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Téma/Štipendijný program EHP Slovensko

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM EHP SLOVENSKO
Podpora medzinárodných mobilít a projektovej spolupráce slovenských stredných
a vysokých škôl s partnerskými školami v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku
Európsky hospodársky priestor (EHP) tvorí 30 členských
štátov, ktoré využívajú spoločný prístup k vnútornému trhu
a spoločne vyznávajú štyri slobody: slobodu pohybu osôb,
služieb, tovaru a kapitálu.
Granty EHP predstavujú príspevky prispievateľských
nečlenských štátov Európskej únie (EÚ), t. j. Nórska, Islandu
a Lichtenštajnska, viacerým členským štátom EÚ. Slúžia
na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov a na
posilňovanie bilaterálnych vzťahov s krajinami EÚ v strednej
a južnej Európe.
Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009 – 2014
je viac ako 80 miliónov EUR.
Bližšie informácie: www.eeagrants.org a www.eeagrants.sk
Štipendijný program EHP Slovensko ako jeden z deviatich
programov financovaných z Grantov EHP a Nórskych grantov
na Slovensku, je jedinečným nástrojom pre zvýšenie mobility
študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých
škôl ako aj nástrojom na rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych
vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku
a partnerskými organizáciami v donorských štátoch Nórsku,
Islande a Lichtenštajnsku.
Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov
EHP (85 %) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15 %),
v celkovej výške 2 255 882 EUR.
Samotná realizácia programu sa predpokladá od januára 2014
do februára 2017. V rámci tohto obdobia bude počas dvoch kôl
zverejnených spolu 6 výziev výziev na predkladanie žiadostí.
Správcom tohto programu je SAIA, n. o., ustanovená na
základe výsledkov verejného obstarávania Úradom vlády SR,
ako Národným kontaktným bodom pre Granty EHP.
Indikatívny harmonogram výziev

Prípravné návštevy a stretnutia
EEA/EHP-SK06-I-01
Inštitucionálna spolupráca SŠ a VŠ
EEA/EHP-SK06-IV-V-01
Mobilitné projekty
EEA/EHP-SK06-II-01
Prípravné návštevy a stretnutia
EEA/EHP-SK06-I-02
Mobilitné projekty
EEA/EHP-SK06-II-02
Inštitucionálna spolupráca SŠ a VŠ
EEA/EHP-SK06-IV-V-02

Predpokladaný
začiatok realizácie
projektov

Predpokladané
ukončenie
realizácie projektov

Dátum
vyhlásenia výzvy

Dátum
uzatvorenia výzvy

30. január 2014

30. apríl 2014

15 228,-

marec 2014

30. jún 2014

marec 2014

máj 2014

814 306,-

september 2014

december 2015

máj 2014

jún 2014

360 000,-

september 2014

február 2016

október 2014

január 2015

10 152,-

november 2014

február 2015

november 2014

január 2015

240 000,-

marec 2015

september 2016

január 2015

marec 2015

542 870,-

september 2015

august 2016

Alokácia (EUR)
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Prípravné návštevy a stretnutia

Cieľom prípravných návštev a stretnutí je nadviazanie
novej spolupráce alebo obnovenie predchádzajúcich
inštitucionálnych kontaktov. Účelom stretnutí by malo
byť naplánovanie spoločného projektu a/alebo pripravenie
podmienok pre ďalší rozvoj spolupráce, predovšetkým
pripravenie projektového zámeru pre jedno z ďalších opatrení
Štipendijného programu EHP Slovensko.
Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie (nie jednotlivec),
a to vysoké alebo stredné školy so sídlom na Slovensku,
v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. V rámci tohto
opatrenia sa môže realizovať niektorá z dvoch hlavných aktivít:
a) prípravná návšteva,
b) organizácia stretnutia.
Trvanie prípravnej návštevy alebo stretnutia je maximálne
5 dní, vrátane cesty. Minimálna výška grantu nie je určená,
maximálne výška grantu však nesmie presiahnuť 4 500 EUR
(použitie maximálnej sumy sa predpokladá pri organizácii
multilaterálnych stretnutí). Celková alokácia finančných
prostriedkov na prípravné návštevy a stretnutia je 25 380 EUR.
Pri dodržaní finančných limitov sa spolufinancovanie nevyžaduje.
Počas trvania programu sa plánujú vyhlásiť dve výzvy na
predkladanie žiadostí o grant, s časovou nadväznosťou na
ostatné opatrenia programu. Žiadosť o grant je potrebné
predložiť minimálne 6 týždňov pred plánovanou návštevou/
stretnutím. Hodnotenie a výber prebieha priebežne počas
otvorenej výzvy, na základe posúdenia kritérií uvedených vo
výzve.
• 1. výzva bude otvorená minimálne 3 mesiace, od januára
2014 do apríla 2014. Na túto výzvu bude alokovaných 60 %
prostriedkov na opatrenie.
• 2. výzva bude otvorená minimálne 3 mesiace, od októbra 2014
do januára 2015. Na túto výzvu budú použité všetky zvyšné
prostriedky – minimálne 40 % prostriedkov na opatrenie.



Mobilitné projekty medzi vysokými
školami

Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie medzinárodnej mobility
študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých
škôl, prostredníctvom nasledovných aktivít:
a) dlhodobá mobilita študentov a doktorandov (3 – 12,
resp. 1 – 12 mesiacov v prípade doktorandov),
b) mobilita akademických pracovníkov – výučbové pobyty
(3 dni – 6 týždňov, minimálne 5 hodín výučby za pobyt).
Oprávneným žiadateľom je vysoká škola so sídlom na
Slovensku podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
ktorá je držiteľom platnej Univerzitnej charty Erasmus. Za
partnera musí mať minimálne 1 vysokú školu z Nórska, Islandu
alebo Lichtenštajnska, ktorá je rovnako držiteľom platnej
Univerzitnej charty Erasmus. Každá oprávnená vysoká škola
môže predložiť v rámci výzvy 1 žiadosť za celú organizáciu.
Celkovo je na toto opatrenie alokovaných 600 000 EUR, pričom
minimálny a maximálny grant na jeden projekt je 25 000 až
80 000 EUR. Pri dodržaní finančných limitov sa
spolufinancovanie nevyžaduje.
• Projekty predložené v rámci 1. výzvy, ktorá bude otvorená
minimálne 2 mesiace medzi májom 2014 a júnom 2014, môžu
byť realizované od 1. septembra 2014 do 29. februára 2016.
Trvanie projektov je maximálne 18 mesiacov. Na túto výzvu
bude alokovaných 60 % prostriedkov na opatrenie.
• Projekty predložené v rámci 2. výzvy, ktorá bude otvorená
minimálne 2 mesiace medzi novembrom 2014 a januárom 2015,
môžu byť realizované od 1. marca 2015 do 30. septembra 2016.
Trvanie projektov je maximálne 20 mesiacov. Na túto výzvu
budú použité všetky zvyšné prostriedky – minimálne 40 %
prostriedkov na opatrenie.
Žiadosti sa vyberajú po uzatvorení výzvy, na základe posúdenia
administratívnych kritérií, kritérií oprávnenosti a vecného
hodnotenia. Hodnotenie a výber žiadostí je v kompetencii
správcu programu.

Na stránke štipendijného programu www.spehp.saia.sk nájdete:
• informácie o opatreniach a výzvach na predkladanie
projektov, dôležité dokumenty a často kladené otázky
s odpoveďami,
• informácie o vzdelávacích systémoch v donorských štátoch,
Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku, zoznam vysokých škôl
v týchto krajinách a odkazy na vyhľadávanie stredných škôl
a iných relevantných informácií v časti „Vzdelávacie systémy
krajín“,

• databázu „Hľadáte partnera pre projekt?“ (možnosť
zaregistrovať inštitúciu a načrtnúť projekt, prípadne si
vyhľadať vhodného partnera z už zaregistrovaných inštitúcií
v databáze vytvorenej donorským partnerom programu
Nórskym centrom pre medzinárodnú spoluprácu vo
vzdelávaní – SIU).
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Projekty inštitucionálnej spolupráce
medzi vysokými školami

Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie bilaterálnej alebo
multilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi
vysokými školami na Slovensku a v donorských štátoch.
Prioritou je podporiť vyvážené partnerstvá založené na báze
reciprocity uskutočnených aktivít a oboj/viacstranného záujmu
a prospechu zo spolupráce.
Oprávnené aktivity sú:
a) spolupráca akademických pracovníkov medzi inštitúciami
na Slovensku a v donorských štátoch,
b) vytváranie spoločných študijných modulov,
c) príprava nových učebných pomôcok a metód výučby,
d) intenzívne kurzy pre študentov a doktorandov,
e) príprava spoločných odborných článkov, publikácií ako
výsledok spoločného projektu,
f) organizácia konferencií, seminárov, školení, workshopov,
letných škôl,
g) stáže, odborná príprava študentov a doktorandov
vo výskumných a iných organizáciách,
h) krátkodobá mobilita študentov a doktorandov,
i) krátkodobá mobilita akademických pracovníkov,
j) krátkodobá mobilita expertov,
k) krátkodobá mobilita vedúcich predstaviteľov
a administratívnych pracovníkov.
Každý projekt musí zahŕňať minimálne 1 aktivitu
z a) až d) a 2 aktivity z g) až k). Je potrebná mobilita
minimálne 2 študentov/doktorandov v rámci aktivít g) a h)
a mobilita minimálne 2 zamestnancov VŠ v rámci aktivít i) a k).
Oprávneným žiadateľom je vysoká škola so sídlom na
Slovensku podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Oprávnený žiadateľ musí mať aspoň 1 partnera, vysokú školu
z donorských štátov. Ďalším partnerom môže byť slovenská
vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia, resp. vysoká
škola alebo iná inštitúcia oprávnená poskytovať terciárne
vzdelávanie v donorských štátoch. Medzinárodná spolupráca
vysokých škôl s neakademickým sektorom, tzv. organizáciami
z praxe zo Slovenska a z krajín donorov je oprávnená formou
pozvania expertov z týchto organizácií na vysokoškolské
inštitúcie a formou stáží, odbornej prípravy študentov
a doktorandov na týchto inštitúciách. Tento typ organizácií
pôsobí ako asociovaní partneri v projekte. Asociovanými
partnermi môžu byť aj vysoké školy z krajín, ktoré pokrýva
Štipendijný program z Grantov EHP/Nórskych grantov.
Na projekty inštitucionálnej spolupráce je alokovaných
1 357 176 EUR, pričom do tohto spadajú projekty spolupráce
nie len vysokých, ale aj stredných škôl. Minimálna a maximálna
výška grantu pre projekty medzi vysokými školami je 50 000
až 120 000 EUR. Výška grantu nepresiahne 90 % celkových
oprávnených výdavkov a teda spolufinancovanie žiadateľa je
minimálne 10 % celkových oprávnených výdavkov.
• Projekty predložené v rámci 1. výzvy, ktorá bude otvorená
minimálne 2 mesiace medzi marcom 2014 a májom 2014, môžu
byť realizované od 1. septembra 2014 do 31. decembra 2015.
Trvanie projektov je minimálne 9, maximálne 16 mesiacov. Táto
výzva bude spoločná aj pre projekty inštitucionálnej spolupráce
v stredoškolskom vzdelávaní a bude na ňu alokovaných 60 %
prostriedkov na inštitucionálne spolupráce.

