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Tému januárového čísla Bulletinu SAIA sme sa rozhodli venovať 
štipendijným príležitostiam pre umelcov/študentov umeleckého zamerania. 
Sústredili sme sa najmä na štipendiá a iné formy finančnej podpory, 
ktoré vyplývajú z medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré 
administruje SAIA, n. o., a ktoré podporujú študijnú mobilitu umelcov.  
Umelci a študenti odborov s umeleckým zameraním sa môžu uchádzať  
o takmer všetky takéto štipendiá na študijný alebo výskumný pobyt.  
SAIA ich pravidelne zverejňuje v publikácii Štipendiá a granty, v mesačníku 
Bulletin SAIA, ako aj v databáze štipendií na www.saia.sk. Zároveň vás 
upozorníme na viaceré portály, ktoré môžu byť užitočné pre umelcov  
a študentov umeleckého zamerania, najmä tie, ktoré prinášajú aktuálne 
výzvy napríklad na rezidenčné pobyty. Stručne informujeme aj  
o slovenských umeleckých fondoch, ako aj niektorých cenách, o ktoré 
sa môžu uchádzať alebo na ne môžu byť nominovaní umelci/študenti 
umeleckého zamerania.

Dôležité upozornenie

V prípade štipendií vyplývajúcich z medzivládnych 
bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád sa 
umelci/študenti odborov s umeleckým zameraním 
môžu uchádzať o všetky štipendiá na študijný/
výskumný pobyt, pokiaľ nie je štipendium určené 
konkrétnej skupine (napríklad lingvistom, budúcim 
učiteľom jazykov) alebo v podmienkach štipendia 
sú umelecké odbory vylúčené (napríklad štipendiá 
na celé bakalárske/magisterské/doktorandské 
štúdium v Ruskej federácii).

Štipendiá a granty môžu záujemcovia vyhľadávať v databáze štipendií na www.saia.sk. Štipendiá ponúkané európskymi vzdelávacími inštitúciami 
možno vyhľadávať na portáli ScholarshipPortal.eu (sekcia Humanities & Arts sa delí na viaceré podsekcie, napríklad Art & Cultural Studies, Art & Art 
History, Film and Theatre Studies, Music). Portál je súčasťou projektu StudyPortals.eu, na ktorom možno okrem štipendií vyhľadávať bakalárske, 
magisterské a doktorandské programy, ako aj krátkodobé kurzy a kurzy distančného vzdelávania. 

Na stránke slovenského Kultúrneho kontaktného bodu (www.ccp.sk) sú 
zverejnené informácie o programe EÚ Kultúra. Jedným zo špecifických 
cieľov programu je podpora 
nadnárodnej mobility osôb 
pracujúcich v odvetví kultúry. 
K dispozícii je tu aj brožúra 
o programe s výberom 
úspešných projektov  
so slovenskou účasťou.

Kultúrne kontaktné body 
(Cultural Contact Points 
– CCPs) vznikali v členských  
a kandidátskych krajinách Európskej únie od roku 1998 v súvislosti 
s prípravou a realizáciou rámcového programu na podporu kultúry 
„Kultúra 2000“. 

Kontakty na kultúrne kontaktné body:  
http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm

Informácie o programoch Európskej únie v oblasti kultúry sú dostupné 
na stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Umelcom a profesionálnym pracovníkom v oblasti kultúry plánujúcim 
mobility môže pomôcť pri hľadaní informácií napríklad o zdaňovaní 
príjmov, vízach či sociálnom zabezpečení, portál www.practics.org.

http://www.scholarshipportal.eu
http://www.studyportals.eu/
http://www.ccp.sk
http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm
http://www.ccp.sk/updata/KKB_brozurka.pdf
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://www.practics.org/
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On the Move (OTM – www.on-the-move.org) je informačná sieť, ktorá 
poskytuje informácie o mobilite v oblasti kultúry a umenia. Má približne 
30 členov vo viac ako 20 krajinách Európy, ale aj mimo nej. Cieľom siete 
je podporovať a pomáhať v oblasti cezhraničnej spolupráce a mobility, 
prispievať k budovaniu spoločného európskeho kultúrneho priestoru,  
a zároveň ho prepájať v rámci globálnych projektov a aktivít.
Záujemcovia na stránke nájdu aktuálne výzvy, projekty a ponuky na 
spoluprácu v rámci umeleckých projektov, termíny a podmienky účasti 
na rezidenčných pobytoch (on-the-move.org/news/topic/6/discover-a-
residency/) 
Na portáli je k dispozícii v anglickom a francúzskom jazyku publikácia 
Sprievodca možnosťami financovania medzinárodnej mobility 
umelcov a profesionálov v oblasti kultúry v Európe (Guide to Funding 
Opportunities for the International Mobility of Artists and Culture 
Professionals in Europe/Guide des opportunités de financement pour la 
mobilité internationale des artistes et des professionnels de la culture 
en Europe), ktorá zahŕňa verejné a súkromné zdroje podporujúce 
mobilitu umelcov a kultúrnych pracovníkov v 35 krajinách, informuje 
o 750 programoch mobility, ktoré administruje viac ako 500 rôznych 
organizácií. Slúži všetkým formám umenia a kultúrneho sektora – od 
múzických umení, cez vizuálne umenie a médiá, hudbu, literatúru, 
pamiatky, interdisciplinárne formy umenia, výskum a manažment 
kultúry.

Európska kultúrna nadácia, ktorá podporuje kultúrne projekty 
predkladané nezávislými kultúrnymi subjektmi (nadácie, neziskové 
združenia a pod.), má aj 2 fondy na podporu mobility – STEPbeyond 
a Roberto Cimetta Fund. Bližšie informácie: www.eurocult.org.

ŠTIPENDIÁ SLOVENSKÝCH UMELECKÝCH FONDOV

Na Slovensku pôsobia štyri fondy, ktoré vznikli na základe  
zákona o umeleckých fondoch na podporu literárnej, 
vedeckej a umeleckej činnosti – Literárny fond (Litfond), 
Hudobný fond a Fond výtvarných umení – a zákona  
o Audiovizuálnom fonde.  
Fondy sú národnokultúrnymi verejnoprávnymi inštitúciami a 
ich hlavným cieľom je podpora umeleckej činnosti. Podpora 
je zameraná na tú-ktorú umeleckú oblasť a uchádzať sa o 
ňu môže každý umelec, ktorý spĺňa stanovené podmienky. 
Spočíva najmä v poskytovaní finančnej podpory, napríklad 
tvorivých štipendií, odmien a príspevkov (na výstavy, 
študijné pobyty, účasť na kongresoch a pod.), i tvorivých a 
rekreačných pobytov v zariadeniach fondov. Napríklad Fond 
výtvarných umení má v Antwerpách (Belgicko) prenajatý 
dom, v ktorom ponúka výtvarníkom a architektom možnosť 
ubytovania (za úhradu) na tvorivé a študijné pobyty (dĺžka 
pobytu je najmenej 6 nocí, najviac 2 mesiace). 

Bližšie informácie o formách podpory záujemcovia nájdu na 
stránkach jednotlivých fondov:

Literárny fond  
www.litfond.sk
Hudobný fond  
www.hf.sk
Fond výtvarných 
umení  
www.fvu.sk
Audiovizuálny fond 
www.avf.sk

ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA
Cieľom projektu je podpora mladých kurátorov, získanie 
kurátorskej praxe v galérii  
a realizácia vlastného kurátorského 
projektu. 
Projekt je určený:

• študentom magisterského 
  štúdia umenovedných  
  a umeleckých odborov 
  vysokých škôl, 
• interným doktorandom  
  a absolventom do troch 
  rokov od ukončenia štúdia.

