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ŠTIPENDIJNÝ 

PROGRAM 
 štipendiá a cestovné granty  

pre študentov a doktorandov s trvalým pobytom  
v Slovenskej republike

 cestovné granty  
pre vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov s trvalým pobytom  
v Slovenskej republike

 štipendiá  
pre zahraničných študentov, doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov

 podmienky na podávanie žiadostí

Uzávierka:
30. apríl 2013

Sciex-NMSch 
Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond 

uzávierka  
1. apríl 2013

Bližšie informácie: www.sciex.sk

Aj tento rok môžete podporiť SAIA, n. o.,  
a jej aktivity rozhodnutím  
o 2 % (3 %) zo zaplatenej 
dane z príjmov

Bližšie informácie
www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM 

Uzávierka on-line 30. apríla 2013 do 16.00 h na

 na podporu mobilít študentov, doktorandov, 
     vysokoškolských učiteľov, výskumných  
     a umeleckých pracovníkov s trvalým pobytom  
     v Slovenskej republike

 na podporu mobilít zahraničných  
     študentov, doktorandov,  
     vysokoškolských učiteľov, 
     výskumných a umeleckých pracovníkov 

www.stipendia.sk www.scholarships.sk

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku po podaní žiadosti 
on-line musia do SAIA, n. o., najneskôr do 30. apríla 2013 do 
16.00 h doručiť vytlačený a podpísaný originál žiadosti  
o štipendium (s nalepenou fotografiou pasového formátu). 

Uchádzači zo zahraničia po podaní žiadosti on-line musia do 
SAIA, n. o., najneskôr do 30. apríla 2013 do 16.00 h doručiť 
originál akceptačného/pozývacieho listu vydaného príjímajúcou 
organizáciou na Slovensku (v prípade študentov a doktorandov 
aj originál potvrdenia o štúdiu).

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

 nástup na pobyt:
 študenti: najskorší možný dátum nástupu na 
    pobyt je 1. septembra 2013; najneskorší možný 
    termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2014

 doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní  
    a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum 
    nástupu na pobyt je 1. septembra 2013;  
    najneskorší možný dátum nástupu na pobyt  
    je 31. augusta 2014

 ukončenie pobytu:
 študenti: najneskorší možný dátum ukončenia 
    pobytu je 31. augusta 2014

 doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu 
    je 30. novembra 2014

Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky; konkrétne 
termíny nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou.

Podmienky na podávanie žiadostí pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku

Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov slovenských vysokých škôl, pracovísk Slovenskej akadémie vied a iných 
externých vzdelávacích inštitúcií

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 majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, 
sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti 
s ich plánovaným študijným alebo výskumným 
pobytom v zahraničí.

1. ŠTIPENDIÁ

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
a) študenti študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania 
alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 
3 zákona o vysokých školách, s trvalým pobytom v SR, ktorí študujú na 
verejných, súkromných alebo štátnych vysokých školách v SR, 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 3. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v SR, 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.

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov,  
výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005.  

NŠP je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

http://www.stipendia.sk
http://www.scholarships.sk
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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 do krajín, v ktorých štipendisti doteraz 
absolvovali pobyty, možno nájsť na http://www.stipendia.sk/
sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-
sr/vyska-stipendia (uchádzať sa možno aj do iných krajín, 
pričom výška štipendia bude stanovená dodatočne v prípade 
schválenia).

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

2. CESTOVNÝ GRANT

O cestovný grant sa môžu uchádzať:

a) študenti študijných programov 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných 
programoch podľa § 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 3. 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.

Študenti 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 ostatných žiadateľov 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.

Zo štatistiky NŠP

Žiadosti o štipendiá na študijné/výskumné pobyty  
a cestovné granty v akademickom roku 2012/2013 si 
podalo 385 uchádzačov (1. kolo 219, 2. kolo 166)  
s trvalým pobytom v Slovenskej republike. 

Výberové komisie udelila 120 štipendií (1. kolo 70, 
2. kolo 50) a 90 cestovných grantov (1. kolo 57,  
2. kolo 33). 

Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 35 krajín. 
Najviac plánovali pobyt v Nemecku (33 + 14)  
a v Českej republike (24 + 33).

http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/vyska-stipendia
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/vyska-stipendia
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/vyska-stipendia
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3. ŽIADOSŤ

Žiadosti o štipendiá a cestovné granty sa podávajú on-line 
na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na 
podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 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 
„Odoslať“. 

Po elektronickom odoslaní žiadosť vytlačí, podpíše, 
nalepí fotografiu a doručí/zašle na adresu SAIA, n. o. 
(originál formulára žiadosti sa zasiela bez 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 nahrať v on-line 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 (podpísaný originál 
žiadosti s fotografiou bez príloh) doručená do termínu uzávierky 
do SAIA, n. o., v Bratislave, a to:

 do 30. apríla 2013 do 16.00 h – na pobyty počas  
    akademického roka 2013/2014
 do 31. októbra 2013 do 16.00 h – na pobyty počas 
    letného semestra akademického roka 2013/2014

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 vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu  
a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške,

 potvrdenie o priebežných študijných výsledkoch 
aktuálneho štúdia študentov 1. alebo 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia,  

 doklad k požadovanej výške finančného príspevku na 
cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu 
alebo informácia z internetu),

 doktorand predkladá zoznam publikačnej činnosti 
(upozornenie: zoznam publikačnej činnosti musí byť 
zostavený podľa Smernice MŠVVaŠ SR č. 13/2008-R zo 
16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii  
a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti  
a ohlasov – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie 
jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti – viac 
informácií o smernici na www.minedu.sk).