• Projekty predložené v rámci 2. výzvy, ktorá bude otvorená
minimálne 2 mesiace medzi januárom 2015 a marcom
2015, môžu byť realizované od 1. septembra 2015 do 31.
augusta 2016. Trvanie projektov je minimálne 9, maximálne
12 mesiacov. Táto výzva bude spoločná aj pre projekty
inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní a budú
na ňu použité všetky zvyšné prostriedky – minimálne 40 %
prostriedkov na inštitucionálne spolupráce.
Žiadosti sa vyberajú po uzatvorení výzvy, na základe posúdenia
administratívnych kritérií, kritérií oprávnenosti a odborného
hodnotenia. Každú žiadosť posudzujú min. 2 nezávislí odborní
hodnotitelia. Žiadosti sú schvaľované správcom programu na
základe rozhodnutia výberovej komisie.



Projekty inštitucionálnej spolupráce
v stredoškolskom vzdelávaní

Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie bilaterálnej alebo
multilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi
strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch.
Prioritou je podporiť vyvážené partnerstvá založené na báze
reciprocity uskutočnených aktivít a oboj/viacstranného záujmu
a prospechu zo spolupráce.
Oprávnené aktivity sú:
a) podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní
zahŕňajúc aktivity zamerané na študentov, učiteľov
a ďalších zamestnancov,
b) podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní pri
riešení tém spoločného záujmu,
c) príprava nových učebných pomôcok a metód výučby,
d) organizácia vedomostných súťaží,
e) organizácia letných environmentálnych škôl,
f) organizácia exkurzií a intenzívnych kurzov pre študentov,
g) odborný pobyt/prax študentských skupín a/alebo učiteľov,
h) mobilita študentov s cieľom účasti na jednej z aktivít
navrhnutých vyššie (a, d až g),
i) spolupráca študentov na diaľku,
j) organizácia a účasť na odborných seminároch pre
pracovníkov škôl,
k) mobilita učiteľov s cieľom profesionálneho rozvoja,
l) mobilita pracovníkov škôl so zameraním na zlepšenie
manažmentu stredných škôl.
Každý projekt musí zahŕňať minimálne 1 aktivitu
z a) až c) a 3 aktivity z a) až l). Je potrebná mobilita
minimálne 2 zamestnancov.
Oprávneným žiadateľom je stredná škola so sídlom na
Slovensku podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon). Oprávnený žiadateľ musí mať
aspoň 1 partnera, strednú školu z donorských štátov. Ďalším
partnerom môže byť slovenská stredná škola alebo vysoká
škola, resp. stredná alebo vysoká škola alebo iná inštitúcia
oprávnená poskytovať sekundárne alebo terciárne vzdelávanie
v donorských štátoch. Medzinárodná spolupráca stredných
škôl s neakademickým sektorom, tzv. organizáciami z praxe
zo Slovenska a z krajín donorov je možná formou stáží,
odbornej praxe študentov a učiteľov na týchto inštitúciách.
Tento typ organizácií pôsobí ako asociovaní partneri v projekte.
Asociovanými partnermi môžu byť aj stredné školy z krajín,
ktoré pokrýva Štipendijný program z Grantov EHP/Nórskych
grantov.

BULLETIN SAIA 01/2014
04

Téma/Štipendijný program EHP Slovensko
Na projekty inštitucionálnej spolupráce je alokovaných
1 357 176 EUR, pričom do tohto spadajú projekty spolupráce
nie len stredných, ale aj vysokých škôl. Minimálna a maximálna
výška grantu pre projekty v stredoškolskom vzdelávaní je
30 000 až 100 000 EUR. Výška grantu nepresiahne 90 %
celkových oprávnených výdavkov a teda spolufinancovanie
žiadateľa je minimálne 10 % celkových oprávnených výdavkov.
• Projekty predložené v rámci 1. výzvy, ktorá bude otvorená
minimálne 2 mesiace medzi marcom 2014 a májom 2014, môžu
byť realizované od 1. septembra 2014 do 31. decembra 2015.
Trvanie projektov je minimálne 9, maximálne 16 mesiacov. Táto
výzva bude spoločná aj pre projekty inštitucionálnej spolupráce
medzi vysokými školami a bude na ňu alokovaných 60 %
prostriedkov na inštitucionálne spolupráce.

• Projekty predložené v rámci 2. výzvy, ktorá bude otvorená
minimálne 2 mesiace medzi januárom 2015 a marcom
2015, môžu byť realizované od 1. septembra 2015 do 31.
augusta 2016. Trvanie projektov je minimálne 9, maximálne
12 mesiacov. Táto výzva bude spoločná aj pre projekty
inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a budú
na ňu použité všetky zvyšné prostriedky – minimálne 40 %
prostriedkov na inštitucionálne spolupráce.
Žiadosti sa vyberajú po uzatvorení výzvy, na základe posúdenia
administratívnych kritérií, kritérií oprávnenosti a odborného
hodnotenia. Každú žiadosť posudzujú minimálne 2 nezávislí
odborní hodnotitelia. Žiadosti sú schvaľované správcom
programu na základe rozhodnutia výberovej komisie.

 Kontakt a bližšie informácie
SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
PaedDr. Karla Zimanová, PhD., manažérka programu
Mgr. Žofia Gulášová, administrátorka programu
Ing. Simona Želinská, finančná manažérka projektov
tel.: 02/5930 4700, 02/5930 4711, fax: 02/5930 4701
e-mail: spehp@saia.sk
Zaujímavé webové stránky:
www.spehp.saia.sk – Štipendijný program EHP Slovensko
www.saia.sk – správca štipendijného programu
Stránky partnerov programu
www.aiba.llv.li – lichtenštajnská Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania (Agentur für Internationale

Bildungsangelegenheiten, AIBA)

www.rannis.is – Islandské centrum pre výskum (Rannsóknamiðstöð Íslands, Rannís)
www.siu.no – Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní (Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU)
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Štipendiá a granty
Sciex-NMSch/Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Slovenská republika

posledná uzávierka

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)
je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
Cieľom programu Sciex-NMSch je prispieť k zníženiu
hospodárskych a sociálnych nerovností v rozšírenej Európskej
únii prostredníctvom podporovania vedeckých kapacít
výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ
a udržateľných výskumných partnerstiev medzi 10 novými
členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou. Sciex je
nástrojom podpory pre výskumné tímy zo všetkých disciplín,
pozostávajúcich z členov z nových členských štátov
a Švajčiarska. Štipendisti Sciexu z Bulharska, Česka,
Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska,
Slovenska a Slovinska uskutočňujú svoj výskum v spolupráci
so švajčiarskymi výskumníkmi vo švajčiarskych výskumných
inštitúciách. Ideálne pracovné a rámcové podmienky podporujú
úspech ich výskumu. Sciex je súčasťou Švajčiarskeho príspevku
novým členským krajinám EÚ.

1. apríl 2014

Na Slovensku sa program Sciex-NMSch realizuje v rokoch 2010 až
2016; SAIA, n. o., je Koordinačnou jednotkou programu.
Program je financovaný v rámci Švajčiarskeho príspevku
k rozšírenej Európskej únii a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.
Zmena v roku 2014
Pobyt doktorandov a postdoktorandov
môže trvať minimálne 6 a maximálne 13 mesiacov
a musí sa realizovať
od 1. októbra 2014 do 31. októbra 2015.

Časový harmonogram
1. apríl 2014

uzávierka na predloženie žiadostí
na sciex@crus.ch

2. apríl – 15. máj

formálna kontrola zo strany CRUS

15. apríl – 26. apríl

formálna kontrola zo strany Koordinačnej jednotky
(SAIA)

16. máj – 15. júl

hodnotenie žiadostí

koniec augusta

rozhodnutie Riadiaceho výboru

september

podpisovanie zmlúv medzi inštitúciami
a schváleným štipendistom

Bližšie informácie o programe:

www.sciex.sk

www.sciex.ch

Štipendiá Sciex
V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty; Sciex nie je študijným
grantom. Štipendium (fellowship) Sciex sa skladá z nákladov na umiestnenie
štipendistu na výskumný školiaci pobyt (mzdové náklady švajčiarskeho
zamestnávateľa, cestovné) a z nákladov na výmenu poznatkov medzi školiteľmi
(tútormi) štipendistu (max. tri návštevy). Všetky výdavky sú vyplácané
švajčiarskej hosťujúcej inštitúcii, ktorá štipendium administruje.
Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu
Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu je určený výhradne pre
kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových členských štátov
Európskej únie (bez ohraničenia veku). Základnými podmienkami sú tieto:
 štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský výskum
na oprávnenej slovenskej inštitúcii,
 začiatok štipendijného pobytu doktoranda môže byť naplánovaný
najskôr 1 rok po získaní magisterského alebo ekvivalentného titulu,
postdoktoranda najneskôr 5 rokov od získania titulu PhD.,
 umiestnenie štipendistu v rámci poslednej výzvy trvá minimálne
6 mesiacov a maximálne 13 mesiacov,
 švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť financovať všetky
ostatné náklady spojené s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokryté
štipendiom Sciex.