Termín výstavy víťazného projektu 
10. ročníka je plánovaný na apríl  
až máj 2013 v Galérii aktualít Pálffyho paláca GMB v Bratislave.
Uzávierka: 25. január 2013, bližšie informácie:
http://www.gmb.sk/content/stipendium-pre-mladych-kuratorov

 Projekt, ktorého cieľom je podpora mladých kurátorov 
 a získanie kurátorskej praxe v galérii  je určený 
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ŠTIPENDIUM 
RADISLAVA 
MATUŠTÍKA
2013

Galéria mesta Bratislavy vyhlasuje 10. ročník projektu

Aktuálne výzvy o rôznych 
programoch finančnej 
podpory, pričom  
o niektoré sa môžu 
uchádzať občania rôznych 
krajín (aj Slovenska), sú 
zverejňované aj na českom 
portáli ProCulture  
(www.proculture.cz) či 
slovinskom artservis  
(www.artservis.org).

http://www.on-the-move.org
http://www.on-the-move.org/news/topic/6/discover-a-residency/
http://www.on-the-move.org/news/topic/6/discover-a-residency/
http://www.eurocult.org
http://www.litfond.sk
www.hf.sk
www.fvu.sk
http://www.avf.sk
http://www.gmb.sk/content/stipendium-pre-mladych-kuratorov
http://www.proculture.cz/
http://www.artservis.org
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v Remeši (www.univ-reims.fr). Uchádzač musí byť zapísaný na 
vysokej škole v Nitrianskom samosprávnom kraji (4. alebo  
5. ročník) alebo mať trvalý pobyt v tomto kraji. 
Uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie:  

http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?rubrique128

HOLANDSKO
Spoffin Residency
Rezidenčný pobyt je určený na podporu mladých divadelných 
umelcov, ktorí dokončujú nový projekt vytvorený pre verejné 
priestory (ulice, námestia, parky...). Pobyt sa uskutoční  
v auguste v holandskom Amersfoorte. 
Uzávierka: 31. január 2013, bližšie informácie:
http://www.spoffin.eu/residency/

MAĎARSKO
Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov (pozri 
Medzinárodný vyšehradský fond vľavo)

MEXIKO
1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie 
umeleckého diela                
O štipendium sa môžu uchádzať umelci po ukončení najmenej 
trojročného štúdia na univerzite, ktorí ovládajú španielsky jazyk. 
Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program. 
Uzávierka: priebežne, spravidla od januára do októbra, 
prihlasovanie on-line na http://becas.sre.gob.mx

NEMECKO
DAAD – Nemecká akademická výmenná služba
Umelecké štipendiá
Ročný študijný pobyt pre absolventov umeleckých odborov  
a architektúry, uchádzať sa môžu študenti posledného ročníka 
alebo absolventi VŠ odborov výtvarné umenie, dizajn, film, 
hudba a architektúra.
Uzávierka: 15. november na adrese DAAD, bližšie informácie: 
www.saia.sk a www.daad.de

Berlínsky program pre umelcov
Berliner Künstlerprogramm umožňuje umelcom (sochárom, 
maliarom, spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný 
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať 
o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať  
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta. 
Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia, 
vytvorenie kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami 
kultúrneho života. 
Uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie:  
www.berliner-kuenstlerprogramm.de

RÔZNE/VIACERÉ KRAJINY

Národný štipendijný program na podporu mobilít 

 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. 
Uzávierka: 30. apríl 2013 on-line na www.stipendia.sk 

Medzinárodný vyšehradský fond
 Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov/ 
    Visegrad Artist Residency Program (VARP)
Medzinárodný vyšehradský fond podporuje niekoľko mobilitných 
programov pre umelcov a prijímajúce inštitúcie zo všetkých 
oblastí umenia. Ide o VARP – Visual&Sound Arts (individuálne 
mobility v rámci V4), VARP – Performing Arts (individuálne  
a skupinové mobility zamerané na scénické umenie), VARP 
in New York (individuálne rezidenčné pobyty v newyorskom 
Brooklyne, USA) a Visegrad Literary Residency Program 
(individuálne rezidenčné pobyty v rámci V4). 
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies/

BELGICKO
Rezidenčné programy v Centre Fransa Masereela (FMC)
Centrum Fransa Masereela je flámske centrum pre grafické 
umenie. Pôsobí od roku 1972 v Kasterlee. Ponúka rezidenčné 
pobyty grafickým dizajnérom, umelcom a kritikom, ktorí chcú 
pracovať s hĺbkotlačou, reliéfnou tlačou, sieťotlačou alebo 
litografiou, alebo ktorí chcú skúmať vzťah grafiky s inými 
druhmi výtvarného umenia. 
Uzávierka: 2. február 2013, bližšie informácie: 
http://fransmasereelcentrum.be/en/

ČESKÁ REPUBLIKA
Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov (pozri 
Medzinárodný vyšehradský fond vyššie)

FRANCÚZSKO
Odborné štipendiá pre pracovníkov v oblasti kultúry  
a umenia 
• stáže „Courants du Monde“, individuálne a skupinové stáže  
v oblasti kultúrneho manažmentu a umenia, 2 – 3 týždne 
(jeseň), podmienkou je dobrá znalosť francúzskeho jazyka.
Bližšie informácie: www.mcm.asso.fr/site02/courants/index.htm 

Štipendium Champagne – Ardenne pre študentov  
z Nitrianskeho kraja
V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne – Ardenne  
a Nitrianskym samosprávnym krajom ponúka Regionálna rada  
v Champagne – Ardenne štipendium na rok univerzitného štúdia 
na úrovni Master 2. Umenie možno študovať na Univerzite  

Pri štipendiách, ktoré vyplývajú z medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administratívne 
zabezpečuje SAIA, n. o., sa z názvu, ktorý je modrou farbou, prekliknete do databázy štipendií (http://granty.saia.sk)  
priamo do danej ponuky. 

http://www.spoffin.eu/residency/
http://www.spoffin.eu/residency/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
http://becas.sre.gob.mx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
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://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
www.stipendia.sk
http://visegradfund.org/residencies/
http://visegradfund.org/residencies/
http://fransmasereelcentrum.be/en/
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Európske prekladateľské centrum, 
Europäisches Übersetzer-Kollegium v Straelene bolo založené 
pod patronátom Heinricha Bölla a Samuela Becketta, 
nositeľov Nobelovej ceny za literatúru. O štipendijný pobyt 
sa môžu uchádzať prekladatelia umeleckej literatúry, ktorých 
východiskovým alebo cieľovým jazykom je nielen nemčina, 
ale aj ktorýkoľvek iný jazyk. Hlavnou podmienkou udelenia 
štipendia sú dva publikované knižné preklady a vydavateľská 
zmluva na prekladané dielo. 
Bližšie informácie: www.euk-straelen.de

Ceramic Artist in Residence
Stadttöpferei v nemeckom Neumünsteri ponúka  
4-týždňové rezidenčné pobyty pre keramikárov. Centrum 
je otvorené pre verejnosť a od rezidentov sa očakáva, že 
návštevníkom umožnia sledovať vznik umeleckého diela.
Uzávierka: 31. január 2013, bližšie informácie: 
http://residence.stadttoepferei.de/ 

NÓRSKO

Medzinárodné Ibsenove štipendiá 
Nórska vláda ponúka jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, 
kultúrnym) štipendiá na realizáciu projektov, týkajúcich sa 
nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:  
www.ibsenawards.com 

POĽSKO
Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov (pozri 
Medzinárodný vyšehradský fond, strana 4)

RUSKÁ FEDERÁCIA
Kultúrne stáže v Petrohrade 
Lichačevova nadácia vyhlásila súťaž o 2-týždňové kultúrne stáže 
v ruskom Petrohrade od 13. mája do 26. mája 2013. Uchádzať 
sa môžu americkí a európski odborníci v oblasti kultúry  
a umenia, ktorí pracujú na projektoch týkajúcich sa ruskej 
kultúry. 
Uzávierka: 1. február 2013, bližšie informácie:
http://cf.lfond.spb.ru

ŠVAJČIARSKO
Štipendium ESKAS na postgraduálny pobyt pre umelcov 
na základe štipendijnej ponuky švajčiarskej vlády 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ 
(ukončené minimálne 4 semestre), študenti 2. stupňa VŠ  
a doktorandi vo veku do 35 rokov. Vyžaduje sa akceptačný list 
a jazykový certifikát. Štipendium je možné využiť na študijné 
pobyty na umeleckých školách a konzervatóriách. Cestovné 
náklady ani školné nie sú hradené. 
Uzávierka: spravidla v novembri on-line na www.saia.sk

Informácie o rezidenčných programoch pre umelcov, spisovateľov, 
tanečníkov a kurátorov v Rakúsku záujemcovia nájdu na portáli 
KulturKontakt Austria http://www.kulturkontakt.or.at/de/internationale_
residence_programme 