 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.

Zo štatistiky NŠP

Štipendiá
O štipendium v 1. kole žiadalo 209 študentov a doktorandov  
z 19 vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied na pobyty  
do 35 krajín. Výberová komisia udelila štipendium 19 študentom 
do 12 krajín a 51 doktorandom do 18 krajín.
V 2. kole o štipendium žiadalo 156 študentov a zo 17 vysokých 
škôl na pobyty do 38 krajín. Výberová komisia udelila štipendium 
13 študentom do 12 krajín, 37 doktorandom do 16 krajín. 

Cestovné granty
V 1. kole aj v 2. kole sa o cestovné granty uchádzalo po 152 
študentov a doktorandov spolu so štipendiom a po  
10 uchádzačov o samostatný cestovný grant. Cestovné granty 
výberová komisia schválila spolu so štipendiom v 1. kole  
13 študentom a 38 doktorandom, v 2. kole 7 študentov  
a 20 doktorandom. Samostatné cestovné granty získalo  
v 1. aj 2. kole po 6 žiadateľov.
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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),

 potvrdenie o priebežných študijných výsledkoch 
aktuálneho štúdia študentov 1. alebo 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia,

 doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí 
pracovníci sú povinní nahrať k on-line žiadosti aj zoznam 
publikačnej, resp. umeleckej činnosti (upozornenie: 
zoznam publikačnej činnosti musí byť zostavený podľa 
Smernice MŠVVaŠ SR č. 13/2008-R zo 16. októbra  
2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii 
publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov –  
a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých 
publikácií a/alebo umeleckej činnosti – viac informácií  
o smernici na www.minedu.sk).

 
 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.

 

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.

Bližšie informácie:

Marcela Grošeková
administrátorka programu pre uchádzačov  
s trvalým pobytom na Slovensku
e-mail: marcela.grosekova@saia.sk
tel.: 02/5930 4718

www.stipendia.sk, www.saia.sk
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Podmienky na podávanie žiadostí pre uchádzačov zo zahraničia
Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov 

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený 
aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých 
pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách  
a výskumných organizáciách.

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 (napr. SAV) v Slovenskej republike akceptuje na 
účely prijatia na akademickú mobilitu na štúdium/výskum 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/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 (napr. SAV) 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, Kazachstan, 
Lichtenštajnsko, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Ruská 
federácia, Srbsko (vrátane Kosova), Švajčiarsko, Turecko, 
Ukrajina;

c) Bielorusko;

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.

 

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 na Slovensku 
už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov 
NŠP;

 zahraničných vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov, ktorí už pôsobia na 
slovenských vysokých školách a výskumných 
organizáciách;

 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 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. Národný štipendijný program pre zahraničných 
uchádzačov nepokrýva cestovné náklady na Slovensko a späť.

Výška mesačného štipendia  
(plánuje sa úprava výšky štipendií, sledujte stránku programu)

a) vysokoškolský študent 280 €  

b) doktorand 470 €

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný a 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  
a umeleckého pracovníka)

670 €  

 skúsený vysokoškolský učiteľ/skúsený výskumný, 
a umelecký pracovník:

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

850 € 

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

1 000 €

Poznámka:
Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe.
Ak žiadateľ podľa písm. D (výskumný a umelecký 
pracovník) je zároveň doktorandom (študentom 3. stupňa 
VŠ vzdelávania), výška štipendia sa určuje podľa kategórie 
doktorand.
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Podávanie žiadostí

Žiadosti 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 odoslať žiadosť stlačením 
tlačidla „Odoslať“. Originály podkladových materiálov 
označených hviezdičkou (*) musia byť doručené do 
SAIA, n. o., do 30. apríla 2013 na adresu:
SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1, 
Slovensko

Poznámka:
Originál akceptačného/pozývacieho listu slovenskej vysokej 
školy alebo výskumnej organizácie môže zaslať prijímajúca 
inštitúcia na Slovensku priamo na adresu SAIA, n. o.

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

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti 
o štipendium na študijný/výskumný pobyt pripájajú zahraniční 
študenti a doktorandi:

 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, (*)

 kópia bakalárskeho diplomu, resp. magisterského diplomu 
a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existuje),

 v prípade doktorandov zoznam publikačnej činnosti,

 akceptačný list slovenskej vysokej školy alebo výskumnej 
organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná 
organizácia zaväzujú prijať štipendistu na študijný, resp. 
výskumný pobyt (s presným termínom realizácie pobytu). 
Akceptačný list musí byť na   hlavičkovom papieri vysokej 
školy, resp. výskumnej organizácie s pečiatkou, menom, 
priezviskom, funkciou a podpisom osoby, ktorá list 
vystavila. (*)

 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti 
o štipendium na výskumný/prednáškový pobyt pripájajú 
zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí 
pracovníci:

 štruktúrovaný životopis,

 podrobný prednáškový a/alebo výskumný program (je 
potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a 
podrobný časový plán pobytu),

 kópia diplomu s najvyšším dosiahnutým vzdelaním,

 zoznam publikačnej činnosti,

 pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo výskumnej 
organizácie (s termínom realizácie pobytu). Pozývací list 
musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy, resp. 
výskumnej organizácie s podpisom osoby, ktorá list 
vystavila. (*)