BULLETIN SAIA 01/2014
06

Počet uchádzačov a udelených štipendií
v rokoch 2010 až 2013
Výzva

Rok

Počet
žiadostí

Počet
udelených
štipendií

1.

2010

18

10*

2.

2011

33

8

3.

2012

31

9

4.

2013

24

9

* jedna vybraná uchádzačka od štipendia odstúpila

Výsledky výberových konaní sú uverejnené
na www.sciex.sk:
 výzva 2010
 výzva 2011
 výzva 2012
 výzva 2013

Štipendiá a granty
Výmena poznatkov – krátkodobé návštevy tútorov
Krátkodobé návštevy sú určené školiteľom (tútorom) štipendistu
v programe Sciex, pochádzajúcim z nových členských štátov
a Švajčiarska (bez ohraničenia veku). Základnými predpokladmi
pre realizáciu krátkodobej návštevy sú:
 nadviazanie spolupráce,
 návšteva štipendistu počas pobytu,
 diskusia o pokračovaní projektu.
Počas trvania štipendia sa musí zrealizovať minimálne jedno
stretnutie slovenského a švajčiarskeho tútora štipendistu.
Ďalšie podmienky
Doktorandi, ktorí realizujú doktorandské štúdium na slovenskej
inštitúcii (vysoká škola alebo SAV), sa môžu uchádzať
o Doktorandské štipendium Sciex (Sciex Doctoral Candidate
Fellowship). Výskumníci s titulom PhD. (alebo ekvivalentom),
ktorí sú zamestnaní na slovenskej inštitúcii (vysoká škola alebo
SAV) a nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu,
sa môžu uchádzať o Postdoktorandské štipendium Sciex
(Sciex PostDoc Fellowship).
Pobyt štipendistu musí byť v gescii skúsených výskumníkov
(profesor, resp. DrSc.), ktorí výskum štipendistu vedú ako
partnerskí školitelia/tútori.
Oficiálnym komunikačným jazykom v rámci programu
Sciex je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti musia
ovládať angličtinu minimálne na úrovni B2 podľa ELP (European
Language Passport) – formulár T2 žiadosti. Bude sa od nich
vyžadovať písanie správ a publikačná činnosť v angličtine.

Náklady pokrývané štipendiom Sciex
 Mzda štipendistu (vyplácaná švajčiarskou organizáciou):

doktorand
- 50 000 CHF ročne
(počas 1. až 12. mesiaca pobytu);
- 55 000 CHF ročne
(počas 13. mesiaca pobytu);
postdoktorand
- 80 000 CHF ročne.
 Sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom
(v súlade s pravidlami švajčiarskej strany – SNF).
 Ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť
na konferenciách): max. 2 500 CHF.
 Preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (tútorov)
štipendistu: max. 2 500 CHF za pobyt.

Hodnotenie a výber
Štipendisti Sciex sa schvaľujú do tímov s excelentným
výskumom zo všetkých disciplín, a to pri zohľadnení
nasledujúcich podmienok: vysoké profesionálne nasadenie
členov tímu; prepojené a tímové osobnosti; ideálne vedecké
korelácie; silná podpora zo strany hostiteľskej a domácej
inštitúcie.
V rámci hodnotenia predložených žiadostí budú zabezpečené
odborné hodnotenia jednotlivých predložených žiadostí, a to
tak na švajčiarskej, ako aj na slovenskej strane. Tieto posudky
budú základom rozhodovania komisií zložených zo zástupcov
švajčiarskych organizácií.
Pri hodnotení žiadosti je rozhodujúca kvalita výskumného
programu, jeho využiteľnosť v ďalšej spolupráci a miera
podpory jednotlivých tútorov a inštitúcií.

Oprávnené inštitúcie
Zo Slovenska sa môžu do programu zapojiť príslušníci vysokých
škôl existujúcich v zmysle zákona o vysokých školách
a Slovenskej akadémie vied. Domáca inštitúcia musí súhlasiť
s výskumným pobytom (formulár F-3a).
Vo Švajčiarsku sa do programu môžu zapojiť príslušníci
výskumných inštitúcií (vysokých škôl a iných výskumných
inštitúcií), ktoré sú uvedené na webstránke www.crus.ch
(Eligible Swiss Institutions). Hosťujúca inštitúcia musí súhlasiť
s prijatím konkrétneho štipendistu v prípade udelenia štipendia
(formulár F-3b).

Švajčiarskeho partnera si možno vyhľadať pomocou verejnej databázy
švajčiarskych profesorov www.proff.ch.
Pri riešení praktických otázok týkajúcich sa pobytu vám môžu pomôcť
Servisné centrá EURAXESS vo Švajčiarsku (www.euraxess.ch)
a na Slovensku (www.euraxess.sk).
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Štipendiá a granty
Postup pri podávaní žiadosti
Jednotlivé formuláre žiadosti si možno stiahnuť zo stránok www.sciex.ch alebo www.sciex.sk.
Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.
Pri podávaní žiadosti sa odporúča dodržať nasledujúci postup:
1.

Školiteľ doktoranda alebo tútor postdoktoranda (ďalej „slovenský školiteľ”), potenciálny štipendista a výskumný partner
vo Švajčiarsku sa dohodnú na výmennom projekte (ak ešte nemáte kontakt, švajčiarskeho partnera si možno vyhľadať
pomocou verejnej databázy švajčiarskych profesorov www.proff.ch).

2.

Slovenský školiteľ si overí, či vysielajúca inštitúcia je oprávnená a či súhlasí s výskumným umiestnením potenciálneho
štipendistu.

3.

Švajčiarsky partner vydá súhlas s tým, že bude „hosťujúcim školiteľom” pre štipendistu programu Sciex.

4.

Švajčiarsky partner si overí, či je jeho švajčiarska inštitúcia oprávnená a či podpísala Dohodu o realizácii programu
(tzv. Performance Agreement; zoznam oprávnených švajčiarskych inštitúcií je na www.crus.ch).

5.

Hlavný predkladateľ žiadosti koordinuje vyplnenie formulárov F-1, F-2a, F-2b, F-3a, F-3b vrátane príloh.

6.

Slovenský školiteľ vyplní formulár F-2a a odošle ho hlavnému predkladateľovi žiadosti.

7.

Mladý výskumník (potenciálny štipendista) vyplní formuláre F-1 a T-2 a odošle ich hlavnému predkladateľovi žiadosti.
Spolu s formulármi je potrebné poslať: doktorandi – potvrdenie o doktorandskom štúdiu s presným dátumom začiatku
tohto štúdia, postdoktorandi – kópiu doktorandského diplomu).

8.

Vysielajúca inštitúcia vyplní formulár F-3a, odošle zoskenovanú verziu hlavnému predkladateľovi žiadosti
a podpísaný originál na adresu:
CRUS, Sciex-3, Postbox 607, CH-3000 Bern 9

9.

Hosťujúca inštitúcia vyplní formulár F-3b, odošle zoskenovanú verziu hlavnému predkladateľovi žiadosti
a podpísaný originál na adresu:
CRUS, Sciex-3, Postbox 607, CH-3000 Bern 9

10.

Ak sú všetky formuláre kompletné, správne a presné, hlavný predkladateľ žiadosti ich zašle všetky jedným
e-mailom na sciex@crus.ch, s označením predmetu Sciex Proposal Forms.

11.

Sciex oznámi rozhodnutie Riadiaceho výboru hlavnému predkladateľovi žiadosti.

12.

Hlavný predkladateľ žiadosti skontaktuje osobu poverenú agendou Európskej charty a kódexu pre výskumníkov
na svojej inštitúcii kvôli zmluvám.

Na koho sa možno obrátiť?
Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam
poskytujú pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej
Bystrici, Prešove a v Košiciach (kontakty na pracoviská nájdete
na www.saia.sk).
Koordinátormi programu sú Mgr. Michal Fedák
a Mgr. Daniela Kirdová – kontaktný e-mail je sciex@saia.sk.

Keďže v prípade schválenia žiadosti ide o pracovnoprávny
vzťah so švajčiarskou inštitúciou, treba si pri podávaní žiadosti
(najneskôr pred nástupom na pobyt) vyjasniť:
● postavenie štipendistu na domácej inštitúcii počas pobytu
(v prípade doktorandov by pobyt mal byť súčasťou štúdia)
a podmienky návratu,
● otázky súvisiace so zdanením príjmu v zahraničí, so
sociálnym a zdravotným poistením počas pracovného
pobytu v zahraničí.