TALIANSKO
Štipendiá talianskej vlády
Okrem iných štipendií poskytuje talianska vláda aj štipendiá na 
vedecké a študijné pobyty v talianskych múzeách a štipendiá na
kurzy vyšších umeleckých a hudobných škôl. Ponuka štipendií 
na nasledujúci akademický rok je zverejnená spravidla v apríli 
až v máji na stránke  
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/
Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN. 
Uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie:  
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, www.iicbratislava.esteri.it

Nadácia Bogliasco – štipendium v oblasti humanitných 
vied, architektúry a umenia
Nadácia Bogliasco (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.  
Uzávierka: 15. apríl 2013, bližšie informácie:  
www.bfny.org/english/fellowships.cfm 

USA
Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov v New 
Yorku 
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s The Triangle Arts 
Association v Brooklyne, New York, ponúka umelcom vizuálneho 
umenia z krajín V4 3-mesačný štipendijný pobyt. Štipendium 
je určené absolventom (nie študentom bakalárskeho alebo 
magisterského štúdia) s výbornou znalosťou anglického jazyka.
Uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie: 
http://visegradfund.org/residencies/newyork/

http://residence.stadttoepferei.de/
http://cf.lfond.spb.ru
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://www.kulturkontakt.or.at/de/internationale_residence_programme
http://www.kulturkontakt.or.at/de/internationale_residence_programme
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
http://visegradfund.org/residencies/newyork/
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Príležitosti pre umelcov a študentov umeleckého zamerania
Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie

Slovenská rektorská konferencia, s cieľom prispieť k 
zviditeľneniu umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých 
školách v SR a propagácii takejto činnosti, zriadila Cenu 
SRK za umenie. Cena sa bude udeľovať každoročne počas 
Týždňa vedy a techniky študentovi alebo absolventovi 
vysokoškolského štúdia, ktorý je autorom alebo kolektívu 
autorov, za mimoriadne hodnotené a verejne prístupné 
umelecké dielo alebo umelecký výkon nadnárodného 
významu.
Bližšie informácie: www.srk.sk/sk/projekty/cenasrkumenie

Program Podporujeme súčasné umenie Nadácie 
Intenda

Cieľom programu je podnietiť k realizácii ambicióznych 
umeleckých projektov, posilniť povedomie verejnosti o 
súčasnej umeleckej scéne a prispieť k rozvíjaniu mladého 
publika. Výzva na predloženie projektových žiadostí bude 
vyhlásená 15. apríla a uzávierka pre ich prijímanie je 17. 
mája 2013.
Bližšie inmformácie: www.intenda.sk/

Program Pre umenie Nadácie VÚB

Cieľom programu je podpora mladých umelcov, najmä 
v oblasti výtvarného umenia a zachovanie kultúrneho 
dedičstva. V rámci programu udeľuje nadácia mladým 
umelcom cenu za maliarske dielo. 
Bližšie informácie: www.malbaroka.sk

Henkel Art.Award. – umelecká cena Henkel

Súťaž o najlepšiu umeleckú maľbu, kresbu, fotografiu, video 
a inštaláciu pre umelcov z 23 krajín strednej a východnej  
Európy. Cena sa udeľuje v spolupráci s inštitúciou 
KulturKontakt Austria a Múzeom moderného umenia vo 
Viedni (Museum der Modernen Kunst Stiftung Ludwig Wien 
– MUMOK). Víťaz okrem finančnej dotácie získa možnosť 
uskutočniť výstavu v domovskej krajine a individuálnu 
výstavu v MUMOK.
Bližšie informácie: www.henkel.sk

Cena Nadácie Tatra banky za umenie

Nadácia Tatra banky od roku 1996 každoročne oceňuje 
osobnosti, ktoré svojím dielom v poslednom roku prispeli  
k rozvoju slovenského umenia, či už vo filme, literatúre, 
hudbe, na divadelnej scéne alebo vo výtvarnom umení.  
Od roku 2008 je v každej kategórii osobitná cena Mladý 
tvorca.  
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/cena-nadacie-
tatra-banky-za-umenie

Cena Oskára Čepana 

Súťaž určená vizuálnym umelcom so slovenským štátnym 
občianstvom a vekom do 35 rokov. Podmienkou účasti  
v súťaži je ukončené vysokoškolské štúdium.
Bližšie informácie: www.ncsu.sk

UŽITOČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

www.ccp.sk – slovenský Kultúrny kontaktný bod (CCP); 
informácie o programe EÚ Kultúra, kontakty na iné CCP, 
informácie o databázach, umožňujúcich vyhľadávať partnerov 
pre projekty 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm – informácie  
o programoch Európskej únie v oblasti kultúry

www.on-the-move.org – portál informačnej siete  
On the Move (OTM), informácie o mobilite v oblasti kultúry  
a umenia, aktuálne výzvy, projekty a ponuky na spoluprácu  
v rámci umeleckých projektov, termíny a podmienky účasti na 
rezidenčných pobytoch 

www.practics.org – informácie o zdaňovaní príjmov, vízach, 
sociálnom zabezpečení... pre umelcov a profesionálnych 
pracovníkov v oblasti kultúry plánujúcim mobility 

www.eurocult.org – portál Európskej kultúrnej nadácie 

www.scholarshipportal.eu – vyhľadávacia databáza štipendií 
poskytovaných európskymi vzdelávacími inštitúciami

http://granty.saia.sk – databáza grantov a štipendií
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Štipendiá Gettyho nadácie na výskumné a umelecké 
pobyty
Gettyho nadácia poskytuje doktorandom a postdoktorandom 
rôzne granty a typy umeleckých pobytov podľa aktuálne 
stanovených priorít. Zameranie: umenie a výskum umenia, 
konzervovanie umeleckých diel, manažment a riadenie v oblasti 
umenia. 
Uzávierka: v závislosti od konkrétneho programu, bližšie 
informácie: www.getty.edu/foundation/funding/

VEĽKÁ BRITÁNIA
Britské centrum pre umelecký preklad
Britské centrum pre umelecký preklad (The British Centre 
for Literary Translation) je súčasťou University of East 
Anglia v Norwichi. Centrum poskytuje štipendiá na projekty 
prekladateľského a literárno-teoretického charakteru na obdobie 
1 až 8 týždňov. O štipendium sa môžu uchádzať prekladatelia 
a akademici, pre ktorých je angličtina východiskovým alebo 
cieľovým jazykom. Štipendium zahŕňa náklady spojené  
s pobytom v centre, vreckové a v odôvodnených prípadoch aj 
cestovné náklady. 
Uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie:  
www.literarytranslation.com

http://www.henkel.sk
www.nadaciatatrabanky.sk/cena-nadacie-tatra-banky-za-umenie
www.nadaciatatrabanky.sk/cena-nadacie-tatra-banky-za-umenie
http://www.ncsu.sk
http://www.ccp.sk
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://www.on-the-move.org
http://www.practics.org/
http://www.eurocult.org
http://www.scholarshipportal.eu
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://www.getty.edu/foundation/funding/
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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 je ikona

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. Upozorňujeme, pre 
koho sú určené, a uvádzame termín uzávierky a webovú stránku, kde záujemcovia získajú 
bližšie informácie. 