 

Výber uchádzačov zo zahraničia

Výber štipendistov uskutoční výberová komisia, ktorú menuje 
minister školstva 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.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia oznámi SAIA, n. o., 
uchádzačom spravidla do ôsmich týždňov po uzávierke žiadostí.
Bližšie informácie:

Mgr. Lukáš Marcin, administrátor programu  
pre zahraničných uchádzačov
e-mail: lukas.marcin@saia.sk
tel.: 02/5930 4713
www.stipendia.sk, www.saia.sk
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Zo štatistiky NŠP
Zahraniční uchádzači si na pobyty v akademickom roku  
2012/2013 podali celkovo 415 žiadostí. Štipendiá získalo  
23 študentov, 35 doktorandov a 96 vysokoškolských učiteľov, 
výskumných a umeleckých pracovníkov.
V 1. kole si podalo žiadosť 187 uchádzačov (20 študentov,  
32 doktorandov, 135 vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov) z 30 krajín na pobyty  
na 19 slovenských vysokých školách, 21 ústavoch SAV  
a v 4 ďalších inštitúciách. Výberová komisia udelila štipendium 
9 študentom, 16 doktorandom a 47 vysokoškolským učiteľom, 
výskumným a umeleckým pracovníkom. 
V 2. kole si podalo žiadosť 228 uchádzačov (27 študentov,  
35 doktorandov a 166 vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov) z 38 krajín na pobyty na 22 
slovenských vysokých školách, 26 ústavoch SAV a v 5 ďalších 
inštitúciách. Výberová komisia udelila štipendium 14 študentom,  
19 doktorandom a 49 vysokoškolským učiteľom, výskumným  
a umeleckým pracovníkom. 
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy 
štipendií a grantov na www.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je 
možné podať žiadosť. Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti,  
v ponuke sa zobrazí tlačidlo

V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov  
(ak to nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme  
aj v prípade, ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.  

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2013 on-line na www.stipendia.sk (systém sa otvára najneskôr 6 týždňov pred uzávierkou)

V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:

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

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. 

Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta 
Uzávierka: 15. apríl 2013

Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, 
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so 
zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných 
univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania 
(bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých 
akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička 
Uzávierka: 10. máj 2013 (letné školy 2013 a pobyty počas zimného semestra akademického roka 2013/2014)

Štipendijný program poskytuje štipendiá na študijné pobyty, stáže, výskumné pobyty a letné školy kdekoľvek  
v Európe a v Turecku študentom alebo doktorandom s trvalým pobytom v SR študujúcim v odboroch: právo, ekonómia, 
informačné technológie, technické odbory, prírodné vedy a medicína. 
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 21. marec 2013 on-line na www.saia.sk 

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),   
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.  
Akceptačný list vítaný. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt    
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 kurz bieloruského  jazyka (1 – 2 mesiace) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský 
alebo ruský jazyk (základy). 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://www.nadaciatatrabanky.sk
http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=17&lang=sk#top
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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
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 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.saia.sk 

 prednáškový a/alebo študijný  a/alebo výskumný pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky a/alebo tvorby 
     školských programov   

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a odborníkom v oblasti pedagogiky, ktorí ovládajú úradný jazyk 
(novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

 7- až 10-dňový pobyt pre odborníkov za účelom štúdia otázok riadenia, organizácie  a obsahu školstva
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a odborníkom v oblasti školstva, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, 
turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

 7-dňový pobyt pre vedeckých pracovníkov za účelom účasti na kongresoch, kolokviách alebo za účelom práce 
    na spoločných projektoch 

Štipendium je určené vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky 
jazyk.

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 31. máj 2013 on-line na www.saia.sk 

 prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)
Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. O pobyt sa nemôžu uchádzať doktorandi. Pobyt 
sa môže uskutočniť na verejných VŠ alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách. Vyžaduje sa akceptačný/
pozývací list prijímajúcej inštitúcie.

 ČÍNA
Štipendiá čínskej vlády pre študentov z krajín Európskej únie (EU Window)
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Štipendiá čínskej vlády EU Window sú určené občanom členských krajín Európskej únie na ročné štúdium v Číne. 
Uchádzač o štipendium na Chinese training program musí mať maturitu a byť vo veku do 35 rokov, uchádzač  
o general scholar program musí mať absolvované najmenej dva roky bakalárskeho štúdia a byť vo veku do 45 rokov  
a o senior scholar program musí mať minimálne magisterský titul alebo mať minimálne akademický titul docent a byť vo 
veku do 50 rokov. Uchádzač o štipendium sa musí pred podaním žiadosti registrovať na http://laihua.csc.edu.cn. 
Bližšie informácie o štipendiách sú zverejnené na stránke Čínskej štipendijnej rady (CSC):  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2049

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov 
Uzávierka: 22. marec 2013

 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. 

 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. 

Bližšie informácie: http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=94
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
http://laihua.csc.edu.cn
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2049
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme
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 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.saia.sk

 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 27. marec 2013 a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu (krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt) 
on-line na www.saia.sk

 5- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom. Vyžaduje sa akceptačný list  
a znalosť gréckeho, anglického alebo francúzskeho jazyka.

 letný kurz modernej gréčtiny
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa znalosť gréckeho jazyka (základy).