Odporúčania
Pri príprave žiadosti za slovenskú stranu odporúčame využiť
konzultácie s pracoviskom SAIA (koordinačnej jednotky
programu na Slovensku), a to buď v rámci regionálneho pracoviska SAIA v blízkom okolí, alebo priamo v SAIA v Bratislave.
Švajčiarske inštitúcie, na ktoré získali slovenskí doktorandi a postdoktorandi
štipendiá Sciex

2010

Odborná vysoká škola Západného Švajčiarska/Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, HES-SO

2011

2012

2013

1

Švajčiarske federálne laboratóriá pre testovanie a výskum materiálov/Eidgenössische Materialprüfungsund Forschungsanstalt, EMPA

2

1

Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Lausanne/Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL

2

1

1

2

Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu/Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETHZ

2

2

4

2

1

Švajčiarsky federálny výskumný inštitút pre les, sneh a krajinu/Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft, WSL
1

Univerzita v Berne/Universität Bern

2

1

1

1

Univerzita v Bazileji/Universität Basel
Univerzita v Neuchâteli/Université de Neuchâtel

1

Univerzita v Zürichu/Universität Zürich

2

Univerzita vo Fribourgu/Universität Freiburg/Université de Fribourg
Univerzitná nemocnica v Zürichu/UniversitätsSpital Zürich
spolu

2

1

8

9

1

1
10
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Štipendiá a granty
 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 už možné podávať žiadosti, v ponuke je tlačidlo
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených
uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou
uverejňujeme aj v prípade, ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2014 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2014/2015)
V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre doktorandov
 samostatné cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov,

vysokoškolských učiteľov a výskumných/umeleckých pracovníkov

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

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 31. január 2014
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, Gruzínsku,
Macedónsku, Moldavsku, Čiernej Hore, 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

Štipendium StudyPortals
Uzávierka: priebežne
O StudyPortals Scholarship sa môžu uchádzať študenti z celého sveta, ktorí študujú na vysokej škole. Štipendium vo výške
1 000 EUR sa udeľuje každé tri mesiace.
Bližšie informácie: www.studyportals.eu/scholarship/

Štipendium LEAF pre slovenských vysokoškolských študentov v zahraničí
Uzávierka: 31. január 2014
Spoločnosť LEAF v rámci programu Slovak Professionals Abroad podporí inšpiratívnych slovenských študentov študujúcich na
zahraničných univerzitách. Uchádzač musí mať slovenské štátne občianstvo a byť interným študentom univerzity v zahraničí
(bakalárske a vyššie štúdium), alebo byť prijatý na postgraduálne (t. j. vyššie ako bakalárske) štúdium zahraničnej univerzity.
Výhodou je štúdium na univerzitách, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach Šangajského rebríčka a pracovná
skúsenosť (počíta sa aj čiastočný úväzok počas štúdia, odborné stáže, start-up atď.).
Bližšie informácie: www.leaf.sk/sk/aktualne/stipendia-pre-vysokoskolakov-v-zahranici
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Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: 14. február 2014, 15. august 2014 (dlhodobé pobyty) a priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom
(krátkodobé pobyty)
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov. Uchádzač
o štipendium musí byť občanom niektorej členskej krajiny EMBC (Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia).
 Štipendium EMBO na krátkodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od získania
doktorandského titulu viac ako 10 rokov), ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu
v zahraničí. Po ukončení pobytu sa štipendista musí vrátiť na domácu inštitúciu minimálne na 6 mesiacov. Výška štipendia
závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
 Štipendium EMBO na dlhodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohli uplynúť od získania
doktorandského titulu viac ako 2 roky), ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na
jeden až dva roky.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships

Štipendiá UWC pre stredoškolákov na školské roky 2014/2015 a 2015/2016
Uzávierka: 14. február 2014
Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú určené študentom
2. a 3. ročníka gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB – International
Baccalaureate), štipendiá spravidla zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú
náklady na cestovné a vreckové. Na niektorých školách je výška štipendia určená na základe finančných možností rodičov
študenta.
Na školské roky 2014/2015 a 2015/2016 sa stredoškoláci zo Slovenska môžu uchádzať o štipendiá na UWC USA (USA), Pearson
UWC (Kanada), UWC Mostar (Bosna a Hercegovina), Dilian UWC (Arménsko), Robert Bosch UWC (Nemecko), UWC of Adriatic
(Taliansko), UWC Maastricht (Holandsko), UWC of Atlantic (Wales).
Bližšie informácie www.uwc.sk.

Štipendiá spoločnosti Google
Uzávierka: 17. február 2014
 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 2014/2015 zapísaní na
bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe.
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe
 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 2014/2015 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 Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 27. február 2014 on-line na www.saia.sk
 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.
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 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (Slobodná univerzita v Bruseli), 3 týždne

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.
 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 Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie)
Uzávierka: 1. február 2014
 letné kurzy flámskeho (holandského) jazyka, literatúry a kultúry

Letné kurzy 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 Gente od 27. júla do 15. augusta 2014.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch
 výskumné štipendiá

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum
v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/taalunie-scholarships-research

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 18. marec 2014 on-line na www.saia.sk
 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 4. február 2014 on-line na www.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 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). Uprednostnení
môžu byť študenti slovanských jazykov.
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 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: 25. február 2014 (odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu 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 absolventom SŠ, 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: 13. február 2014 on-line na www.saia.sk
 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

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

Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. 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.

Akadémia vied Českej republiky
Uzávierka: priebežne
 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov

Cieľom štipendia je získať pre pracoviská Akadémie vied ČR vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku
40 rokov. Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk Akadémie vied ČR. Žiadosti sa podávajú priebežne, posudzované sú
v 1. a 3. štvrťroku kalendárneho roka.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship_purkyne/index.html
 Mimoriadna podpora Akadémie vied ČR pre zahraničných bohemistov

Cieľom je podporiť výskum českého kultúrneho dedičstva, uľahčiť a zintenzívniť spoluprácu českých a zahraničných
vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom českého kultúrneho dedičstva, najmä v oblasti českého jazyka,
literatúry a dejín (predovšetkým dejín kultúry). Žiadosti podávajú riaditelia hostiteľských vedeckých pracovísk AV ČR.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/podpora_bohemiste/index.html
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 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR
v oblasti školstva
Uzávierka: 6. február 2014 on-line na www.saia.sk
 ročný študijný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 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 pre cudzincov
Uzávierka: 1. marec 2014
 Dlhodobé štipendiá (The Long-Term Scholarships)

Štipendiá sú určené študentom magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku
a kultúre, alebo štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom. Študenti bakalárskeho štúdia sa môžu uchádzať o štipendium iba
v prípade, ak študovali dánsky jazyk dva roky.
Zoznam inštitúcií, na ktorých sa môže štipendijný pobyt uskutočniť, je zverejnený na stránke dánskeho ministerstva vedy,
inovácií a vysokého školstva: http://fivu.dk (Education and institutions › Programmes supporting cooperation and mobility › The

Cultural Agreements programme › The Long Term Scholarships › Selected EU-countries, Iceland, Serbia, Switzerland and Turkey ›
List of Danish institutions offering Long Term Scholarships). Zoznam má byť aktualizovaný vo februári 2014.
 Letné kurzy dánskeho jazyka (Danish Summer Language Scholarship)

Štipendiá sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa chcú hlbšie venovať
dánskemu jazyku.
Zoznam kurzov má byť zverejnený vo februári 2014 na stránke dánskeho ministerstva vedy, inovácií a vysokého školstva:
http://fivu.dk (Education and institutions › Programmes supporting cooperation and mobility › The Cultural Agreements
programme › Danish Summer Language Scholarships › List of summer courses in Denmark)

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

 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 2014 (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 2 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.
 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).
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 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. marec 2014
Estónsky inštitút (Eesti Instituut) ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia, ako aj absolventom
doktorandského štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na
tému súvisiacu s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na
pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

 FÍNSKO
Štipendium na celé magisterské štúdium na Ekonomickej univerzite Hanken v Helsinkách
Uzávierka: 28. február 2014
Štipendium je určené pre študentov a absolventov bakalárskeho stupňa, ktorí chcú absolvovať celé magisterské štúdium na
Ekonomickej univerzite Hanken v Helsinkách (Hanken Svenska handelshögskolan). Výška štipendia je 6 000 EUR ročne (12 000
EUR za celé štúdium). Žiadosť o štipendium sa podáva spolu so žiadosťou na vybraný program magisterského štúdia. Vyžaduje
sa veľmi dobrá znalosť anglického jazyka a poznatky z oblasti ekonomických vied.
Bližšie informácie: www.hanken.fi/public/en/scholarships#document2

Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni
Uzávierka: 30. apríl 2014 (na jesenný semester)
Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite
a zhromaždenie materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia
je 800 EUR/mesiac. Štipendium administruje fínske Centrum pre medzinárodné mobility CIMO.
Bližšie informácie: www.cimo.fi (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students outside
Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)

 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2014
 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 (cotutelle de thèse)

Štipendiá sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť svoj doktorát
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
 Jazykové štipendiá

• Štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných a vysokých školách na 2-týždňovú stáž
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stages-linguistiques-enseignants
• Jazyková stáž pre študentov špecializujúcich sa na francúzsky jazyk
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stages-pour-etudiants-specialistes,1416
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Výskumné pobyty v Paríži pre postdoktorandov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 13. február 2014
Cieľom programu Výskum v Paríži (Research in Paris) je uľahčiť novú trvalú spoluprácu a posilniť už existujúce spolupráce
medzi výskumnými pracoviskami zahraničných miest a mestom Paríž. Program je určený zahraničným výskumníkom. Prioritu
majú mladí výskumníci, ktorí získali doktorát pred menej ako 5 rokmi, podpora sa však poskytuje aj výskumníkom seniorom.
Podpora a štipendium mesta Paríž predstavuje 2 500 EUR/mesiac pre postdoktorandov (čerství držitelia doktorátu, menej ako
5 rokov od získania titulu PhD.), 3 000 EUR/mesiac pre seniorov (držitelia doktorátu viac ako 5 rokov), cestovné náklady na
cestu do miesta pobytu a späť, zdravotné poistenie.
Začiatok pobytu musí byť medzi 1. septembrom 2014 a 28. februárom 2015. Pobyt postdoktoranda musí trvať minimálne
6 a maximálne 12 mesiacov, výskumníka seniora 2 až 6 mesiacov.
Bližšie informácie: http://www.paris.fr (English > Paris, a city with an international profile > Research in Paris)

 GRÉCKO
Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 31. január 2014
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: www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

 HOLANDSKO
Štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie)
Uzávierka: 1. február 2014
 letné kurzy flámskeho (holandského) jazyka, literatúry a kultúry

Letné kurzy 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 Zeiste od 14. júla do 2. augusta 2014.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch
 výskumné štipendiá

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum
v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/taalunie-scholarships-research
Letné kurzy medzinárodného verejného alebo súkromného práva na Haagskej akadémii medzinárodného práva
Uzávierka: 1. marec 2014
Kurzy na Hague Academy of International Law sú určené 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 7. do 25. júla 2014, kurz súkromného práva od 28. júla do 15. augusta 2014.
Bližšie informácie: https://www.hagueacademy.nl/summer-programme/scholarships/

BULLETIN SAIA 01/2014
15

Štipendiá a granty
 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre, študent slovanských jazykov 1 semester)
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).
 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

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

Medzinárodný štipendijný program pre skúsených výskumníkov NEWFELPRO
Uzávierka: 4. marec 2014
Program NEWFELPRO (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia) umožňuje
zahraničným výskumníkom zo všetkých vedeckých oblastí získať štipendium na 12- a 24-mesačný výskumný pobyt
v Chorvátsku (Incoming fellowship scheme).
Bližšie informácie: www.newfelpro.hr

 INDIA
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.

