópia bakalárskeho diplomu, resp. magisterského 
diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existuje),
• akceptačný list slovenskej vysokej školy alebo výskumného 
pracoviska, v ktorom sa škola, resp. výskumné pracovisko 
zaväzujú prijať štipendistu na študijný, resp. výskumný 
pobyt (s presným termínom realizácie pobytu). Akceptačný 
list musí byť na   hlavičkovom papieri vysokej školy resp. 
výskumného pracoviska s podpisom osoby, ktorá list 
vystavila. (*)

 
Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line 
žiadosti o štipendium na výskumný/prednáškový pobyt 
pripájajú zahraniční vysokoškolskí učiteľia a výskumní 
pracovníci (kategória oprávnených uchádzačov C. a D.):

• štruktúrovaný životopis,
• podrobný prednáškový a/alebo výskumný program  
(je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku  
a podrobný časový plán pobytu),
• pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo 
výskumného pracoviska (s termínom realizácie pobytu). 
Pozývací list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy 
resp. výskumného pracoviska s podpisom osoby, ktorá list 
vystavila. (*)

 
(*) Podkladové materiály (originály) označené hviezdičkou musia  
      byť zaslané poštou a doručené SAIA, n. o., do uvedeného termínu 
      uzávierky.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia oznámi SAIA, n. o., 
uchádzačom spravidla do ôsmich týždňov po uzávierke žiadostí.
SAIA, n. o., vystaví schváleným štipendistom Dekréty o udelení 
štipendia potvrdzujúci schválenie štipendia v rámci Národného 
štipendijného programu a zašle ich spolu s ďalšími informáciami 
a požiadavkami pre vyplácanie štipendia schváleným 
štipendistom.

Bližšie informácie a on-line prihlasovanie

www.stipendia.sk
www.scholarships.sk

www.scholarships.sk
www.stipendia.sk
www.scholarships.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 databázy, 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.

 ČESKÁ REPUBLIKA 

Spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky  
na roky 2012 – 2013
Uzávierka: 2. máj 2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce 
spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2012 – 2013. Predkladať možno návrhy 
projektov základného výskumu (na základe podmienok z českej strany) zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s dobou trvania 
maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít v oblasti výskumu a vývoja. Výzva je určená predovšetkým na podávanie 
návrhov nových projektov (nebudú akceptované návrhy riešiteľov, ktoré boli financované trikrát po sebe) s cieľom nadväzovania
nových spoluprác. Návrhy môžu predkladať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez obmedzenia príslušnosti  
k sektoru výskumu a vývoja. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách vypracujú spoločne 
obsahovo totožné projekty. Spoločné projekty sa realizujú prostredníctvom výmeny osôb a informácií.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb max. do výšky 2 000 €/1 kalendárny rok/1 projekt  
a 4 000 € za 24 mesiacov/1 projekt.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému APVV, ktorý je prístupný na internetovej 
stránke www.apvv.sk v slovenskom jazyku do 2. mája 2011 (do 12.00 h).
Výzva je zverejnená na stránke agentúry www.apvv.sk (›Grantové schémy›Bilaterálne výzvy›Česko›Slovensko – Česko 2011)

 FRANCÚZSKO 

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

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

 INDIA 

Štipendiá na ročný kurz hindského jazyka – štipendium Central Institute of Hindi v Agre 
Uzávierka: 22. apríl 2011 on-line na www.saia.sk 

Central Institut of Hindi v Agre ponúka študentom bakalárskeho štúdia, študentom 2. stupňa VŠ štúdia, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a pracovníkom výskumu a vývoja štipendiá na ročný kurz hindského jazyka. Uchádzač musí mať 
dobrú znalosť angličtiny, ovládať základy hindčiny, mať ukončených 12 rokov školskej dochádzky a byť vo veku od 21 do 35 
rokov. 
Vybratí uchádzači budú mať zabezpečené ubytovanie na hosteli (za 250 rupií mesačne), v ktorom musia byť povinne ubytovaní. 
V hosteli sa podáva výlučne vegetariánska strava.