 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list a znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

 FRANCÚZSKO
Štipendium GEFCO Slovakia a francúzskeho ministerstva zahraničných vecí (MAEE)
Uzávierka: 31. marec 2013

Štipendium umožní uchádzačom absolvovať ročný študijný pobyt na úrovni francúzskeho Master 2 (2. ročník na magisterskom 
stupni) v odbore logistika (študijné programy Medzinárodná preprava a Medzinárodná logistika) na Univerzite v Le Havri.  
Uchádzač musí mať dosiahnuté vzdelanie na úrovni francúzskeho Master 1 (1. rok na magisterskom stupni) v odbore logistika, 
manažment, ekonómia a manažment podniku a mať dobrú znalosť francúzskeho jazyka. 
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-GEFCO-MAEE

 HOLANDSKO
Stáže na Medzinárodnom kriminalistickom súde v Haagu (ICC) 
Uzávierka: 1. máj 2013 a 1. november 2013 

 
Medzinárodný kriminalistický súd v Haagu umožňuje kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať  
3- až 6-mesačnú stáž v niektorom z orgánov súdneho dvora. Kandidáti si môžu vybrať z troch programov:

1. Presidency and Chambers (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. medzinárodných vzťahov, politických 
vied, histórie, diplomacie, manažmentu, žurnalistiky, sociálnej psychológie a príbuzných disciplín; vyžaduje sa znalosť 
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
2. Office of the Prosecutor (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. histórie, medzinárodných vzťahov, 
politických vied, žurnalistiky, tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, 
manažmentu ľudských zdrojov, psychológie, administratívnych vied a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť 
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
3. Registry (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, medzinárodných vzťahov, politických vied, žurnalistiky, 
tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov, 
psychológie a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť 
arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny). 

Bližšie informácie: www.icc-cpi.int (Recruitment » Internships and visiting professionals)

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-GEFCO-MAEE
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 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 30. apríl 2013 on-line na www.saia.sk 

 
 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program. 

 INDIA
Ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre
Uzávierka: 2. apríl 2013 on-line na www.saia.sk

Štipendium je určené záujemcom o štúdium hindského jazyka vo veku od 21 do 35 rokov, ktorí majú ukončených 12 rokov 
školskej dochádzky. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny, základy hindčiny sú vítané.    

Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.saia.sk

Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné  
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej 
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov  
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka.  
Zoznam kurzov je zverejnený na http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz 
spadá do štipendijného programu ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, 
vreckové, príspevok na knihy a študijnú cestu. 

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. máj 2013 

Nadácia Clauda Leona ponúka občanom Juhoafrickej republiky a cudzincom postdoktorandské štipendiá na výskum na 
fakultách vedy, techniky a lekárskych vied na univerzitách v Juhoafrickej republike. Štipendium bude udelené na dva 
roky. Uprednostňovaní bývajú uchádzači, ktorí získali titul PhD. pred menej ako piatimi rokmi. Prihlášku nadácii predkladá 
prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá 
Uzávierka: 1. máj 2013 

Lotyšská Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra) ponúka štipendiá na vysokoškolské 
štúdium (10 mesiacov, môže byť udelené maximálne dvakrát), o ktoré sa môžu uchádzať študenti 1., 2. a 3. stupňa 
vysokoškolského štúdia, výskumné štipendiá (na maximálne 5 mesiacov) pre doktorandov a vysokoškolských učiteľov  
a štipendiá na letnú odbornú školu pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia a učiteľov vysokej školy.  
Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://itec.mea.gov.in
http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/
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 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Uzávierka: 15. máj 2013 (pre stáže začínajúce sa 1. októbra 2013)

Stáže (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti, 
ktoré prekladatelia získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia 
dokonale ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať 
dva ďalšie úradné jazyky EÚ. 
Bližšie informácie o stážach: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 NEMECKO
DAAD – Nemecká akademická výmenná služba: Odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 2013 

Odborné exkurzie (7 – 12 dní)
Odborné exkurzie sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb pod vedením 
vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ na:  
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html.  

Študentské praxe (7 – 12 dní) pre skupiny študentov VŠ od 10 do 15 osôb pod vedením učiteľa VŠ. Študenti musia mať 
ukončené minimálne 3 semestre. DAAD hradí 30 eur na osobu na deň a poistenie. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský 
učiteľ na http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html. 
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

 NÓRSKO
Medzinárodné Ibsenove štipendiá  
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Nórska vláda ponúka jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu projektov týkajúcich sa 
nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: www.ibsenawards.com/scholarship/about 