 ISLAND
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka
Uzávierka: 1. február 2014

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na Islandskej

univerzite od septembra 2014 do apríla 2015. 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).
Uchádzač o štipendium sa musí do 1. februára 2014 prihlásiť aj na štúdium na Islandskej univerzite: http://english.hi.is/
university/applications_study
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
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 JAPONSKO
Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
Žiadosti predkladá prijímajúca inštitúcia alebo nominačná autorita v stanovených termínoch (uchádzač by mal poskytnúť
vyžadované podklady najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu)
Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov. Podmienkou je kontakt na japonského
školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 a viac mesiacov v predchádzajúcom období. Dlhodobé
štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 1 až 12 mesiacov.
 Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
 Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov zo Severnej Ameriky a Európy – krátkodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin;

Obei-Tanki)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html
Žiadosti sa podávajú buď prostredníctvom japonskej prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre
Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied (Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV).
Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english, www.sav.sk (Medzinárodná spolupráca/Odbor medzinárodnej spolupráce informuje)
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2014
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študenti dostávajú grant 15 000 EUR na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je
poskytnutý bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa uskutoční od septembra 2014 do augusta 2015 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: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 JORDÁNSKO
Štipendiá ACOR pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2014
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka viacero štipendií,
o niektoré sa môžu uchádzať študenti/výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti. Vysokoškolskí a postgraduálni študenti
a doktorandi sa môžu uchádzať o podporu účasti na projektoch archeologického výskumu v Jordánsku, ako Bert and Sally de
Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, Pierre and Patricia Bikai Fellowship.
Bližšie informácie: http://www.acorjordan.org, www.bu.edu/acor/1page14-15.htm

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 4. marec 2014 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: 11. marec 2014 on-line na www.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 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
Uzávierka: 15. február 2014
 Vzdelávacie stáže – sú určené mladým absolventom, ktorí (pred termínom podávania prihlášok) dokončili stredoškolské
vzdelanie, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej
úrovni. Tieto stáže sú prednostne vyhradené mladým ľuďom, pre ktorých je účasť na stáži podmienkou ukončenia štúdia,
pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.
 Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo
rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti, ktoré 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: 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: 13. február 2014 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
dohodnutý jazyk. 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: 27. február 2014 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 minimálne 2 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 40 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.
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 letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 23. január 2014

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

Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
Uzávierka: priebežne (spravidla od januára do 30. novembra) on-line na www.saia.sk
Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný/pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom
odbore podľa typu štipendijného programu.
 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov
 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)
 1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného

štúdia na univerzite

 odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie

informácií o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom
médiu)

 prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)
 program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie

a manažmentu vzdelávania

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 31. január 2014 on-line na www.saia.sk
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt, ktorý je určený doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým

pracovníkom, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 letný kurz moldavského jazyka (21 dní), ktorý je určený študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester),

študentom 2. stupňa VŠ a vysokoškolským učiteľom so základmi moldavského jazyka.
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 NEMECKO
DAAD – odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. február 2014 (pre odborné exkurzie a študentské praxe začínajúce sa po 1. júni 2014)
 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ na: http://www.daad.de/hochschulen/
kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html.

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ na: http://www.daad.de/hochschulen/
kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html. DAAD hradí 30 EUR na osobu na deň a poistenie.

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Program Waltera Hallsteina – štipendium pre mladých a kvalifikovaných študentov
Uzávierka: 15. február 2014
Štipendium je určené pre mladých a kvalifikovaných študentov na semestrálny pobyt s cieľom spoznať právne, správne
a sociálne štruktúry spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko a Európskej únie. Štipendium je určené študentom, ktorí
študujú európske odbory.
Bližšie informácie: www.bw-stipendium.de

Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
Uzávierka: 1. marec 2014
Copernicus ponúka semestrálne štipendiá pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Štipendisti sú
umiestnení na Humboldt-Universität Berlin alebo Universität Hamburg. Počas posledných dvoch mesiacov absolvujú študenti
prax vo vybranej organizácii alebo firme. O štipendium sa môžu uchádzať študenti z odboru právo, politológia, medzinárodné
vzťahy, ekonómia, spoločenské a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené štyri semestre štúdia.
Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, mesačné vreckové, poistenie, cestovné náklady.
Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 27. január 2014
Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré bakalárske
a magisterské kurzy. V roku 2014 sa uskutočnia od 21. júna do 1. 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.uio.no/english/studies/summerschool/

Semestrálne granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 15. marec 2014
Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. Granty sa
udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Štipendista, ktorého pobyt sa uskutoční mimo Osla, môže získať aj
cestovný grant na cestu z Osla do miesta sídla univerzity.
Bližšie informácie: http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Semester-Grants
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 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 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 2 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: 15. február a 15. júl (každoročne)
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: http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2014 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
 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 krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od
vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2014 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi
z prírodovedných odborov (vrátane medicíny a poľnohospodárskych vied)
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2014 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 2014 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 a učiteľky 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 štipendista 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 štipendista 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
Uzávierka: 15. marec 2014
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

Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia

veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci
10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 61 210 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora
67 270 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 EUR. Program administruje
Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/projects/meitner.html

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 7. február 2014 on-line na www.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste.
 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).

BULLETIN SAIA 01/2014
22

Štipendiá a granty
 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 11. február 2014 on-line na www.saia.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje v súvislosti s bilaterálnou dohodou, že na strane Ruskej federácie
došlo k zmenám v zákonoch, a teda ruská strana aktuálne nevypláca štipendiá pre štipendistov. Naďalej však platia ostatné
podmienky dohody (bezplatné štúdium, ubytovanie na internáte za podmienok ako u domácich študentov) a slovenská strana
hradí oprávneným osobám cestovné a príspevok k štipendiu vo výške 153 – 166 USD/mesiac.
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončených minimálne 4 semestre; rusisti 2 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 (ukončené minimálne 2 semestre), 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.

 SLOVENSKO
Štipendium Radislava Matuštíka pre mladých kurátorov
Uzávierka: 17. január 2014
Cieľom projektu Galérie mesta Bratislavy je podpora mladých kurátorov a získanie kurátorskej praxe v galérii. Štipendium je
určené študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl; interným doktorandom
a absolventom do troch rokov od ukončenia štúdia.
Bližšie informácie: http://gmb.bratislava.sk/sk/content/stipendium-pre-mladych-kuratorov

Stáže spoločnosti LEAF na Slovensku pre slovenských študentov a absolventov univerzít v zahraničí
Uzávierka: 23. február 2014
Spoločnosť LEAF pomáha slovenským študentom a absolventom univerzít v zahraničí sprostredkovať 40 stáží a pracovných
ponúk v 26 inštitúciách na Slovensku v rámci troch kategórií: Graduate Program (pracovná skúsenosť s potenciálom predĺženia
na plný pracovný úväzok; spravidla trvá 12 mesiacov), Internship Program (stáže, spravidla trvajú 8 až 12 týždňov počas
letných mesiacov) a Junior Experience Program (neplatené stáže, primárne určené pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho
štúdia; spravidla trvajú 2 až 6 týždňov počas letných mesiacov).
Bližšie informácie: www.leaf.sk/prilezitostidoma
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 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: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 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.
 letná škola a seminár 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).

 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou
krajinou JZR)
Uzávierka: 25. 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 2 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).

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt
pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. apríl 2014
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

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
Uzávierka: 3. marec 2014 (pre pobyty začínajúce sa v júli 2014)

The Fellowship Programme je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane
Slovenska). Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské
štúdium (titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania
ukončené univerzitné štúdium; počet rokov praxe v odbore definuje schému štipendia:

1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou predĺženia na druhý rok.
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
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 TAIWAN
Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 15. február 2014

Visegrad-Taiwan Scholarships sú určené doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko)

na 10-mesačné študijné a výskumné pobyty (s možnosťou predĺženia na 20 mesiacov) na Taiwane so zameraním na
nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, biotechnológie, informačné technológie, turizmus, spoločenské a humanitné vedy.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2014 (pobyty začínajúce sa vo februári 2015)
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: http://www.bfny.org/english/applicants.cfm.

Výskumné granty na doktorandské programy Európskeho univerzitného inštitútu
Uzávierka: 31. január 2014
Európsky univerzitný inštitút (European University Institute – EUI) so sídlom v talianskom Fiesole ponúka doktorandské
programy v oblasti ekonómie, histórie, práva, politických a sociálnych vied. Inštitút hľadá vysoko motivovaných
a kvalifikovaných kandidátov, pričom doktorandom ponúka granty na štúdium. Pre žiadateľov zo Slovenska, ktoré nemá
podpísanú dohodu s EUI, existuje možnosť uchádzať sa o finančnú podporu štúdia v rámci „EUI special doctoral fellowships
programme“.
Bližšie informácie: www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo/EUI-FundedGrants.aspx

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK)
Uzávierka: posledný pracovný deň každého mesiaca (hosťujúci vedeckí pracovníci), 12. apríl 2014 (výskumní pracovníci)
 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna

Cieľom programu Štipendií pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna

(Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave) je podporiť účasť excelentných zahraničných vedcov

na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách a v priemysle. Program
podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej inštitúcii a plánujú ho
využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. Pobyt na prijímajúcej inštitúcii trvá 3 až 12 mesiacov.
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia

Program Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia (Research Fellowship Programme for Foreign Citizens) je
určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým postdoktorandom na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku.
Štipendistom je poskytnuté mesačné štipendium a cestovný grant. Začiatok podávania žiadostí je 18. marca 2014.
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr
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 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 18. marec 2014 on-line na www.saia.sk
 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 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 2 semestre; študent ukrajinčiny 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
Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. február 2014
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 na výskum a/alebo postgraduálne štúdium a štipendiá pre
odborníkov v oblasti medzinárodného vzdelávania.
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 dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.fulbright.be, www.fulbrightschuman.eu

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt
Uzávierka: 30. marec (každoročne)

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak Scholars umožňuje jednotlivcom zo Slovenska a Česka pôsobiacim

vo vládnom, komerčnom alebo akademickom sektore (nie študenti) absolvovať výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu.
Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelí Slovenská a Česká republika. Uprednostnený je výskumný zámer v oblasti
vzdelávania, vedy, verejnej správy, politických vied, ekonómie a sociológie. Výskum bude prebiehať od augusta do decembra
kalendárneho roka, v ktorom bola podaná prihláška, v trvaní 3 a pol mesiaca. Od uchádzača sa vyžaduje niekoľko rokov praxe
a vynikajúca znalosť anglického jazyka.
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/ruth-crawford-mitchell-fellowship-czech-or-slovak-scholars

Štipendium na prácu s fondom knižnice Trumanovho inštitútu
Uzávierka: 1. apríl (každoročne)

Harry S. Truman Library Institute Research Grants Program umožňuje postdoktorandom a vedeckým pracovníkom zaoberajúcim
sa verejnou a zahraničnou politikou a životom a kariérou H. S. Trumana absolvovať 1- až 3-týždňový výskumný pobyt v knižnici
Trumanovho inštitútu.