 RÔZNE KRAJINY

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM na podporu mobilít 

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia a doktorandov 
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov  
     a výskumných/umeleckých pracovníkov

Uzávierka: 15. máj 2011 on-line na www.stipendia.sk

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/cesko/slovensko-cesko-2011?preview_type=from_menu
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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 JAPONSKO

Štipendiá Japonskej spoločnosti pre propagáciu vedy (JSPS) pre postdoktorandov a doktorandov
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)
Prihlášky sa podávajú buď prostredníctvom prijímajúcej organizácie alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, 
ktorou je Slovenská akadémia vied. 
Bližšie informácie: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2011/appli_long_2011.html

                     http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2011/appli_short_2011.html
                     http://www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=JAP&user_id=3918

Štipendiá na výskumné pobyty v Slovanskom výskumnom centre Hokkaidskej univerzity (SRC) pre vedeckých 
pracovníkov a a vysokoškolských učiteľov 
Uzávierka: 30. apríl 2011 
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/fvfp-fr.html

 MAĎARSKO 

Štipendiá RAP pre Rómov na prípravný kurz na štúdium na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti alebo inej 
akreditovanej univerzite 
Uzávierka: 15. apríl 2011

Cieľom Roma Acess Program (RAP) je príprava rómskej mládeže na štúdium na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti 
(komunikačným jazykom je angličtina) alebo inej akreditovanej univerzite. 
RAP pripraví študentov na vybrané odbory formou intezívnych kurzov v oblasti: rodových štúdií, medzinárodných vzťahov  
a európských štúdií, právnych a ľudských práv, politických vied, verejnej správy alebo sociológie; zvýši pomocou intenzívnych 
kurzov angličtiny jazykovú zdatnosť; zamerá sa na zlepšenie písomných a študijnych zručností; zapojí ich do magisterských 
programov CEU a poskytne možnosť zlepšiť si vedomosti o rómskom jazyku, histórii a kultúre.
Prihláška a bližšie informácie: http://www.ceu.hu/rap-call

 NEMECKO 

Medzinárodné parlamentné štipendium v Nemeckom spolkovom sneme pre absolventov vysokých škôl  
a mladých akademikov
Uzávierka: 30. jún 2011 
Bližšie informácie: http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/index.html

 NÓRSKO
 

Medzinárodné Ibsenove štipendiá
Uzávierka: 15. apríl 2011 

Nórska vláda ponúka v roku 2011 už štvrtýkrát v rámci programu The International Ibsen Scholarships jednotlivcom  
a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu projektov, týkajúcich sa nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: http://www.ibsenawards.com
On-line prihláška: http://www.ibsenawards.com/ibsenform2011.php

http://www.ibsenawards.com/article.php?cid=4&aid=124&typecat=0
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 RAKÚSKO 

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 31. marec 2011 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 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.

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 31. marec a 15. máj 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

 RUSKO 

Štipendiá vlády Ruskej federácie 
Uzávierka: 10. apríl 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk 

Štipendium na celé bakalárske štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať maturanti, absolventi SŠ s maturitou (vek do 25 rokov), ktorí ovládajú ruský jazyk.

Štipendium na celé magisterské štúdium 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia, absolventi bakalárskeho štúdia (vek do 
25 rokov), ktorí ovládajú ruský jazyk.

Štipendium na celé doktorandské štúdium 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka magisterského štúdia a absolventi magisterského 
štúdia (vek do 35 rokov), ktorí ovládajú ruský jazyk. Prax v odbore je vítaná.

Štipendium na jazykovú stáž a študijný pobyt 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl, ktorí majú ukončené minimálne 2 semestre štúdia. V prípade 
študijného pobytu je potrebná veľmi dobrá znalosť ruského jazyka.

Štipendium na výskumný pobyt a jazykovú stáž 
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci. 

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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=233
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=235
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=236
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=237
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=238
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Štipendium na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov  
Uzávierka: 15. máj 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk 

O štipendium na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov – MGIMO sa môžu 
uchádzať študenti VŠ, maturanti, absolventi SŠ s maturitou s aktívnou znalosťou ruského a anglického jazyka (znalosť ďalšieho 
jazyka vítaná) so záujmom o medzinárodné vzťahy. Odporučení kandidáti musia absolvovať na MGIMO testy z ruštiny  
a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky. Študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt (200 – 300 USD/mesiac 
vrátane ubytovania). Odpustenie školného sa priznáva vybraným uchádzačom na štúdium počnúc bakalárskym stupňom 
(neudeľuje sa na pokračovanie v magisterskom stupni po skončení bakalárskeho štúdia).
Bližšie informácie o MGIMO – www.mgimo.ru.

 SLOVENSKO 

Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa pre začínajúcich akademických pracovníkov (interných doktorandov  
a asistentov)
Uzávierka: 30. jún 2011 
Bližšie informácie: www.vnjh.sk

Otvorený grantový Program rozvoja vyššieho vzdelávania Cursus Innovati pre projekty z oblasti vyššieho 
vzdelávania, ktoré rozvíjajú neaplikované humanitné, společenskovedné a príbuzné odbory
Uzávierka: 30. jún 2011 
Bližšie informácie: http://www.vnjh.cz/cursus-innovati/vyhlaseni

Program Podporujeme individuality Nadácie Intenda pre interných študentov doktorandského štúdia v poslednom 
ročníku
Uzávierka nominácií: do 1. júla 2011 (doktoranda musí nominovať školiteľ)
Bližšie informácie: www.intenda.sk.