 RÔZNE KRAJINY

Národný štipendijný program 

 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.  
Uzávierka: 30. apríl 2013 on-line na www.stipendia.sk (systém sa otvára najneskôr 6 týždňov pred uzávierkou)

Program Erasmus Mundus – štipendiá na spoločné magisterské a doktorandské programy
Uzávierka: do konca januára 2013 (podľa programu)

Program Európskej únie Erasmus Mundus je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
medzi krajinami Európskej únie a tretími krajinami (mimo EÚ, EFTA a kandidátskych krajín). Vysokoškolskí študenti sa môžu 
uchádzať v rámci Akcie 1 o štipendiá na spoločné magisterské (Erasmus Mundus Masters Courses – EMMC) a doktorandské 
(Erasmus Mundus Joint Doctorates – EMJD) programy, ktoré ponúkajú konzorciá vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií.  
Bližšie informácie: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Uzávierka: 31. január 2013 

Špecifický program Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý bol založený na podporu akademických výmen s finančnou 
podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko). Štipendiá sú určené na magisterské, postgraduálne  
a doktorandské štúdium.
 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)

Štipendiá sú určené občanom krajín V4 na 1- až 2-semestrálny (5- až 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt  
v inej krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí mať študent 
absolvované minimálne 4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi 
študijnými výsledkami. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

 Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-Going Scholarships)
Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov magisterského štúdia pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium 
na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, 
Gruzínsku, Chorvátsku, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove. Štipendijný 
program je otvorený pre všetky vedné odbory. Študijný/výskumný pobyt trvá 5 alebo 10 mesiacov. Súčasťou výberového 
konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org

Štipendiá spoločnosti Google
Uzávierka: 1. február 2013 

 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných 
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú v roku 2013/2014 zapísaní na 
bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe. 
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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
www.stipendia.sk
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
http://www.visegradfund.org
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe


BULLETIN SAIA 01/2013

Štipendiá a granty 

08 

 Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google
Pamätné štipendium A. Borgovej (The Google Anita Borg Memorial Scholarship) je určené ženám s vynikajúcimi študijnými 
výsledkami, ktoré v roku 2013/2014 budú v poslednom ročníku bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia 
informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví. 
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z medzivládnych dohôd s vládami Flámskeho spoločenstva, Francúzskeho spoločenstva  
a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 14. február 2013 on-line na www.saia.sk 

FLÁMSKE SPOLOČENSTVO
 3- až 6-mesačný výskumný pobyt  

Štipendium je určené doktorandom, mladým vysokoškolským učiteľom alebo vedeckým pracovníkom (do 35 rokov), ktorí 
ovládajú anglický, holandský, francúzsky alebo nemecký jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO
 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne 

Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho 
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka. 

 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli),  
    3 týždne 

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ.

 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne  
Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.  

Štipendiá na letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry Holandskej jazykovej únie
Uzávierka: 1. február 2013  

Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry pod záštitou Nederlandse Taalunie sú určené pre cudzincov, 
ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia mať znalosti holandského 
jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať  
o štipendium. Kurz sa koná vo flámskom Gente od 28. júla do 17. augusta 2013. 
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch  

 BIELORUSKO 
Dohoda 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://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://www.google.com/anitaborg-emea
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=86
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch 
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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 BULHARSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 1. február 2013 on-line na www.saia.sk 

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)  
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt   
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk 
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz bulharského jazyka    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). 

 CYPRUS
Štipendiá z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: 25. február 2013 (krátkodobé a dlhodobé odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu (pobyty 
pre odborníkov/vedeckých pracovníkov) on-line na www.saia.sk 

 krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
 dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)                               

Štipendiá sú určené študentom a absolventom 1. stupňa VŠ, študentom a absolventom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí 
ovládajú úradný jazyk (novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

 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: 21. február 2013 on-line na www.saia.sk 

 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa 
akceptačný list. 

 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Vyžaduje sa akceptačný list.

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)      
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom.
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Štipendium CERGE-EI na doktorandské štúdium v oblasti ekonómie 

Uzávierka: 28. február 2013

CERGE-EI je spoločné pracovisko Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity v Prahe  
(The Center for Economic Research and Graduate Education – CERGE) a Národohospodárskeho ústavu Českej akadémie vied 
(Economic Institute – EI). Študijný program Ekonómia a ekonometria je akreditovaný v ČR a USA; program je  
4-ročný. Školné za jeden akademický rok je 12 000 USD, väčšine prijatých študentov je školné odpustené a je im priznané 
štipendium. Štúdium je určené absolventom VŠ s výbornou znalosťou anglického jazyka (doložená certifikátom); ekonomické 
vzdelanie je výhodou, nie je však povinné; solídne matematické znalosti sú výhodou.
Bližšie informácie: www.cerge-ei.cz/phd-admissions/tuition; www.ei.cas.cz

 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR  
v oblasti školstva 

Uzávierka: 8. február 2013 on-line na www.saia.sk 

 ročný študijný pobyt    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, prioritne sinológie (ukončené minimálne 3 semestre; študenti sinológie  
1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, prioritne sinológie a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Pre študentov iných odborov ako sinológie a pre doktorandov zo všetkých odborov (okrem sinológie) je 
akceptačný list výhodou. 

 ročný výskumný pobyt    
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády  
Uzávierka: bližšie informácie majú byť zverejnené začiatkom februára

Štipendiá dánskej vlády administratívne zabezpečuje Dánska agentúra pre medzinárodné vzdelávanie/Styrelsen for Universiteter 
og Internationalisering. Agentúra v súčasnosti pracuje na zjednodušení administratívnych procesov. Kľúčovou zmenou má byť 
podávanie žiadostí o štipendium priamo univerzitám a poskytovateľom jazykových kurzov. 

 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://en.iu.dk

 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: 6. marec 2013 (okrem krátkodobého vedeckého pobytu, ktorý má uzávierku 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. 

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list. 
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 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého 
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list. 

 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

 FÍNSKO
Štipendiá fínskej vlády – Finnish Government Scholarship Pool  
Uzávierka: 31. január 2013 on-line na www.saia.sk

Štipendium na 3- až 9-mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt 
Štipendium je určené doktorandom. Uchádzač musí ovládať fínsky, švédsky alebo anglický jazyk a nesmie sa zdržiavať  
vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný pobyt. Od uchádzača sa vyžaduje akceptačný list.

 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2013  

 štipendiá francúzskej vlády na jednoročný študijný pobyt Master 2
Štipendiá na 10-mesačný študijný pobyt sú určené slovenským študentom minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia, 
ktorí ovládajú francúzsky jazyk slovom i písmom. Záujemca o Master 2 si musí sám vybrať francúzsku univerzitu a štúdium, 
ktoré chce absolvovať. Súčasťou výberu je pohovor (marec/apríl 2013), do ktorého treba predložiť korešpondenciu  
s francúzskou univerzitou alebo predbežné potvrdenie o prijatí. 
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2

 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov
Štipendiá na 1- až 6-mesačný pobyt sú určené študentom alebo výskumným pracovníkom, ktorí už začali doktorandské 
štúdium. Záujemca o vedecké štipendium si musí sám vybrať miesto pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty 
na získanie pozývacieho listu.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a

 štipendiá na doktorát na dvoch univerzitách (co-tutelle de thèse)
Štipendiá sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť takéto štúdium 
súčasne vo Francúzsku aj na Slovensku. Štúdium prebieha obyčajne šesť mesiacov vo Francúzsku a šesť mesiacov na 
Slovensku počas 3 rokov. V priebehu troch pobytov vo Francúzsku bude doktorand poberať štipendium francúzskej vlády.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co

 GRÉCKO
Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 31. január 2013 

Štipendiá sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, 
postdoktorandov, umelcov, prekladateľov gréckej literatúry, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, postgraduálnych 
študentov a doktorandov.  
Bližšie informácie: http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
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 HOLANDSKO
Štipendiá na letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry Holandskej jazykovej únie
Uzávierka: 1. február 2013  

Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry pod záštitou Nederlandse Taalunie sú určené pre cudzincov, 
ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia mať znalosti holandského 
jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať  
o štipendium. Kurz sa koná v holandskom Zeiste od 15. júla do 3. augusta 2013. 
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch  

Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 1. marec 2013  

Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom 
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk. Kurz verejného práva sa uskutoční  
od 8. do 26. júla 2013 a súkromného práva od 29. júla do 16. augusta 2013.
Bližšie informácie: http://www.hagueacademy.nl/?summer-programme/scholarships

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 28. február 2013 on-line na www.saia.sk 

 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú 
chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)  
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 INDIA
Štipendiá indickej vlády 
Uzávierka: 22. január 2013 on-line na www.saia.sk

Indická vláda ponúka štipendiá na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium: 
 štipendium na bakalárske štúdium je určené študentom posledného ročníka strednej školy a absolventom strednej 
    školy, 
 štipendium na magisterské štúdium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom  
    1. stupňa VŠ,
 štipendium na doktorandské štúdium je určené študentom 2. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom  
    2. stupňa VŠ.

Uchádzač musí ovládať anglický jazyk. Cestovné náklady si hradí štipendista sám.

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. 
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 ISLAND
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
Uzávierka: 1. marec 2013 

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka (od septembra 
do apríla) na Islandskej univerzite v Rejkjavíku. Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo 
iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku 
do 35 rokov). Štipendijný program administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar  
í íslenskum fræðum).
Bližšie informácie: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en 

 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2013 

Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. 
Študenti dostávajú grant na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý bezplatne 
jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa realizuje od septembra do augusta a skladá sa z týždňového seminára  
o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme.  
O program sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, 
strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako 
súčasť štúdia. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html.