Bližšie informácie: www.trumanlibrary.org/grants
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Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF)
Uzávierka: 1. apríl (každoročne)
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

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky
Uzávierka: 31. január 2014
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/.

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium
Uzávierka: 28. február 2014
Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské
vedy v období od júna 2014 do septembra 2016. Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač musí mať
doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou pre uchádzačov sú už nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej
univerzity.
Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/visiting.fellowships.html

 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 2014/2015 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín:
 Izrael,
 Mexiko,
 Švajčiarsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2014/2015 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
Výsledky výberového konania
V dňoch 9. a 10. decembra 2013 sa uskutočnili výberové konania štipendistov Národného štipendijného programu
spomedzi uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu
uzávierky 31. októbra 2013.

UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
K termínu uzávierky prijímania žiadostí – 31. októbra 2013 – sa o štipendium uchádzalo 199 uchádzačov s trvalým pobytom
v SR. Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 22 uchádzačov (6 v kategórii študent,
9 v kategórii doktorand, 7 v kategórii samostatný cestovný grant) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium.
199 uchádzačov pochádzalo z 20 slovenských vysokých škôl. Z celkového počtu 199 uchádzačov si podalo žiadosť 60 v kategórii
študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 120 v kategórii doktorand a 19 v kategórii samostatný cestovný grant. V 17
prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 15 ústavoch
SAV.
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 35 krajín sveta (21 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 144 žiadostí; 14 krajín mimo EÚ/
EHP/Švajčiarska – 55 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike (29), v Nemecku (18), Spojených štátoch
amerických (16), Rakúsku (14), a Francúzsku (13).
Výberová komisia udelila štipendium 14 študentom slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania (62 štipendijných mesiacov) do 10 krajín, 40 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského
štúdia (156 štipendijných mesiacov) do 18 krajín. Výberová komisia udelila 7 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre
študentov, 28 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov, 7 samostatných cestovných grantov
a schválila aj 12 doktorandov ako náhradníkov na študijné/výskumné pobyty.
Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu,
výškou cestovného grantu, sú zverejnené na stránke www.stipendia.sk (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovychkonani/uchadzaci-zo-slovenska/). Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku
podľa vysielajúcich inštitúcií.
Schválení štipendisti podľa krajiny pobytu

Schválení štipendisti podľa vysielajúcej organizácie
Škola

Študent

Ekonomická univerzita v Bratislave

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave

3

Technická univerzita v Košiciach

1

Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita Komenského v Bratislave

4

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

1

Doktorand

Štát

Celkom
1

Austrália

15

18

Belgicko

3

4

Česko

2

2

11

15

Študent

Doktorand

1

Celkom
1

2

2

5

7

Čína

1

1

Estónsko

1

1

1

1

1

Fínsko

2

1

1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1

1

2

Francúzsko

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

2

2

4

Holandsko

2

2

1

Japonsko

2

2

6

6

Kanada

1

1

40

54

Maďarsko

1

1

Mexiko

1

1

4

7

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

1

Žilinská univerzita v Žiline
Celkom

14

Nemecko

3

Nórsko

1

Rakúsko

2

Rumunsko

1

1

2

Spojené štáty
americké

1

8

9

Španielsko

1

2

3

Švajčiarsko

1

1

2

Švédsko

1

1

Taliansko

3

3

Veľká Británia
Celkom
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SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
ŠTUDENTI
Počet žiadostí: 60 (z toho s cestovným grantom 42), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 54
Počet schválených žiadostí o štipendium: 14 (s cestovným grantom – CG: 7)
Vysielajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Ústav medzinárodných programov

Juraj Kozák, Francúzsko, 4 mesiace + CG

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Lukáš Görög, Rakúsko, 5 mesiacov

Strojnícka fakulta

Juraj Majera, Rakúsko, 4 mesiace

Ústav manažmentu

Kristína Hergottová, Nemecko, 3 mesiace

Technická univerzita
v Košiciach

Fakulta umení

Mária Bujňáková, Nórsko, 5 mesiacov+ CG

Fakulta managementu

Ivana Blahunková, Švajčiarsko, 5 mesiacov
Marta Ševčíková, Nemecko, 5 mesiacov+ CG
Natália Vraždová, Austrália, 3 mesiace+ CG

Univerzita Komenského
v Bratislave

Farmaceutická fakulta

Dalibor Nakládal, Spojené štáty americké, 5 mesiacov + CG

Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre

Filozofická fakulta

Tatiana Ďuricová, Česká republika, 4 mesiace

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Jana Ambrozová, Nemecko, 5 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach

Prírodovedecká fakulta

Jana Pásztorová, Česká republika, 5 mesiacov
Anna Ščerbová, Španielsko, 5 mesiacov + CG

Vysoká škola múzických umení
v Bratislave

Filmová a televízna fakulta

Barbora Mlejová, Rumunsko, 4 mesiace + CG

DOKTORANDI
Počet žiadostí: 120 (z toho s cestovným grantom 83), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 111
Počet schválených žiadostí o štipendium: 40 (s cestovným grantom – CG: 28)
Vysielajúca inštitúcia

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Technická univerzita
v Košiciach
Trnavská univerzita
v Trnave

Fakulta/ústav

Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Fakulta architektúry

Michal Sládek, Nemecko, 3 mesiace + CG

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Iveta Bartošová, Spojené štáty americké, 4 mesiace + CG

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

Zuzana Machatová, Belgicko, 4 mesiace + CG
Agneša Páleníková, Španielsko, 6 mesiacov
Petra Zajkoska, Veľká Británia, 2 mesiace
Lukáš Valášek, Česká republika, 1 mesiac

Materiálovotechnologická fakulta
v Trnave

Tomáš Kramár, Česká republika, 4 mesiace
Paulína Zacková, Spojené štáty americké, 5 mesiacov + CG

Stavebná fakulta

Miroslav Fabian, Japonsko, 4 mesiace + CG
Timea Horváthová, Česká republika, 3 mesiace
Daniela Hurtíková, Holandsko, 5 mesiacov + CG
Slavomír Krahulec, Čína, 4 mesiace + CG
Imrich Lipták, Česká republika, 2 mesiace
Eva Stopková, Spojené štáty americké, 3 mesiace + CG
Daniel Urbán, Belgicko, 6 mesiacov + CG

Fakulta výrobných technológií
v Prešove

Denisa Krchová, Taliansko, 3 mesiace + CG

Hutnícka fakulta

Mária Huráková, Holandsko, 3 mesiace + CG

Stavebná fakulta

Jozef Kšiňan, Španielsko, 5 mesiacov + CG

Filozofická fakulta

Iveta Petríková, Taliansko, 4 mesiace + CG
Michaela Rušinová, Švédsko, 1 mesiac + CG
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Vysielajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky

Richard Krumpolec, Fínsko, 6 mesiacov + CG
Barbora Tarabová, Nemecko, 4 mesiace + CG

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Hana Harenčárová, Švajčiarsko, 6 mesiacov

Farmaceutická fakulta

Jana Mlynárová, Kanada, 6 mesiacov
Tomáš Rajtík, Maďarsko, 4 mesiace
Adrián Szobi, Veľká Británia, 4 mesiace + CG

Filozofická fakulta

Igor Harušťák, Spojené štáty americké, 3 mesiace + CG
Lenka Horáková, Mexiko, 5 mesiacov + CG

Pedagogická fakulta

Júlia Čunderlíková, Spojené štáty americké, 3 mesiace

Prírodovedecká fakulta

Peter Boháč, Japonsko, 3 mesiace + CG
Lucia Lichvárová, Estónsko, 3 mesiace + CG

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Anton Hruboň, Česká republika, 5 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach

Prírodovedecká fakulta

Veronika Hubeňáková, Spojené štáty americké, 6 mesiacov
+ CG
Peter Zalom, Nemecko, 6 mesiacov + CG

Elektrotechnická fakulta

Štefan Borik, Nemecko, 1 mesiac
Peter Dúbravka, Rumunsko, 3 mesiace + CG
Marek Mušák, Taliansko, 5 mesiacov + CG

Fakulta humanitných vied

Jana Rusinková, Spojené štáty americké, 5 mesiacov + CG

Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov

Martin Hromádka, Veľká Británia, 2 mesiace + CG
Petra Kunertová, Spojené štáty americké, 4 mesiace + CG

Univerzita Komenského
v Bratislave

Žilinská univerzita
v Žiline

DOKTORANDI – náhradníci (s poradím stanoveným výberovou komisiou)
Vysielajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Poradie

Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

7.

Stavebná fakulta

5.

Diana Kováčová, Kanada, 6 mesiacov + CG

Strojnícka fakulta

4.

Jana Gavačová, Francúzsko, 3 mesiace + CG

Filozofická fakulta

11.
10.

Adriana Sarkozyová, Taliansko, 1 mesiac + CG
Tatiana Paholíková, Francúzsko, 6 mesiacov + CG

Prírodovedecká fakulta

1.
2.