 PORTUGALSKO
Štipendiá portugalskej vlády
Uzávierka: spravidla v marci až apríli 

Žiadosti administruje Inštitút Camões (Instituto Camões – IC). V 1. fáze sa podávajú on-line na www.instituto-camoes.pt,  
v 2. fáze uchádzači zasielajú elektronicky požadované dokumenty. Štipendiá sú zamerané na štúdium a výskum portugalského 
jazyka a kultúry, od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka. Udeľované sú štipendiá:
 štipendiá na 1-mesačné letné kurzy portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov portugalského jazyka  
   so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, žiadosti predkladajú príslušní učitelia portugalčiny,
 štipendiá na 8-mesačný študijný pobyt v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov  
   so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, 
 program Fernãa Mendesa Pinta na podporu výskumu a vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry  
    (max. 12 mesiacov) – určený pre študentov 2. stupňa alebo 1. stupňa v poslednom ročníku, zapojených do projektov  
    vedeckej alebo odbornej prípravy v oblasti portugalského jazyka ako cudzieho jazyka,
 výskumný program – štipendiá na špecializované štúdiá v oblasti portugalského jazyka a kultúry (2. stupeň VŠ a PhD., 
    max. 12 mesiacov) – určené pre pedagogických alebo vedeckých pracovníkov,
 program Pessoa na projekty odbornej prípravy a výskumu v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určený pre vedúcich 
    katedier portugalského jazyka alebo portugalských štúdií, 
 program Vieira – určený pre portugalčinárov – prekladateľov alebo tlmočníkov, zapojených do projektov odbornej prípravy 
    alebo zlepšovania v oblasti prekladu a tlmočenia.
Bližšie informácie: http://www.instituto-camoes.pt (... Entrada > Língua e Cultura > Lingua e Ensino > Bolsas de Estudo > 
Cidadãos Estrangeiros) 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.ibsenawards.com/scholarship/about
http://www.instituto-camoes.pt/


BULLETIN SAIA 03/2013

Štipendiá a granty 

13 

NATO – ACT Internship Programme 
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Stáže, ktoré sa uskutočnia v roku 2014 na Spojeneckom veliteľstve NATO pre transformáciu (Allied Command Transformation 
– ACT) v Joint Analysis Lessons Learned Centre (JALLC) v portugalskom Monsante, sú určené študentom alebo absolventom 
vysokej školy. Uchádzač musí mať minimálne 21 rokov, študent musí mať do 31. decembra 2013 ukončené minimálne dva roky 
univerzitného štúdia, absolvent musel získať titul najskôr 1. januára 2013. Uchádzač musí ovládať jeden z dvoch oficiálnych 
jazykov NATO (angličtina, francúzština). Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky. 
Bližšie informácie: www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme (Organization/Employment/Internship Programme)

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2013 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 eur/mes. 

 Štipendiá pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 – 6 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 eur/mes. 

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

 Štipendiá na letné jazykové kurzy
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom. Vítané je odporúčanie  
od vysokoškolského učiteľa (v prípade doktoranda od školiteľa).  
V roku 2013 sa o štipendium na letný jazykový kurz môžu uchádzať študenti a doktorandi z technických odborov. 

Kompletná informácia o štipendiách, ako aj o štipendiách na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni), na ktoré sa prijímajú 
žiadosti priebežne, je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2013 a 15. máj 2013 on-line na www.aktion.saia.sk (priama linka: http://projekt.aktion.saia.sk)

 Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení
 Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
 Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a postdoktorandov)

Rakúska akadémia vied: Cena Ignáca Liebena, Štipendium Moritza Csákyho
Uzávierka: 15. marec 2013 

 Cena Ignáca Liebena
Cena je určená pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu 
biológiu, chémiu a fyziku. Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade 
prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, 
Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award

http://www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme
http://www.scholarships.at
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://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
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://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award
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 Štipendium Moritza Csákyho
Štipendium M. Csákyho vo výške 2 200 eur udeľuje Rakúska akadémia vied mladým vedeckým pracovníkom s výskumnou 
činnosťou v oblasti humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú významné vedecké úspechy. 
Štipendium sa udeľuje na výskumný pobyt v Rakúsku. Uchádzač musí mať ukončené magisterské štúdium, vek do 40 rokov 
a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina. 
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/moritz-csaky-fellowship

Fond pre vedecký výskum (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung): Program Lise Meitnerovej pre 
vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne 

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia 
veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci  
10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou 
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 60 610 eur/rok alebo postdoktoranda-seniora  
66 680 eur/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 eur.
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/projects/meitner.html

 SLOVENSKO
Štipendijný program KIA Motors Slovakia pre žiakov stredných odborných škôl a pre študentov vysokých škôl
Uzávierka: 3. máj 2013

 Štipendijný program pre žiakov stredných odborných škôl 
V školskom roku 2013/2014 je určený žiakom stredných odborných škôl so zameraním: mechanik nastavovač, mechanik 
strojov a zariadení, mechatronik, mechanik elektrotechnik, programátor zváracích a obrábacích strojov a zariadení, 
autoopravár – elektrikár, karosár, lakovník, mechanik špecialista automobilovej výroby. Podmienkou je odborná prax v Kia 
Motors Slovakia, dobré študijné a učebné výsledky pred a počas obdobia poberania štipendia, po skončení SOŠ ochota 
pracovať v spoločnosti (pracovný pomer hneď po skončení SOŠ v závislosti od dĺžky poberania štipendia). 

 Štipendijný program pre študentov vysokých škôl
V akademickom roku 2013/2014 je určený študentom vysokých škôl 4. a 5. ročníka štúdia, prípadne v predposlednom  
a v poslednom ročníku doktorandského štúdia, ktorí sú po ukončení štúdia ochotní pracovať na pozíciách špecialistov  
v oblasti: výroby (prevádzky lisovňa, karosáreň, lakovňa, montáž, motoráreň), logistiky a plánovania výroby, kvality, 
údržby strojov a zariadení, nákupu, prípadne administratívy. Podmienkou sú výborné študijné výsledky, ochota odpracovať 
minimálne 8 hodín mesačne v rámci štipendia, po skončení VŠ ochota pracovať v spoločnosti (záväzok zotrvať v pracovnom 
pomere 1 až 2 roky v závislosti od dĺžky poberania štipendia), aktívna znalosť anglického jazyka a znalosť práce s PC, 
flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, orientácia na výsledok. 