 JORDÁNSKO
Štipendiá ACOR pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2013 

Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka viacero štipendií,  
o niektoré sa môžu uchádzať študenti/výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti. 
Vedci s titulom PhD. sa môžu uchádzať o ACOR Publication Fellowship na maximálne 4-mesačný pobyt na vydanie publikácie  
o jordánskej archeológii, antropológii, kultúrnych zdrojoch alebo histórii. Pobyt v Jordánsku sa musí uskutočniť medzi  
15. májom až 31. decembrom 2014. Vysokoškolskí a postraguálni študenti sa môžu uchádzať o podporu účasti na projektoch 
archeologického výskumu v Jordánsku, ako Bertt and Sally de Vries Fellowship, Kenneth W. Russell Fellowship, Harrell Family 
Fellowship, Pierre and Patricia Bikai Fellowship.
Bližšie informácie: http://www.acorjordan.org 

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov
Uzávierka: spravidla v apríli/máji (formulár žiadostí na rok 2014 má byť zverejnený vo februári 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 
hostiteľská inštitúcia.
Bližšie informácie: http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 5. marec 2013 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list 
je vítaný.

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.
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 LITVA

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: spravidla začiatkom marca on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené min. 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú litovský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa 
akceptačný list. 

 letný jazykový kurz 3 až 4 týždne 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Základy litovského jazyka vítané.

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Uzávierka: 15. február 2013 (pre stáže začínajúce sa 1. júla 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

 MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 7. február 2013 on-line na www.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný 
jazyk prijateľný pre vybranú inštitúciu. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 28. február 2013 on-line na www.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom denného štúdia 1. stupňa VŠ (ukončené min. 3 semestre; študent maďarčiny 1 semester) 
a 2. stupňa VŠ vo veku maximálne 30 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený  
v akceptačnom liste.  

 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Štipendium je určené interným doktorandom vo veku maximálne do 35 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný 
dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.  

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt   
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka.
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Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 24. január 2013 

Central European University in Budapest (CEU) ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku. 
Udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí doktorandi 
získavajú plné štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium.

Bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk (e-mail: marcela.grosekova@saia.sk)

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 31. január 2013 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú moldavský alebo 
anglický jazyk.

  letný kurz moldavského jazyka (21 dní)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ a vysokoškolským 
učiteľom so základmi moldavského jazyka. 

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle  
Uzávierka: 1. február 2013 

Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré bakalárske 
a magisterské kurzy. V roku 2013 sa kurzy uskutočnia od 22. júna do 2. augusta. Študenti škandinávskych štúdií sa môžu 
uchádzať o štipendiá ISS Scandinavian Studies Scholarships. Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých občania sú pri udeľovaní 
štipendia uprednostnení. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, 
IELTS).  
Bližšie informácie: www.summerschool.uio.no

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 21. február 2013 on-line na www.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 

 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ (ukončený 
     minimálne 1 semester) a študentov 2. stupňa VŠ. 

 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentov  
     2. stupňa VŠ.

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov. 

 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ 
     (ukončený minimálne 1 semester), študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná 
     znalosť poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 31. január 2013 on-line na www.saia.sk

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva 
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska  
a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným 
profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD. 
Bližšie informácie: www.mck.krakow.pl
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 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 Fernão Mendes Pinto 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/lingua-e-ensino/bolsas-de-estudo/cidadaos-estrangeiros

 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 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 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)
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Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 1. marec 2013 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium 
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 940 eur/mes. (v prípade 
štipendistu nad 30 rokov s doktorátom: 1 040 eur/mes.).

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

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

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

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

 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

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 1. február 2013 on-line na www.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študenti rumunčiny 1 semester) 
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Akceptačný list je 
vítaný.

 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo 
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Akceptačný alebo pozývací list je vítaný. 

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).

http://www.scholarships.at
http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award
http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/moritz-csaky-fellowship
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
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 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 12. február 2013 on-line na www.saia.sk

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončených minimálne 5 semestrov; rusisti 3 semestre) a študentom  
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list (u študentov ruského jazyka je akceptačný list vítaný). 
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.

 2-mesačná jazyková stáž
Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester) a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční 
v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. 
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.

 1-mesačný letný kurz ruského 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 ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte 
ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.

 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky) 
Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, 
ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

 celé magisterské štúdium (2 roky)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí  
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

Štátne štipendiá Ruskej federácie 
Uzávierka: 12. február 2013 on-line na www.saia.sk

 celé doktorandské štúdium (ašpirantúra alebo doktorandúra)
Štipendium je určené študentom 2. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 2. stupňa VŠ vo veku do 35 rokov, ktorí  
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy. Prax v odbore je vítaná, obdobie medzi ukončením štúdia a nastúpením na štúdium v Ruskej 
federácii by nemalo presiahnuť 3 roky.

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 19. február 2013 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené min. 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku 
do 26 rokov na štúdium a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa 
akceptačný list. 

 seminár slovinského jazyka, literatúry  a kultúry pre slavistov a slovakistov  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú slovinský jazyk.

 letná škola slovinského jazyka  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy). 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=235
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=230
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
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 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej 
republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou krajinou JZR)
Uzávierka: 21. február 2013 on-line na www.saia.sk

 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre, študenti srbčiny minimálne 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

 ŠPANIELSKO
Ročné štúdium na Diplomatickej akadémii v Madride 
Uzávierka: 31. január 2013

Diplomatická akadémia v Madride ponúka občanom SR ročné štúdium. Ponuka je otvorená aj pre záujemcov bez 
predchádzajúcej diplomatickej skúsenosti. Diplomatickí uchádzači musia byť kariérnymi diplomatmi Slovenska a vlastniť 
diplomatický pas, k žiadosti je nutné priložiť verbálnu nótu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 
Jednou z podmienok prijatia je ovládanie španielskeho jazyka na strednej úrovni a ukončenie vysokoškolského štúdia 2. stupňa. 
Prijatie na Diplomatickú akadémiu nie je automaticky spojené s udelením štipendia, slovenskí uchádzači však môžu toto štúdium 
absolvovať bezplatne. O možnosti prideľovania štipendií rozhoduje španielske ministerstvo zahraničných vecí.
Bližšie informácie: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/EscuelaDiplomatica/MasterenDiplomaciayRelacionesInternacio
nales/Documents/FORMULARIO-DE-ADMISIÓN-2013-2014.doc

 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: spravidla v marci (každoročne) 

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá na celé bakalárske štúdium (maximálne 4 roky), na magisterské 
(maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 3 roky). Bližšie informácie o štipendijnom programe na rok 2013 majú 
byť zverejnené do konca januára 2013. 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://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/EscuelaDiplomatica/MasterenDiplomaciayRelacionesInternacionales/Documents/FORMULARIO-DE-ADMISI�N-2013-2014.doc
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/EscuelaDiplomatica/MasterenDiplomaciayRelacionesInternacionales/Documents/FORMULARIO-DE-ADMISI�N-2013-2014.doc
www.sciex.sk
http://www.roc-taiwan.org/sk/lp.asp?ctNode=9314&CtUnit=897&BaseDSD=7&mp=512
http://www.bfge.org
www.bfny.org/english/fellowships.cfm
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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
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

Program Schuman-Fulbright (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. február 2013 (predbežná prihláška), 1. marec 2013 (kompletná prihláška)

Program spolupráce medzi EÚ a USA vo vysokoškolskom vzdelávaní, odbornom školení a výučbe podporuje špecifickú 
európsku sekciu Fulbrightovho štipendijného programu. Táto sekcia poskytuje podporu ako pre jednosemestrálne, tak aj pre 
celoročné štúdium výskumu a prednášok týkajúcich sa európskych záležitostí alebo vzťahov medzi EÚ a USA na akreditovaných 
inštitúciách v Európe alebo USA. Program poskytuje štipendiá pre európskych a amerických vysokoškolských profesorov, ktorí 
prednášajú alebo robia výskum o EÚ na amerických a európskych univerzitách. Program administruje Komisia pre vzdelávacie 
výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými 
a profesionálnymi výsledkami a mať dobré ovládať anglický jazyk.
 Štipendiá na postdoktorandský výskum

Každoročne sa udeľuje asi 8 štipendií pre občanov EÚ na štúdium alebo výskum EÚ alebo vzťahov medzi EÚ a USA. 
Uchádzači si musia zabezpečiť umiestnenie. Štipendium obsahuje mesačný príspevok vo výške 2 500 – 2 900 USD, 
spiatočnú letenku, zdravotné a úrazové poistenie. Štipendiá sú poskytované minimálne na tri mesiace, maximálne na jeden 
akademický rok.