Kristína Jiríčková, Španielsko, 6 mesiacov
Malvína Čierniková, Česká republika, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

9.

Fakulta humanitných vied

6.

Fakulta politických vied
a medzinárodných vzťahov

8.

Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave

Iné - Katedra intermédií
a multimédií

3.

Žilinská univerzita
v Žiline

Strojnícka fakulta

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Univerzita Komenského
v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre
Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

12.

Peter Veteška, Taiwan, 3 mesiace + CG

Matej Moško, Dánsko, 2 mesiace + CG
Marián Liščák, Česká republika, 4 mesiace
Samuel Goda, Nemecko, 2,5 mesiaca + CG
Viera Devečková, Česká republika, 5 mesiacov
Andrea Soviarová, Švajčiarsko, 4 mesiace + CG

SAMOSTATNÉ CESTOVNÉ GRANTY
Počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 12, počet schválených žiadostí: 7
Vysielajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied

Ústav etnológie SAV

Tatiana Podolinská, výskumný pracovník, Spojené štáty americké,
6 mesiacov

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Tomáš Páleník, učiteľ vysokej školy, Taiwan, 1 mesiac

Technická univerzita
v Košiciach

Strojnícka fakulta

Ladislav Kandráč, doktorand, Nemecko, 1 mesiac
Ladislav Novotný, učiteľ vysokej školy, Brazília, 1 mesiac

Trnavská univerzita
v Trnave

Pedagogická fakulta

Martin Dojčár, učiteľ vysokej školy, Spojené štáty americké, 3 mesiace
Robert Lukoťka, výskumný pracovník, Čína, 2 mesiace
Branislav Pupala, učiteľ vysokej školy, India, 1 mesiac
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ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI
K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 237 uchádzačov zo 42 krajín (16 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 85 uchádzačov;
26 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 152 uchádzačov) na pobyty na 22 slovenských vysokých školách, 22 ústavoch SAV
a v 1 ďalšej inštitúcii. Z celkového počtu 237 uchádzačov si podalo žiadosť 34 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania, 46 v kategórii doktorand a 157 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. Podmienky programu
nesplnilo 50 žiadostí (16 v kategórii študent, 11 v kategórii doktorand, 23 v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník).
Výberová komisia udelila štipendium 8 študentom (37,5 štipendijných mesiacov), 14 doktorandom (53 štipendijných
mesiacov) a 50 vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (221 štipendijných mesiacov). Finančnú
podporu získalo spolu 72 uchádzačov z 25 krajín (15 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 31 štipendistov; 10 krajín mimo EÚ/EHP/
Švajčiarska – 41 štipendistov) v rozsahu 311,5 štipendijných mesiacov. V kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký
pracovník komisia nominovala 9 náhradníkov (33 štipendijných mesiacov) a určila ich poradie – náhradníkom bude štipendium
udelené v prípade, ak komisiou schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť na pobyt, resp. ak to finančné možnosti programu
dovolia.
Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu,
sú zverejnené na stránke www.stipendia.sk (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/).
Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených zahraničných štipendistov podľa prijímajúcich inštitúcií, na ktorých sa pobyt
uskutoční.
Zahraniční štipendisti podľa prijímajúcej inštitúcie
Prijímajúca inštitúcia

študent

doktorand

VŠ učiteľ/
výskumník

Spolu

Slovenské národné múzeum v Martine

1

1

Ekonomická univerzita v Bratislave

1

1

1

1

1

3

4

1

2

3

1

1

13

18

Astronomický ústav SAV

1

1

Elektrotechnický ústav SAV

2

2

Fyzikálny ústav SAV

1

1

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

1

1

Parazitologický ústav SAV

1

1

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

1

1

2

2

Fakulta medzinárodných vzťahov
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied

5

Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

2

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

1

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

1

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

1

2
2

1
1
1

Ústav pre výskum srdca SAV

3

1

1

1

4

5

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

1

1

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

3

3

Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu

1

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave

1
5

6

Fakulta elektrotechniky a informatiky

1

1

1

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

1

1

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

1

1

1

Stavebná fakulta

1

Strojnícka fakulta

1

1

Ústav manažmentu

1

1
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Prijímajúca inštitúcia

študent

Technická univerzita v Košiciach

doktorand
2

Fakulta výrobných technológií v Prešove

VŠ učiteľ/
výskumník

1

1

4

1

1

2

2

Letecká fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

4

spolu

2
1

1

1

1

4

9

17

1

1

1

2

3

1

2

7

Pedagogická fakulta

1

1

Právnická fakulta

1

1

2

4

1

1

1

1

4

4

3

3

Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
4

Filozofická fakulta

2

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta humanitných vied

1

1

7

7

Filozofická fakulta

1

1

Prírodovedecká fakulta

6

6

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Žilinská univerzita v Žiline

1

1

1

1

1

Fakulta riadenia a informatiky

1

2

1

1

50

72

1

Strojnícka fakulta
Spolu

8

14

1

SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI – ZAHRANIČNÍ
ŠTUDENTI
Počet žiadostí: 34, podmienky splnilo: 18
Počet schválených žiadostí: 8
Prijímajúca inštitúcia

Fakulta

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Prešovská univerzita
v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Litvinka Nina, Bielorusko, 4 mesiace

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Demkina Tatiana, Ruská federácia, 5 mesiacov

Technická univerzita
v Košiciach

Letecká fakulta

Kapusta Magdalena Anna, Poľsko, 5 mesiacov
Libera Paula, Poľsko, 5 mesiacov

Univerzita Komenského
v Bratislave

Filozofická fakulta

Delimata Joanna, Poľsko, 5 mesiacov
Paunović Marija, Srbsko, 5 mesiacov
Shlikhutka Nataliya, Ukrajina, 3,5 mesiaca
Tomić Vanja, Chorvátsko, 5 mesiacov
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DOKTORANDI
Počet žiadostí: 46, podmienky splnilo: 35
Počet schválených žiadostí: 14
Prijímajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied

Fakulta/ústav

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Hasiec Malgorzata, Poľsko, 3 mesiace
Romic Snjezana, Srbsko, 3 mesiace

Ústav experimentálnej farmakológie
a toxikológie SAV

Montes Lourido María del Pilar, Španielsko,
3 mesiace

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

Bhatt Bhavin Sudhirkumar, India, 3 mesiace

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Mijuskovic Ana, Srbsko, 5 mesiacov

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Stavebná fakulta

Mattioli Aramburu Gabriel, Španielsko, 4 mesiace

Technická univerzita
v Košiciach

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Kolesnyk Vitalii, Ukrajina, 3 mesiace

Technická univerzita
vo Zvolene

Drevárska fakulta

Foros Viktor, Ukrajina, 8 mesiacov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Kuzin Iurii, Ruská federácia, 3 mesiace

Filozofická fakulta

Tymar Iryna, Ukrajina, 4 mesiace

Univerzita Komenského
v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Baranyi Viktória, Maďarsko, 3 mesiace
Carballo Marrero Silvia, Španielsko, 3 mesiace

Vysoká škola múzických umení
v Bratislave

Filmová a televízna fakulta

Isolabella Matías Nicolás, Taliansko, 5 mesiacov

Žilinská univerzita
v Žiline

Strojnícka fakulta

Zlámal Tomáš, Česká republika, 3 mesiace

VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI
Počet žiadostí: 157, podmienky splnilo: 134
Počet schválených žiadostí: 50
Prijímajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Fakulta medzinárodných vzťahov

Gemenne Francois, Belgicko, 4 mesiace

Fakulta humanitných a prírodných vied

Kutsokon Iuliia, Ukrajina, 2 mesiace
Lisnyak Anatoliy, Ukrajina, 4 mesiace

Filozofická fakulta

Budnikova Lesia, Ukrajina, 10 mesiacov

Astronomický ústav SAV

Ivanova Oleksandra, Ukrajina, 3 mesiace

Elektrotechnický ústav SAV

Miranda Enrique Alberto, Argentína, 1 mesiac
Palankovski Vassil, Rakúsko, 10 mesiacov

Fyzikálny ústav SAV

Hristoforou Evangelos, Grécko, 10 mesiacov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Habijanec Siniša, Chorvátsko, 5 mesiacov

Parazitologický ústav SAV

Didyk Yuliya, Ukrajina, 3 mesiace

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Konstantinova Daniela, Bulharsko, 2 mesiace

Ústav anorganickej chémie SAV

Patel Niketan Sarabhai, India, 2 mesiace
Petrushenko Igor, Ruská federácia, 1 mesiac

Ústav experimentálnej farmakológie
a toxikológie SAV

Hoskeri Joy Harris, India, 10 mesiacov
Omer Ahmed Mohamed, Egypt, 3 mesiace

Ústav pre výskum srdca SAV

Diez Emiliano Raul, Argentína, 6 mesiacov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Wünsche Michael, Nemecko, 4 mesiace

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Kuznetcova Elena, Ruská federácia, 2 mesiace

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

du Plessis Simon Stephanus, Juhoafrická republika,
1 mesiac
Greń Agnieszka, Poľsko, 5 mesiacov
Monteiro Ferreira Ana Maria, Portugalsko, 1 mesiacov

Prešovská univerzita
v Prešove

Slovenská akadémia vied

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre
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Prijímajúca inštitúcia

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Fakulta/ústav

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pykacz Jarosław, Poľsko, 3 mesiace

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

Ignat Teodora Magdalena, Rumunsko, 10 mesiacov

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Relich Marcin, Poľsko, 3 mesiace

Strojnícka fakulta

Pucovsky Vladimir, Srbsko, 2 mesiace

Ústav manažmentu

Gulyaeva Evgenia, Ruská federácia, 3 mesiace

Slovenské národné múzeum
v Martine
Technická univerzita
v Košiciach

Bojko Igor, Ruská federácia, 4 mesiace
Fakulta výrobných technológií v Prešove

Petřkovská Lenka, Česká republika, 3 mesiace

Fakulta managementu

Kryvinska Natalia, Rakúsko, 5 mesiacov
Michalczuk Bartosz, Poľsko, 6 mesiacov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského
v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach

Žilinská univerzita
v Žiline

Psoma Sotiria, Grécko, 1 mesiacov

Filozofická fakulta

Klaric Laurent, Francúzsko, 10 mesiacov
Šabić Marijan, Chorvátsko, 1 mesiacov

Pedagogická fakulta

Rogovyy Yevgen, Ukrajina, 6 mesiacov

Právnická fakulta

Marmilova Ekaterina, Ruská federácia, 10 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Mirutenko Vladyslav, Ukrajina, 7 mesiacov
Yaryhin Oleksandr, Ukrajina, 4 mesiace

Pedagogická fakulta

Burenina Natalia, Ruská federácia, 1 mesiacov

Fakulta humanitných vied

Langer Gerhard Josef, Rakúsko, 1 mesiacov
Menkouski Viachaslau, Bielorusko, 7 mesiacov
Stoikova Tatjana, Lotyšsko, 8 mesiacov

Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov

Uriadnikova Inga, Ukrajina, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

Shnitser Ihor, Ukrajina, 4 mesiace

Prírodovedecká fakulta

Fershal Maksym, Ukrajina, 3 mesiace
Jiménez Villada Alejandro, Kolumbia, 4 mesiace
Jovovic Milan, Čierna Hora, 6 mesiacov
Krushevska Viktoriia, Ukrajina, 3 mesiace
Verkholyak Taras, Ukrajina, 3 mesiace
Vitushkina Svitlana, Ukrajina, 3 mesiace

Fakulta riadenia a informatiky

Androulidakis Iosif, Grécko, 6 mesiacov

NÁHRADNÍCI (s poradím stanoveným výberovou komisiou)
Prijímajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Ústav medzinárodných programov

7.

Simon Agnes, Maďarsko, 5 mesiacov

Botanický ústav SAV

6.

Paoli Luca, Taliansko, 5 mesiacov

Ústav informatiky SAV

8.

Trinca Dragos, Rumunsko, 5 mesiacov

Ústav politických vied SAV

3.

Bartha Aniko Eszter, Maďarsko, 5 mesiacov

Materiálovotechnologická fakulta
v Trnave

5.

Borade Atul Bhaskarrao, India, 3 mesiace

Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky

9.

Urazboev Gayrat, Uzbekistan, 1 mesiac

Prírodovedecká fakulta

4.

Bonchev Georgi Nikolaev, Bulharsko, 5 mesiacov

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

2.

Shevchenko Viacheslav, Ruská federácia, 1 mesiac

Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach

Prírodovedecká fakulta

1.

Vyshnikin Andrii, Ukrajina, 3 mesiace

Slovenská akadémia vied
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Univerzita Komenského
v Bratislave

Poradie
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Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

V skratke
 ÚVODNÁ KONFERENCIA NOVÉHO PROGRAMU EÚ
HORIZON 2020 CONNECTIONS (21. január 2014, Bratislava)
Nový rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie – Horizont 2020 ponúka výskumným a inovačným
organizáciám aj na Slovensku nové príležitosti pre financovanie a spoluprácu. Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spolu s Centrom vedecko-technických
informácií SR, Technologickým centrom AV ČR a BIC Bratislava organizujú úvodné podujatie k novému rámcovému
programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020 21. a 22. januára 2014 v Bratislave.
V prvý deň podujatia sa uskutoční konferencia Horizon 2020 Connections, na ktorej komisárka Európskej
únie pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn a minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky Dušan Čaplovič odštartujú rámcový program Horizont 2020 na Slovensku. V druhý deň podujatia sa bude
konať Matchmaking – séria stretnutí potenciálnych riešiteľov projektov pre Horizont 2020 s inými záujemcami
o vytvorenie projektových konzorcií na základe zadaných profilov. Matchmaking je určený len organizáciám, malým
a stredným podnikom a pracovníkom v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
Obe časti podujatia sú pre registrovaných účastníkov bezplatné. Oficiálnym jazykom konferencie
a matchmakingu je anglický jazyk, vystúpenia a prezentácie nebudú tlmočené do slovenského jazyka.
Registrácia pre obidve časti podujatia je oddelená a podlieha validácii zo strany organizátora:
Konferencia – https://docs.google.com/forms/d/1Q_H8O9aH_Ph3XLCC7iMkNu3URf2IEZh6-YrefgbMj9Y/viewform
Matchmaking – http://www.b2match.eu/horizon2020connections/participants/new
Bližšie informácie: http://www.7rp.sk/konferencie/horizon-20200.html

 VEĽVYSLANECTVO MLADÝCH 2014
Týždenník Slovenka vyhlásil celoslovenský projekt Veľvyslanectvo mladých 2014. Súťaž je určená študentom
stredných škôl so sídlom na území Slovenska, ktorí môžu predložiť projekty, ktoré prispejú ku skvalitneniu života
mladých ľudí v ich meste. Autori úspešných súťažných projektov môžu získať zahraničný študijný pobyt či jazykové
kurzy na Slovensku. Uzávierka prihlášok a projektov v slovenskom a jednom cudzom jazyku (anglický, nemecký
alebo taliansky) je 31. januára 2014. Bližšie informácie:
http://zenskyweb.sk/tyzdennik-slovenka-vyhlasuje-celoslovensky-projekt-velvyslanectvo-mladych-2014

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 What’s new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes
30. január 2014, Brusel, Belgicko
Ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association) zameraný najmä na Erasmus+ a Horizont 2020, novú
generáciu programov financovaných EÚ.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=712
 Changing Landscapes in Learning and Teaching
3. – 4. apríl 2014, Brusel, Belgicko
Výročná konferencia EUA (European University Association).
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-brussels.aspx
 ESOF 2014 (EuroScience Open Forum) – Veda stavia mosty
21. – 26. jún 2014, Kodaň, Dánsko
Najväčšie interdisciplinárne, celoeurópske stretnutie zamerané na výskum a inovácie, ktoré sa organizuje každé
dva roky. Stretávajú sa na ňom špičkoví vedci, mladí výskumníci, podnikatelia, zástupcovia verejnej správy, médií
a verejnosti, aby diskutovali o nových objavoch a budúcom smerovaní vo výskume, podporili dialóg o úlohe vedy
a techniky v spoločnosti, stimulovali verejný záujem a diskusiu o vede a technike.
Bližšie informácie: http://esof2014.org/
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 NÁRODNÁ STRÁNKA PROGRAMU ERASMUS+
Erasmus+, 7-ročný program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania,
odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie
programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu
celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig),
programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce vo vysokoškolskom
vzdelávaní (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu
s industrializovanými krajinami).
Bližšie informácie o programe nájdu záujemcovia na národnej stránke programu
http://www.erasmusplus.sk/

 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 2014
28. až 29. január 2014, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Veľtrh práce Profesiadays

5. až 6. marec 2014, Bratislava
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Salấo do Estudante, marec 2014, Brazília
Sấo Paulo (15. a 16. marec), Recife (18. marec), Salvador (20. marec), Curitiba (22. marec), Rio de Janeiro –
Copacabana (24. marec), Rio de Janeiro – Barra (25. marec), Belo Horizonte (26. marec), Porto Alegre (28. marec)
Bližšie informácie: http://www.salaodoestudante.com.br/

 BEST3, 6. – 9. marec 2014, Viedeň, Rakúsko
Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2014, Pobaltie
Vilňus, Litva (20. marec), Riga, Lotyšsko (22. marec), Tallin, Estónsko (23. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=news/1/178

 Edufairs, apríl 2014, Turecko
Ankara (22. apríl), Izmir (24. apríl), Istanbul (26. a 27. apríl)
Bližšie informácie: www.edufairs.net

 StudyWorld 2014, 23. – 24. máj 2014, Berlín, Nemecko
9. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.
Bližšie informácie: www.studyworld2014.com

 WEBA Central Europe Agent Workshops and Student Fairs

18 a 19. jún 2014, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.webaworld.com/events-18-19-jun-2014.html

 WEBA Higher Education Workshops 2014

10. až 11. september 2014, Mníchov, Nemecko
Bližšie informácie: www.webaworld.com/events-10-11-sep-2014-germany.html
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V skratke
 DNI OTVORENÝCH DVERÍ PRE MATURANTOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Slovenské vysoké školy pre záujemcov o vysokoškolské štúdium každoročne pripravujú Dni otvorených dverí
pre maturantov. Informácie o nich okrem svojich webových stránok zverejňujú aj na Portáli vysokých škôl.
V čase uzávierky tohto čísla tu boli zverejnené termíny Dní otvorených dverí na týchto fakultách:
2014
21. január

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

24. január

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

25. január

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

28. január

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

3. február

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin

4. február

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene

6. február

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

7. február

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ústav medzinárodných programov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky (Detašované pracovisko, Prievidza), Žilinská univerzita v Žiline

8. február

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

11. február

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

12. február

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku

14. február

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

15. február

Fakulta
Fakulta
Fakulta
Fakulta

19. február

Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

20. február

Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne

28. február

Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

7. marec
20. marec
6. máj

práva, Paneurópska vysoká škola
ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola
masmédií, Paneurópska vysoká škola
informatiky, Paneurópska vysoká škola

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zdroj: www.portalvs.sk
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SAIA sa po 11 rokoch sťahuje
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že SAIA, n. o., v Bratislave po vyše 11 rokoch zmenila svoje
sídlo a sťahuje sa v rámci Bratislavy na novú adresu:
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

V dňoch 13. 1. (pondelok) – 17. 1. 2014 (piatok) preto bude pracovisko SAIA v Bratislave
pre verejnosť z dôvodu sťahovania zatvorené. Počas tohto týždňa nebudú môcť naši
pracovníci ani odpovedať na e-maily, ani nebudeme dostupní telefonicky.

Od 21. 1. 2014 otvoríme podľa štandardných hodín pre verejnosť a privítame Vás v našom
novom sídle.
Zároveň Vás informujeme, že i napriek sťahovaniu bratislavského pracoviska Vám sú
v prípade potreby k dispozícii pracovníčky našich regionálnych pracovísk v Nitre, Žiline,
Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach (kontakty na
http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch) a poskytnú
Vám potrebné informácie.