 ŠVAJČIARSKO 

Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt  
pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: každoročne 1. apríl
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.
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. 

 TAIWAN 
Štipendiá na celé magisterské štúdium (v angličtine) na Chinese Culture University 
Uzávierka: 15. jún 2011 

Čínska kultúrna univerzita ponúka občanom Slovenskej republiky 2 miesta na celé magisterské štúdium v angličtine v ôsmich 
oblastiach. Štipendium zahŕňa odpustenie školného (2 250 eur ročne). V prípade, ak sa študent rozhodne pracovať ako 
odborný asistent na univerzite, bude mu vyplácaných 5 000 – 7 000 NTD mesačne. Všetky ostatné náklady si študent musí 
hradiť sám. 
Žiadosť o štipendium: http://www.pccu.edu.tw/intl/index-e.htm 
Bližšie informácie: http://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/english07.htm

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
www.sciex.sk
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 TALIANSKO

Štipendiá talianskej vlády 
Uzávierka: 2. máj 2011 

Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky  
a vládou Talianskej republiky: 

Štipendiá na kurzy talianskeho jazyka a kultúry v trvaní 1 – 3 mesiacov určené pre učiteľov talianskeho jazyka  
a študentov taliančiny vysokých škôl v minimálne 6. semestri vysokoškolského štúdia
Štipendiá na vysokoškolský študijný pobyt – uchádzači musia mať v čase podávania prihlášky ukončené to vzdelanie, 
ktoré vyžaduje daná talianska univerzita na prijatie do vybranej úrovne vysokoškolského vzdelávania (napr. na prijatie na 
2. stupeň vysokoškolského vzdelania musí mať študent ukončené bakalárske vzdelanie)
Štipendium na postgraduálny pobyt na druhom stupni vysokoškolského štúdia, pre doktorandov a pre špecializované 
študijné odbory (s výnimkou lekárskych vied)
Štipendium na výskumný pobyt – pre vedcov vo všetkých vedných odboroch

Pri všetkých pobytoch je nevyhnutná znalosť talianskeho jazyka, potvrdená oficiálnym jazykovým certifikátom, alebo na 
základe pohovoru absolvovanom na Talianskom kultúrnom inštitúte.
S výnimkou kurzov talianskeho jazyka a kultúry sú ostatné štipendiá udeľované výlučne na obdobie 9 mesiacov. Prihlášky 
na inú dĺžku trvania nebudú akceptované. Štipendiá sú udeľované na obdobie akademického roka 2011/2012, pričom nie je 
možné začať štipendijný pobyt skôr než v januári 2012. 
Prihláška sa podáva on-line na stránke Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky:  
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, www.iicbratislava.esteri.it

 TURECKO 
Štipendiá tureckej vlády 
Uzávierka: 29. apríl 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk 

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.

 USA 
Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF) 
Uzávierka: 29. apríl 2011

Slovensko-americká nadácia (Slovak-American Foundation) ponúka štipendiá na: 

Profesionálne stáže pre študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl
Profesionálna stáž pre študentov a čerstvých absolventov umožňuje záujemcom získať pracovné skúsenosti v dynamických 
firmách a rôznych mestách ako napr. New York, Washington, Chicago alebo San Diego. SAF poskytuje štipendium na  
6-mesačnú alebo 12-mesačnú stáž (internship).

Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org

http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=135
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=136
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 KOMUNITNÝ PORTÁL www.uplatnisa.sk
Komunitný portál je projektom Nadácie SmartChoice, ktorá vznikla v roku 2010 s cieľom podporiť marginalizované 
skupiny pri uplatnení sa na trhu práce. Bezplatný pracovný portál je určený študentom a absolventom stredných, 
vysokých škôl a univerzít ako budúcich zamestnancov. Poskytuje kontrolu životopisov, kontrolu motivačných listov,  
24-hodinovú on-line poradňu. 