 Štipendiá pre prednášajúcich
Tieto štipendiá umožňujú semestrálne prednášky o EÚ na vybraných inštitúciách v USA. Podrobnejšie informácie  
o univerzitách v USA, ktoré hľadajú odborníka na túto oblasť, sa zverejňujú každoročne v decembri. Štipendium obsahuje 
mesačný príspevok 2 500 – 2 900 USD, spiatočnú letenku, zdravotné a úrazové poistenie a vízové sponzorstvo.

 Štipendiá pre diplomové štúdium alebo doktorandský výskum
Štipendium v hodnote 30 000 USD umožňuje postdoktorandské štúdium na akreditovanej univerzite v USA. Kandidáti musia 
mať záujem študovať záležitosti EÚ alebo vzťahy medzi EÚ a USA. Štipendium zahŕňa mesačný príspevok, čiastočné alebo 
úplné školné, spiatočnú letenku, zdravotné a úrazové poistenie. Štipendium je na jeden akademický rok.

Bližšie informácie: www.fulbrightschuman.eu
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 VEĽKÁ BRITÁNIA (ŠKÓTSKO) 
Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky 
Uzávierka: 31. január 2013 

Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky  
(Astronomy and Space Physics, Condensed Matter and Materials Physics, Energy, Particle Physics, Photonics, Physics and 
Life Sciences, Nuclear and Plasma Physics) na 3,5-ročné doktorandské štúdium v Škótsku na niektorej z 8 univerzít združenia 
(Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Heriot-Watt, St. Andrews, Strathclyde, University of the West of Scotland). 
Bližšie informácie: http://apply.supa.ac.uk/.

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o. 
 
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabepečuje 
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: 

 Izraela,
 Švajčiarska.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2013/2014 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.

                                                                                                                                                                                        

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM 
výsledky výberového konania na letný semester akademického roka 2012/2013 (uzávierka 31. október 2012)

Uchádzači zo Slovenska
K termínu uzávierky bolo podaných 166 žiadostí, z toho 156 žiadostí bolo o štipendium pre študentov a doktorandov (z toho 152 
využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant) a 10 žiadostí bolo o samostatný cestovný grant bez štipendia. 16 žiadostí  
(8 študentov, 4 doktorandi, 4 samostatný cestovný grant) nespĺňalo podmienky programu. Uchádzači boli zo 17 slovenských 
vysokých škôl. V 24 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, 
teda na 24 ústavoch SAV. Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 38 krajín sveta (z toho 127 žiadostí bolo do 23 krajín EÚ/EHP 
a Švajčiarska – 2 do Nórska a 9 do Švajčiarska – a 39 žiadostí bolo do 15  krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska). Najviac uchádzačov 
plánovalo pobyt v Českej republike (33), Nemecku (14), Rakúsku (13), Spojených štátoch amerických (11) a Švajčiarsku (9).
Výberová komisia udelila štipendium 50 uchádzačom, z toho 13 študentom slovenských vysokých škôl na časť magisterského 
štúdia (61,5 štipendijných mesiacov) do 12 krajín, 37 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského 
štúdia (155,5 štipendijných mesiacov) do 16 krajín. Komisia tiež schválila 33 cestovných grantov, z toho 7 so štipendiom pre 
študentov, 20 so štipendiom pre doktorandov a 6 samostatných cestovných grantov. 

Zahraniční uchádzači
O štipendium sa uchádzalo 228 zahraničných uchádzačov, 44 (10 v kategórii študent, 10 v kategórii doktorand, 24 v kategórii 
vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) nesplnilo formálne podmienky. Uchádzači z 38 krajín (17 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko  
– 62 uchádzačov; 21 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 166 uchádzačov) žiadali o štipendium na pobyty na 22 slovenských 
vysokých školách, 26 ústavoch SAV a v 5 ďalších inštitúciách. Z celkového počtu 228 uchádzačov si podalo žiadosť 27  
v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského štúdia, 35 v kategórii doktorand a 166 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký, 
resp. umelecký pracovník.
Výberová komisia udelila štipendium 14 študentom (64 štipendijných mesiacov), 19 doktorandom (78 štipendijných 
mesiacov) a 49 vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (209 štipendijných mesiacov). Finančnú 
podporu získalo spolu 82 uchádzačov z 32 krajín (14 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 27 štipendistov; 18 krajín mimo EÚ/EHP/
Švajčiarska – 55 štipendistov) v rozsahu  351 štipendijných mesiacov. V kategóriách doktorand a vysokoškolský učiteľ, vedecký  
a umelecký pracovník komisia nominovala 18 náhradníkov (69 štipendijných mesiacov).

Výsledky výberových konaní, ktoré sa uskutočnili 6. decembra (zahraniční uchádzači) a 7. decembra 2012 (uchádzači zo 
Slovenska), sú zverejnené na portáli Národného štipendijného poriadku:

http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/
http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/

Do tohto čísla sme pripravili prehľad udelených štipendií podľa slovenských vysielajúcich a prijímajúcich vysokých 
škôl/inštitúcií. 

21 

http://apply.supa.ac.uk/
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
http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/
http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/


BULLETIN SAIA 01/2013

Štipendiá a granty 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH SLOVENSKÝCH ŠTIPENDISTOV

ŠTUDENTI 
Počet žiadostí: 42 (z toho s cestovným grantom 29), uchádzači spĺňajúci formálne kritériá: 34
Počet schválených žiadostí o štipendium: 13 (cestovný grant: 7)
Počet náhradníkov: 1

Vysoká škola Fakulta Štipendista, krajina pobytu, dĺžka 
pobytu (v mesiacoch)

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta architektúry Valéria Kočanová, Portugalsko, 5 

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Lukáš Pogány, Nemecko, 4 

Technická univerzita v Košiciach Fakulta umení Zuzana Marhefková, Poľsko, 5

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu Monika Priecelová, Dánsko, 5

Farmaceutická fakulta Zuzana Hajašová, Francúzsko, 5 

Filozofická fakulta Martina Bednáriková, Rakúsko, 5 
Anna Ďurišíková, Španielsko, 5 
Petra Kollárová, Taliansko, 5
Natália Kovácsová, Nórsko, 4,5 

Prírodovedecká fakulta Ivana Rýdlová, Kanada, 4 

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre

Pedagogická fakulta Dominika Martišová, Taliansko, 5 
Stanislava Koníčková, Česko, 4,5  
– náhradníčka

Vysoká škola výtvarných umení  
v Bratislave

Lenka Lukačovičová, Belgicko, 4 
Marián Vredík, Česko, 5 

DOKTORANDI 
Počet žiadostí: 114 (z toho s cestovným grantom 82), uchádzači spĺňajúci formálne kritériá: 111
Počet schválených žiadostí o štipendium: 37 (s cestovným grantom 20)
Počet náhradníkov: 8

Vysoká škola Fakulta Štipendista, krajina pobytu, dĺžka 
pobytu (v mesiacoch)

Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Viliam Pajtinka, Kanada, 1 

Národohospodárska fakulta Anna Sabolová, Portugalsko, 5  
– náhradníčka

Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta Mariana Gordiaková, Francúzsko, 3 
– náhradníčka

Pedagogická fakulta Ladislav Onderčin, Česko, 3 – náhradník

Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Juraj Hajdú, Česko, 2

Filozofická fakulta Miroslava Kyseľová, Holandsko, 4 

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Technická fakulta Monika Dubeňová, Spojené štáty 
americké, 6 

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Mária Čarná, Česko, 10
Lenka Hlavatá, Španielsko, 6
Mária Jozefovičová, Česko, 5
Alena Šišková, Česko, 1

Stavebná fakulta Peter Staňák, Portugalsko, 4 
Miroslav Ignačák, Nový Zéland, 6 
– náhradník