Bližšie informácie: http://www.kia.sk/index.php?context=376 (Zamestnanie/Štipendijný program)

Program Štipendium SAV 
Uzávierka: 31. marec 2013 a 30. jún 2013

Cieľom programu je priviesť na pracoviská SAV excelentných pracovníkov zo zahraničia vo veku do 40 rokov, ktorí dlhodobo 
pracujú v zahraničí v oblasti vedy a výskumu. Prihlášku podávajú riaditelia pracovísk SAV, ktoré majú záujem o navrhovaného 
pracovníka, pričom ten musí spĺňať nasledovné kritériá pre oprávneného žiadateľa: vek do 40 rokov v čase podania prihlášky, 
ukončené doktorandské štúdium a získaný titul PhD. (od získania titulu PhD. uplynuli v čase podania prihlášky minimálne  
3 roky), kontinuálny študijný a/alebo vedecký pracovný pobyt v zahraničí v trvaní minimálne 2 roky, ktorý skončil maximálne  
6 mesiacov pred dátumom podania prihlášky alebo stále trvá.
Bližšie informácie: http://stipendium.sav.sk/

http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/moritz-csaky-fellowship
http://www.kia.sk/index.php?context=376
http://stipendium.sav.sk/
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Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia – Rozvíjať technik(o)u 
Uzávierka: 31. máj 2013

Grantový program je určený pre učiteľov vysokých škôl technického zamerania na Slovensku. Ciele programu sú:
- spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť,
- podporiť aktívny prístup samotných pedagógov,
- podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie  
  s praxou,
- rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov  
  a motivovaním ich k realizácii vlastných projektov s pridanou hodnotou.

Bližšie informácie: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt pre doktorandov  
a postdoktorandov
Uzávierka: 1. apríl 2013

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 
štipendistov. 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.
Bližšie informácie: www.sciex.sk

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2013 

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá na celé bakalárske štúdium (maximálne 4 roky), na magisterské 
(maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 3 roky). Občania SR sa prihlasujú prostredníctvom Taipejskej 
reprezentačnej kancelárie v Bratislave. 
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk

Štipendiá taiwanského ministerstva školstva na štúdium čínskeho (mandarínskeho) jazyka
Uzávierka: 31. marec 2013 

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá na 6- až 12-mesačné štúdium čínskeho (mandarínskeho) 
jazyka (Huayu Enrichment Scholarship). Občania SR sa prihlasujú prostredníctvom Taipejskej reprezentačnej kancelárie  
v Bratislave.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk/

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2013 (pobyty začínajúce sa vo februári 2014)

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 per 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://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/
www.sciex.sk
http://www.roc-taiwan.org/sk/ct.asp?xItem=349734&ctNode=9314&mp=512
http://www.roc-taiwan.org/sk/ct.asp?xItem=349739&ctNode=7992&mp=512
http://www.bfge.org
www.bfny.org/english/fellowships.cfm
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Štipendium na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka a kultúry
Uzávierka: 28. marec 2013 (kurz od 1. do 20. júla) a 4. apríl 2013 (kurz od 22. júla do 10. augusta)

Università Degli Studi di Milano organizuje letné kurzy talianskeho jazyka a kultúry, ktoré sa uskutočnia v júli a auguste 2013 
v Gargnano del Garda. Uchádzači musia mať minimálne 18 rokov a znalosť taliančiny na úrovni B1/B2. Univerzita ponúka  
60 cudzincom vo veku do 40 rokov štipendium. 
Bližšie informácie: http://www.calcif.unimi.it.

 TURECKO
Štipendiá Vedeckej a technickej výskumnej rady Turecka (TÜBİTAK)
Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci počas celého roka 2013 (hosťujúci vedeckí pracovníci)
29. marec 2013 a 18. október 2013 (študenti), 12. apríl 2013 a 11. október 2013 (výskumní pracovníci)

 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na neplatenom voľne
Cieľom programu Štipendií pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na neplatenom voľne 
(Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave) je podporiť účasť excelentných zahraničných vedcov 
na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách a v priemysle. Program 
podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú neplatené voľno a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite 
alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. Pobyt na prijímajúcej inštitúcii trvá 3 až 12 mesiacov. Žiadosť podáva turecký 
pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

 Štipendiá pre študentov magisterského a doktorandského štúdia 
Program Štipendiá pre zahraničných študentov (Graduate Scholarship Programme for International Students) je určený 
študentom magisterského štúdia (vo veku do 30 rokov) a doktorandského štúdia (vo veku do 35 rokov). Štipendium sa 
poskytuje maximálne na 2 roky študentom magisterského a maximálne na 4 roky študentom doktorandského štúdia. 
Štipendijný program je určený pre uchádzačov zo zahraničia, ako aj zahraničných študentov študujúcich v Turecku.
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr

 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia
Program Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia (Research Fellowship Programme for Foreign Citizens) je 
určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým postdoktorandom na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku. 
Štipendistom je poskytnuté mesačné štipendium a cestovný grant.
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 31. marec 2013 on-line na www.turkiyeburslari.gov.tr alebo www.trscholarships.org (okrem štipendií na bakalárske 
štúdium, prihlasovanie sa má začať v máji)