 PREZENTÁCIE ZO SEMINÁROV „MOBILITY DOKTORANDOV  
     A VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV”

Na stránke www.saia.sk sú zverejnené prezentácie zo seminárov „Mobility doktorandov a výskumných 
pracovníkov“, ktoré SAIA, n. o., organizuje v rámci projektu Servisné centrá EURAXESS. Dostupné sú prezentácie: 
• Predstavenie Servisných centier EURAXESS a mobilitných portálov http://ec.europa.eu/euraxess  
  a www.euraxess.sk 
• Prijímanie zahraničných doktorandov a výskumníkov na Slovensku – implementácia zákona o pobyte cudzincov, 
  postupy cudzineckej polície
• Sociálne a zdravotné zabezpečenie počas pobytu na Slovensku, resp. počas pobytu v zahraničí
• Daňové povinnosti počas pobytu na Slovensku, resp. počas pobytu v zahraničí
• Možnosti financovania výskumných mobilít - časť 1 (Akademické mobility, Akcia Rakúsko-Slovensko, CEEPUS),  
   časť 2 (Národný štipendijný program na podporu mobilít, Sciex – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) 
• Program Ľudia (People) 7. rámcového programu
Prezentácie sú dostupné na:
http://www.saia.sk/sk/konferencie/prezentácie-zo-seminárov-mobility-doktorandov-a-výskumných-pracovníkov

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI PROGRAMU ATLANTIS 
       (Actions for Transatlantic Links and Academic Networks for Training and Intergrated Studies)

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Spolupráce EÚ a USA v oblasti 
vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy Atlantis: Akcie zamerané na transatlantické prepojenia a akademické 
siete v oblasti odborného vzdelávania a integrovaných štúdií na rok 2011. Projekty môžu predkladať konzorciá 
zložené minimálne z dvoch inštitúcií EÚ z rôznych členských štátov EÚ a jednej inštitúcie z USA. V rámci výzvy 
budú  budú podporené 3 typy akcií: Akcia 1 – Projekty konzorcií pre transatlantické akademické tituly (v podpore 
môžu byť zahrnuté granty mobility pre študentov, akademických a administratívnych pracovníkov). Akcia 2 
– Excelentnosť v projektoch mobility (v podpore môžu byť zahrnuté granty pre študentov a akademických  
a administratívnych pracovníkov). Akcia 3 – Opatrenia orientované na politiku. 
Maximálna dĺžka trvania projektov je od 24 do 48 mesiacov. Projekty musia konzorciá predložiť do 7. apríla 2011.
Bližšie informácie: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_us/funding/calls_2011_en.php#intro
Text výzvy v slovenskom jazyku (Úradný vestník Európskej únie; vo formáte pdf)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:002:0002:0004:SK:PDF

 SÚŤAŽ VEDECKÝCH PRÁC MLADÝCH FYZIKOV 2011  
Slovenská fyzikálna spoločnosť v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného 
a aplikovaného výskumu udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Do súťaže môže prihlásiť 
svoje práce každý autor vedeckej práce z fyziky, ktorý v roku 2011 dosiahne vek najviac 35 rokov.
Do súťaže sa prijíma práca alebo súbor najviac troch vedeckých prác, dosiaľ v tejto súťaži neocenených, ktoré boli 
publikované alebo prijaté na publikovanie za posledných 5 rokov. Uzávierka súťažných prác je 6. mája 2011.
Bližšie informácie: http://sfs.sav.sk 

 VEĽTRHY PRE ŠTUDENTOV O PRÁCI/KARIÉRE PRE ŠTUDENTOV
 Národné dni kariéry 2011, 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. 
Bližšie informácie: www.ndk.sk

http://www.saia.sk/sk/konferencie/prezent�cie-zo-semin�rov-mobility-doktorandov-a-v�skumn�ch-pracovn�kov
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V skratke

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Výročná konferencia ACA: Excelentnosť je nevyhnutnosťou. Ambície svetových univerzít a potreby 
      skutočného sveta (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

 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A VÝVOJ
 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) aktualizovala  
4. marca 2011 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok
2011 pre operačný program Výskum a vývoj (nahrádza verziu zo 14. decembra 2010).
Harmonogram je zverejnený na stránke agentúry http://www.asfeu.sk

Opatrenie Plánovaný termín 
vyhlásenia výzvy 

Plánovaný termín 
uzávierky výzvy

Indikatívny objem 
finančných prostriedkov

na výzvu

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom 
      a vývojom do praxe Marec 2011 Júl 2011 30 mil. EUR

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom  
     a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji Marec 2011 Júl 2011 15 mil. EUR

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu  
     a vývoja Jún 2011  Október 2011 25 mil. EUR

3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu  
     a vývoja v Bratislavskom kraji Jún 2011 Október 2011 15 mil. EUR
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http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=461
http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/Aktuality/harmonogram_OP_VaV_na_rok_2011_15_2_11.pdf
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