Technická univerzita v Košiciach Hutnícka fakulta Ján Sas, Austrália, 6,5 

Stavebná fakulta Lenka Gaňová, Česko, 2

Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky Ľudmila Černecká, Česko, 2  
– náhradníčka

Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta Ivana Šuhajdová, Česko, 3
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Vysoká škola Fakulta Štipendista, krajina pobytu, dĺžka 
pobytu (v mesiacoch)

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ivan Kováč, Švajčiarsko, 4 
Branislav Pongrác, Japonsko, 5 
Richard Štefanec, Švajčiarsko, 6
Ivana Selečéniová, Švajčiarsko, 4 
– náhradníčka

Farmaceutická fakulta Silvia Huláková, Japonsko, 5 

Filozofická fakulta Veronika Dianišková, Guatemala, 3
Miroslav Lacko, Rakúsko, 5
Simona Mikušová, Spojené štáty 
americké, 5 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Zuzana Urgelová, Taliansko, 2 

Lekárska fakulta Katarína Cenkerová, Nemecko, 2

Prírodovedecká fakulta Ľuboš Ambro, Rakúsko, 3
Miroslav Baláž, Švajčiarsko, 6 
Ján Jamroškovič, Švajčiarsko, 3 
Lucia Kotlárová, Veľká Británia, 6 
Zdenko Levarski, Veľká Británia, 6 
Terézia Lučeničová, Nemecko, 4 
Melinda Mojzesová, Švajčiarsko, 3 

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre

Fakulta prírodných vied Veronika Csákyová, Maďarsko, 5

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Katarína Sedlárová, Česko, 4

Filozofická fakulta Táňa Grauzelová, Spojené štáty 
americké, 4 
Monika Sirkovská, Poľsko, 3
Nina Vrbanová, Česko, 3
Diana Židová, Spojené štáty americké, 4 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici

Fakulta humanitných vied Zdenka Muráriková, Česko, 5

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta Martina Chmelová, Dánsko, 2  
– náhradníčka

Univerzita veterinárskeho lekárstva  
a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach

Emília Vendeľová, Nemecko, 3 

Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta Daniel Benedikovič, Kanada, 6 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy 
a spojov

Petra Kunertová, Spojené štáty americké, 
4 – náhradníčka

CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA 
Počet žiadostí: 7, uchádzači spĺňajúci formálne kritériá: 6
Počet schválených žiadostí: 6

Škola/organizácia Fakulta/Ústav Meno, krajina pobytu

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Štefan Kucík, učiteľ vysokej školy, 
Kanada

Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Tatiana Búgelová, učiteľ vysokej školy, 
Rusko

Slovenská akadémia vied Ústav geotechniky SAV Erika Turianicová, výskumný pracovník, 
Nemecko

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Stefan Gyurki, učiteľ vysokej školy, 
Izrael

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia  
a geotechnológií

Erika Škrabuľáková, učiteľ vysokej 
školy, Nemecko

Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta Peter Halama, učiteľ vysokej školy, Írsko
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ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ZAHRANIČNÝCH ŠTIPENDISTOV

ŠTUDENTI 
Počet žiadostí: 27, uchádzači spĺňajúci formálne kritériá: 17
Počet schválených žiadostí o štipendium: 14

Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, krajina pôvodu,  
dĺžka pobytu (v mesiacoch)

Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Stefan Raicevic, Čierna Hora, 5

Fakulta podnikového manažmentu Tatsiana Iharauna Martsinouskaya , 
Bielorusko, 5

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu Nataliia Viktorivna Futurska, Ukrajina, 5
Roman Komlev, Rusko, 4
Alexander Shishenko, Rusko, 4

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Ústav manažmentu Giovanna Lunkmoss Christo, Brazília, 5

Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Alisa Andrieieva, Ukrajina, 3
Yelizaveta Vitsenko, Ukrajina, 3

Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Adriana Alija, Srbsko, 5
Aleksandar Đolović, Srbsko, 5
Una Štrbac, Srbsko, 5
Małgorzata Wrona, Poľsko, 5
Ana Žikić, Srbsko, 5

Právnická fakulta Davor Petrić, Bosna a Hercegovina, 5

DOKTORANDI
Počet žiadostí: 35, uchádzači spĺňajúci formálne kritériá: 25
Počet schválených žiadostí o štipendium: 19

Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka 
pobytu (v mesiacoch)

Slovenská akadémia vied Ekonomický ústav SAV Blagica Petreski, Macedónsko, 1

Elektrotechnický ústav SAV Ievgen Brytavskyi, Ukrajina, 3

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Artem Indychenko, Rusko, 3

Parazitologický ústav SAV Tomas Kupčinskas, Litva, 6

Ústav geotechniky SAV Irin Voinovschi, Moldavsko, 3

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových 
zdrojov

Maria Sergeevna Vishnevskaya, Rusko, 
3

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta architektúry Yulia Ivanitskaya, Rusko, 6

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Maja Ljubiša Milanović, Srbsko, 6

Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií v Prešove Tomáš Zlámal , Česko, 3

Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky Anna M. Vlasova, Ukrajina, 1

Lesnícka fakulta Aristidis Kastridis, Grécko, 6

Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta Dragos-Gheorghe Nastasoiu, Rumunsko, 
10

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Katia Spinella, Taliansko, 4

Filozofická fakulta Sofia Solis Salazar, Mexiko, 3

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre

Filozofická fakulta Slavica Tome Gadjova, Macedónsko, 3

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici

Ekonomická fakulta Osman Cenk Demiroglu, Turecko, 7

Fakulta prírodných vied Lukáš Jeremias, Česko, 5

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Adianez Garcia-Leis, Kuba, 2

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných  vied Jaroslava Kunstová, Česko, 3

24 



BULLETIN SAIA 01/2013

Štipendiá a granty 

VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI
Počet žiadostí: 166, uchádzači spĺňajúci formálne kritériá: 142
Počet schválených žiadostí o štipendium: 49

Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, krajina pobytu, dĺžka 
pobytu (v mesiacoch)

Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov Olvido Andújar Molina, Španielsko, 10

Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Vasyl Rizak, Ukrajina, 10
Erico Tanaka, Japonsko, 7

Filozofická fakulta Natalia Olegovna Leonenko, Rusko, 1
Oresta Losyk, Ukrajina, 5

Slovenská akadémia vied Astronomický ústav SAV Vitalii Breus, Ukrajina, 5

Filozofický ústav SAV Julian Fink, Rakúsko, 5

Fyzikálny ústav SAV Andrey Stepanov, Rusko, 1

Chemický ústav SAV Pavel Řehulka, Česko, 3

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Siniša Habijanec, Chorvátsko, 3

Parazitologický ústav SAV Kateryna Andriivna Slivinska, Ukrajina, 5

Ústav etnológie SAV Noelia Bueno, Španielsko, 10

Ústav experimentálnej farmakológie SAV Tamer Mahmoud Abd El Razik, Egypt, 
10

Ústav experimentálnej fyziky SAV Mikhail Nalimov, Rusko, 1
Angappan Sankara Mahalingam, India, 
6
Vida Zigman, Slovinsko, 6

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín 
SAV 

Robert Konieczny, Poľsko, 2

Ústav normálnej a patologickej fyziológie 
SAV 

Vladimir Zivkovic, Srbsko, 6

Ústav polymérov SAV Michal Sedlačík, Česko, 2

Ústav stavebníctva a architektúry SAV Hector Antonio Solano Lamphar, 
Mexiko, 5

Ústav svetovej literatúry SAV Oľga Usenko, Ukrajina, 2

Ústav zoológie SAV Hasan Sungur Civelek, Turecko, 1

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových 
zdrojov

Ahmed Ali Mahmoud Saleh, Egypt, 9

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Pankaj Kumar Jain, India, 6

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Edita Garskaite, Litva, 1
Marcin Relich, Poľsko, 3

Strojnícka fakulta Tolga Topkaya, Turecko, 1

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia  
a geotechnológií

Blas M Vinagre Jara, Španielsko, 6

Fakulta elektrotechniky a informatiky Anton Noskov, Rusko, 2
Yuliya Tanasyuk, Ukrajina, 2

Strojnícka fakulta Jaime Masiá Vañó, Španielsko, 4

Technická univerzita vo Zvolene Drevárska fakulta Pavlo Bekhta, Ukrajina, 3

Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta Werner Jobst, Rakúsko, 5

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Gennady Evtyugin, Rusko, 1
Philippe Supiot, Francúzsko, 1