 Štipendiá na celé bakalárske štúdium (pre uchádzačov s dátumom narodenia po 1. januári 1992): 
- Čiernomorské štipendium (Black Sea Scholarship)
- Štipendium Ibniho Sina zamerané na lekárske vedy (Ibni Sina Medical Sciences Scholarship) 

 Štipendiá na celé magisterské alebo doktorandské štúdium (pre uchádzačov o magisterské štúdium narodených  
    po 1. januári 1983, v prípade doktorandského štúdia po 1. januári 1978):

- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium Ibniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
- Štipendium Ibniho Sina zamerané na lekárske vedy – lekárstvo, stomatológia, farmácia, ošetrovateľstvo, veterina  
  (Ibni Sina Medical Sciences Scholarship)

 Štipendiá na výskumný pobyt (maximálne 1-ročný) pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku  
    a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom:

- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium Ibniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)

 Štipendium na kurz tureckého jazyka (Yunus Emre Turkish Language Scholarship) pre študentov bakalárskeho, 
    magisterského a doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

http://www.calcif.unimi.it
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-foreign-citizens
http://www.turkiyeburslari.gov.tr
http://www.trscholarships.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
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 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 20. marec 2013 on-line na www.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia   
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo 
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 seminár ukrajinského jazyka 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský jazyk (základy). Predpokladaný nástup  
v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.

 USA
Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt  
Uzávierka: 30. marec 2013 

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak Scholars umožňuje jednotlivcom zo Slovenska a Česka pôsobiacim vo 
vládnom, komerčnom alebo akademickom sektore (nie študenti) absolvovať výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu. 
Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelia Slovenská a Česká republika. Uprednostnený je výskumný zámer v oblasti 
vzdelávania, vedy, verejnej správy, politických vied, ekonómie a sociológie. Výskum bude prebiehať od augusta do decembra  
v trvaní 3 a pol mesiaca. Od uchádzača sa vyžaduje niekoľko rokov praxe a vynikajúca znalosť anglického jazyka. 
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/ruth-crawford-mitchell-fellowship-czech-or-slovak-scholars

Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF)  
Uzávierka: 15. apríl 2013 

Slovensko-americká nadácia (Slovak-American Foundation) ponúka štipendiá v rámci dvoch programov: Profesionálna stáž 
a Vedecko-výskumná prax. Profesionálna stáž pre študentov a čerstvých absolventov umožňuje záujemcom získať 
pracovné skúsenosti v dynamických firmách a rôznych mestách. SAF poskytuje štipendium na 6-mesačnú alebo 12-mesačnú 
stáž (internship). Vedecko-výskumná prax umožňuje vedúcim univerzitným a výskumným pracovníkom vykonávať 
nezávislé alebo spoločné výskumné projekty v USA. SAF podporuje projekty až do výšky 60 000 USD za jeden rok. Štipendium 
umožňuje profesorom a univerzitným výskumníkom zobrať so sebou rodinu. 
Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org

NATO – ACT Internship Programme 
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Stáže, ktoré sa uskutočnia v roku 2014 na Vrchnom veliteľstve NATO pre transformáciu (HQ SACT, Headquarters, Supreme 
Allied Commander Transformation) v Norfolku (Virgínia), sú určené študentom alebo absolventom vysokej školy. Uchádzač 
musí mať minimálne 21 rokov, študent musí mať do 31. decembra 2013 ukončené minimálne dva roky univerzitného štúdia, 
absolvent musel získať titul najskôr 1. januára 2013. Uchádzač musí ovládať jeden z dvoch oficiálnych jazykov NATO (angličtina, 
francúzština). Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky. 
Bližšie informácie: www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme (Organization/Employment/Internship Programme)

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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.nationalityrooms.pitt.edu/content/ruth-crawford-mitchell-fellowship-czech-or-slovak-scholars
http://www.slovakamericanfoundation.org
http://www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme
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 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o. 
 
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje 
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj  
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. 
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2013/2014 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín: 

 Čína,
 Fínsko,
 Izrael,
 Švajčiarsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2013/2014 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/cina
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/finsko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/izrael
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/svajciarsko
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business Association) 
– http://webaconnect.ning.com, Studycentral – www.universityfairs.com, Edufindme – http://edufindme.com  
a Holandskej organizácie pre medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC – www.nuffic.nl.

 Days of International Education, marec 2013, Pobaltie
Tallin, Estónsko (14. marec)
Riga, Lotyšsko (16. marec)
Vilňus, Litva (18. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82

 Salấo do Estudante, marec 2013, Brazília
Salvador (10. marec), Vitória (12. marec), Brasília (14. marec), Sấo Paulo (16. a 17. marec), Recife (19. marec), 
Belo Horizonte (21. marec), Curitiba (23. marec), Rio de Janeiro (25. marec), Rio de Janeiro Barra (26. marec), 
Bližšie informácie: http://www.salaodoestudante.com.br/

 Education Abroad Fair, Kyjev, Ukrajina
11. – 14. apríl 2013 
Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua

 International Education Europe EXPO Roadshow, apríl 2013, Španielsko a Taliansko
Barcelona (22. apríl), Madrid (24. apríl)
Rím (29. apríl), Miláno (30. apríl)
Bližšie informácie: www.universityfairs.com/fairs/international-education-europe-expo-roadshow-spring-2013-5319