Filozofická fakulta Stefan Willibald Schaffner, Nemecko, 5

Pedagogická fakulta Charles Mace, Spojené štáty americké, 1
Kasim Yildirim, Turecko, 2

Prírodovedecká fakulta Zdeněk Verner, Česko, 5
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Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, krajina pobytu, dĺžka 
pobytu (v mesiacoch)

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre

Fakulta prírodných vied Violeta Ivanova Petropulos, 
Macedónsko, 1

Filozofická fakulta Piotr Baran, Poľsko, 4
Anna Golubeva, Rusko, 4

Pedagogická fakulta Janis Gedrovics, Lotyšsko, 2

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov

Armen Grigoryan, Arménsko, 6

Fakulta prírodných vied Sherif Mohamed Kharbish, Egypt, 5

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach

Filozofická fakulta Darko Karacic, Bosna a Hercegovina, 10

Prírodovedecká fakulta Elsayed Ali Elatrees Drweesh, Egypt, 5

Oleh Myronov, Veľká Británia, 6

Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach

Zsuzsa Kreizinger, Maďarsko, 3
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 INTERAKTÍVNA MAPA ŠTUDENTSKÝCH MOBILÍT
Štatistický inštitút UNESCO (UNESCO Institute for Statistics – UIS) zverejnil na svojom portáli interaktívnu mapu 
mobilít študentov terciárneho vzdelávania. Na mape je možné zistiť v jednotlivých krajinách počet prichádzajúcich 
a odchádzajúcich študentov. Aktuálne sú zverejnené údaje za rok 2010, keď podľa štatistík UIS študovalo  
v terciárnom vzdelávaní v zahraničí 3,6 milióna študentov, čo za 10 rokov predstavuje nárast o 78 percent  
(v roku 2000 to boli 2 milióny študentov). 
Interaktívna mapa je dostupná na http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
(Home > Education > Global Flow of Tertiary-Level Students)
Z mapy sme vybrali informácie o Slovensku – 10 krajín, v ktorých študuje najviac občanov SR, a 10 krajín,  
z ktorých na Slovensku študuje najviac študentov. Podľa údajov UIS v zahraničí na vysokých školách celkovo 
študovalo 30 835 občanov SR a na Slovensku študovalo 7 946 cudzincov. 

Krajina, v ktorej občania SR 
študujú Počet Krajina pôvodu cudzincov, 

študujúcich v SR Počet

Česká republika 22 427 1 Česká republika 4 622

Maďarsko 2 109 2 Grécko 770

Rakúsko 1 638 3 Nemecko 383

Veľká Británia 1 381 4 Nórsko 290

Nemecko 1 000 5 Srbsko 262

USA 462 6 Kuvajt 214

Francúzsko 414 7 Poľsko 109

Poľsko 401 8 Rumunsko 104

Taliansko 190 9 Izrael 94

Švajčiarsko 131 10 Saudská Arábia 90

 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
zmyslu pre európsku identitu a integráciu, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie rôznych 
mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym rozmerom.
Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 27 členských štátov Európskej 
únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. 
Termín na podávanie prihlášok je 28. január 2013. Prihlášky možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov 
Európskej únie. Formuláre prihlášok sú k dispozícii na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre 
mládež – www.charlemagneyouthprize.eu.

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.asp
http://www.charlemagneyouthprize.eu


BULLETIN SAIA 01/2013

V skratke

28

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 What’s new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes

24. január 2013, Brusel, Belgicko
Ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association). 
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=633

 Higher Education in India: Recent developments and relations with Europe.
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

 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.

 Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2013 
      29. – 31. január 2013, Praha, Česká republika 
      Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Veľtrh práce Profesiadays
20. – 21. február 2013, Bratislava 
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Edufairs, marec 2013, Turecko
Ankara (10. marec), Bursa (12. marec), Izmir (13. marec), Istanbul (16. a 17. marec)
Bližšie informácie: www.edufairs.net

 BEST3, 7. – 10. marec 2013, Viedeň, Rakúsko
Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania.
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 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/

 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

http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=633
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=645
http://www.eua.be/Ghent.aspx
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.gaudeamus.cz
http://www.profesiadays.sk
http://www.edufairs.net
http://bestinfo.at
http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82
http://www.salaodoestudante.com.br/
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
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 ŠTIPENDIUM NA MATURITNÝ PROGRAM IBDP
Medzinárodná škola The British International School Bratislava ponúka 2 štipendiá pre študentov 2. ročníka 
gymnázia alebo strednej odbornej školy na 2-ročný program International Baccalaureate Diploma Programme 
– IBDP. Nevyhnutnou podmienkou pre potenciálnych študentov na zaradenie do výberového konania je výborná 
znalosť anglického jazyka, keďže celé štúdium je v angličtine. Uzávierka prihlášok je 20. februára 2013.
Bližšie informácie: www.bisstipendium.sk

 PILOTNÁ VÝZVA NA PROJEKTY ERA CHAIRS, PROGRAM KAPACITY 7RP
V decembri 2012 bola zverejnená pilotná výzva na predkladanie projektov ERA Chairs (FP7-ERAChairs-Pilot Call-
2013) v rámci programu Kapacity 7. rámcového programu EK, priorita 4 Výskumný potenciál.
Pilotný program je určený pre univerzity so sídlom v menej rozvinutých regiónoch (regióny NUTS 2) oprávnené 
na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci Konvergencie (Oznámenie K(2006) 3475). Umožní skombinovať 
financie EÚ určené pre výskum s financiami EÚ pre regionálny rozvoj.
Cieľom tejto iniciatívy (granty v maximálnej výške 2,4 milióna eur na 60 mesiacov) je pritiahnuť vynikajúcich 
vedcov na univerzity, ktoré chcú získať medzinárodné uznanie vo výskume. Iniciatíva ERA Chairs podporí 
úsilie univerzít a ďalších podobných organizácií pri dosiahnutí excelentnosti vo výskume tak, aby boli 
konkurencieschopné na medzinárodnej úrovni. Tieto inštitúcie budú musieť preukázať, že sú schopné poskytnúť 
potrebné vybavenie a zázemie na realizáciu excelentného výskumu v súlade s Európskym výskumným priestorom.
Projekty je možné predkladať do 30. mája 2013. Predpokladá sa, že bude podporených 5 projektov.
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-erachairs-
pilotcall-2013.html#/.

 PUBLIKÁCIE O VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ MIGRANTOV
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v priebehu roka 2012 uskutočnila prieskum o migrácii študentov  
z tretích krajín do SR. Správu Migrácia zahraničných študentov do Slovenskej republiky vydala v závere 
roka. 
Bližšie informácie: www.iom.sk  

Konzorcium EQUNET zverejnilo správu o účasti imigrantov v európskom vysokom školstve  
Rozvoj rôznorodosti (Evolving diversity. An overview of equitable access to HE in Europe). 
Správa je zverejnená na www.equnet.info/wp-content/uploads/2011/09/Evolving-Diversity.pdf

 E-PUBLIKÁCIA KOLEKTÍVNY PORTRÉT 
Publikácia Pavla Demeša Kolektívny portrét zachytáva príbeh zrodu a rozvoja  
modernej občianskej spoločnosti na Slovensku. Na pozadí spoločensko-politického  
diania zachytáva príklady a charakteristické črty americkej asistencie za ostatných  
dvadsať rokov. Poskytuje inšpiráciu pre tých, ktorí sa zaujímajú o programy  
zahraničnej pomoci, ale i širšie otázky medzinárodných vzťahov.  
E-publikácia je v súčasnosti voľne prístupná na portáli martinus.sk  
v slovenskej (Kolektívny portrét) i anglickej verzii (A Collective Portrait). 
V publikácii autor informuje aj o vklade SAIA  
do rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku,  
ako aj o štipendijných programoch, ktoré  
krátko po Nežnej revolúcii umožnili štúdium  
slovenských občanov v Spojených štátoch.

www.bisstipendium.sk
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-erachairs-pilotcall-2013.html#/
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/desktop/en/calls/fp7-erachairs-pilotcall-2013.html#/
www.iom.sk
http://www.equnet.info/wp-content/uploads/2011/09/Evolving-Diversity.pdf
http://www.martinus.sk/?uItem=136261
http://www.martinus.sk/?uItem=136264
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