 EINSTEIG Fairs, apríl, máj, september, október, november 2013, Nemecko
Frankfurt (26. – 27. apríl), Karlsruhe (3. – 4. máj), Dortmund (20. – 21. september),  
Mníchov (11. a 12. október), Berlín (15. – 16. november)
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com

 MasterMap Messe, apríl, máj, október 2013, Nemecko 
Hamburg (23. apríl), Mníchov (30. apríl), Berlín (28. máj), Dortmund (29. október), Kolín (30. október)
Bližšie informácie: http://www.mastermap.de/messe/

 StudyWorld 2013, 3. – 4. máj 2013, Berlín, Nemecko
8. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. 
Bližšie informácie: http://www.studyworld2013.com

 ANALÝZA ÚČASTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY V 7. RP
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) vypracovala Analýzu účasti  
Slovenskej republiky v 7. rámcovom programe EÚ. Ide o prvú ucelenú analýzu slovenskej participácie  
v 7. RP. Podkladom pre jej vypracovanie boli dáta z databázy Európskej komisie  – E-corda, štatistík  
Eurostatu a OECD, ako aj dotazníkového prieskumu uskutočneného medzi slovenskými vedcami  
a výskumníkmi. Od roku 2007 do júna roku 2012 vyhlásila Európska komisia celkovo 293 výziev,  
do ktorých bolo podaných 84 633 žiadostí s celkovou výškou požadovaného príspevku EK 137,09 mld.  
eur. Podporených bolo 15 523 projektov s celkovým počtom 82 711 účastníkov s príspevkom EK  
26,57 mld. eur. Slovenská republika dosiahla úroveň 344 účastí a príspevok EK bol  
46,9 mil. eur. To SR zaradilo na 23. miesto medzi krajinami EÚ. Analýza je zverejnená na:
http://www.7rp.sk/aktuality/analyza-ucasti-slovenskej-republiky-v-7-ramcovom-programe.html

 ON-LINE HODNOTENIE INICIATÍVY EURAXESS PRE VÝSKUMNÍKOV, 
     DOKTORANDOV A VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV

Európska komisia vykonáva v súčasnosti hodnotenie iniciatívy EURAXESS za obdobie 2008 – 2012. Cieľom 
hodnotiacej štúdie bude posúdiť prínos európskeho portálu EURAXESS. Researchers in Motion (EURAXESS Jobs, 
Services, Rights a Links) – http://ec.europa.eu/euraxess/, ako aj služieb poskytovaných výskumníkom. Získané 
zistenia majú Európskej komisii pomôcť lepšie porozumieť potrebám výskumníkov a umožniť v budúcnosti 
prispôsobiť a zlepšiť poskytovanú asistenciu. 
Dotazník je dostupný na stránke https://www.surveymonkey.com/s/3NKX5RY

http://webaconnect.ning.com/events
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.nuffic.nl/nederlandse-organisaties/docs/onderwijspromotie/fairs-worldwide.pdf
http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82
http://www.salaodoestudante.com.br/
http://www.edu-abroad.com.ua
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-europe-expo-roadshow-spring-2013-5319
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-europe-expo-roadshow-spring-2013-5319
http://www.einstieg.com
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.studyworld2013.com
http://www.7rp.sk/aktuality/analyza-ucasti-slovenskej-republiky-v-7-ramcovom-programe.html
http://ec.europa.eu/euraxess/
https://www.surveymonkey.com/s/3NKX5RY
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EURAXESS SLOVENSKO – Sprievodca mobilitou 
výskumných pracovníkov – 2012
http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/
euraxess-sprievodca-mobilitou-1212-sk-web.pdf

EURAXESS SLOVAKIA – The International 
Researcher’s Guide to Slovakia – 2012
http://www.saia.sk/_user/documents/Euraxess/
researchers-guide-2012-en.pdf

Communicating EU Research & Innovation. A guide for project participants
http://bookshop.europa.eu/en/communicating-eu-research-innovation-pbKI3212366/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Vysoké školstvo v Indii: Aktuálny vývoj a vzťahy s Európou

14. marec 2013, Brusel, Belgicko
Ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association). 
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=645

 Európske univerzity – globálne zapojenie/European Universities – Global Engagement 
11. – 12. apríl 2013, Gent, Belgicko organizuje EUA v Gente 
Výročná konferencia EUA (European University Association).
Bližšie informácie: http://www.eua.be/Ghent.aspx

 Medzinárodné sympózium zamerané na hodnotenie univerzít a zabezpečenie kvality vzdelávania  
      The 5th Annual International Symposium on University Rankings and Quality Assurance 2013

30. apríl 2013, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: http://publicpolicyexchange.co.uk/events/DD30-PPE2.php

 Výročná konferencia ACA: Internacionalizácia a medzinárodnej mobility. Ako sme na tom, kam smerujeme? 
     ACA 20 year anniversary conference: Internationalisation and international mobility.  
     Where do we stand, where are we heading?

9. – 11. júna 2013, Haag, Holandsko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=655

 25. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
10. – 13. september 2013, Istanbul, Turecko
Téma: Weawing the Future of Global Partnerships
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html

www.euraxess.sk
http://ec.europa.eu/euraxess

The International Researcher’s 
Guide to Slovakia

EURAXESS
SLOVAKIA
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