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Téma/Výsledky výberových konaní na rok 2016/2017
VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ PODĽA VYSOKÝCH ŠKÔL
na akademický rok 2016/2017 – štipendiá na základe medzivládnych
bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
SAIA, n. o., každoročne organizuje výberové konania na štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania
a ponúk zahraničných vlád. Výsledky výberových konaní bývajú zverejnené na webovej stránke SAIA www.saia.sk.
Do tohto čísla sme z databázy uchádzačov o štipendiá administrované SAIA
pripravili prehľad odporučených uchádzačov podľa jednotlivých slovenských
vysokých škôl.
Pri menách uvádzame aj krajinu, v ktorej sa štipendijný pobyt uskutoční.
Uchádzači vybraní výberovými komisiami ako náhradníci sú uvedení
v zoznamoch kurzívou (náhradník spravidla nastupuje na pobyt namiesto
odporučeného uchádzača len v prípade, že odporučený uchádzač odstúpi pred
zaslaním nominačných listov zahraničnej strane, čo však nebýva bežným javom).
Môže sa stať, že jeden uchádzač je odporučený na viac štipendijných pobytov.
V takom prípade platí pravidlo, že ak ide o ten istý typ pobytu, musí si
odporučený uchádzač vybrať, ktorého pobytu sa zúčastní.
Za zverejnenými zoznamami odporučených uchádzačov uverejňujeme aj
štatistický prehľad podľa vysielajúcej školy/inštitúcie. O štipendiá sa v rámci rôznych podmienok pri jednotlivých štipendiách
môžu uchádzač aj slovenskí občania študujúci na zahraničných vysokých školách, slovenskí stredoškoláci, učitelia stredných
škôl, alebo aj zamestnanci výskumných ústavov, preto aj tieto sú súčasťou zverejnených prehľadov.

Počet uchádzačov a odporúčaných uchádzačov podľa krajín
Krajina
Belgicko

Počet podaných
žiadostí

Počet odporúčaných
uchádzačov

Počet odporučených
uchádzačov ako
náhradník

Počet zamietnutých
uchádzačov

1

1

4

2

Bielorusko

18

11

Bulharsko

8

5

Česko

13

13

Čína

15

15

4

4

20

14

Egypt
Francúzsko
Grécko

2

2

11

3

India

1

1

Izrael

5

2

Chorvátsko

Kazachstan

7
1

2

4

2

1

7

1

2

1

11

1

1

Kórea

14

2

Litva

4

3

1
6

Maďarsko

22

16

Mexiko

2

2

Moldavsko

2

1

Nemecko

84

39

4

41

Poľsko

12

10

1

1

Rumunsko

11

8

1

2

108

73

2

33

Slovinsko

5

5

Srbsko

7

4

1

2

Švajčiarsko

4

1

1

2

Ukrajina

6

6

383

243

19

121

Rusko

Celkový súčet

BULLETIN SAIA 6/2016
02

1
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ZOZNAM ODPORUČENÝCH UCHÁDZAČOV A NÁHRADNÍKOV

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

Zlatica Petríková, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko, náhradníčka
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Marek Arpáš, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko
Nikola Bruderová, študentka VŠ 2. stupňa, Litva
Petra Hatalová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Dominika Kocsisová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Veronika Preisová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Lenka Rondošová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Zuzana Šteflovičová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko

Fakulta aplikovaných jazykov

Kristína Fischerová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko, náhradníčka
Mária Kotuľaková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Jana Marková, študentka VŠ 2. stupňa, Rumunsko
Jana Pačutová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Iveta Pavlovčíková, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko
Ivana Sotáková, študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko
Ivana Sotáková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Júlia Škvarová, študentka VŠ 1. stupňa,Nemecko

Fakulta medzinárodných vzťahov

Dominika Babinská, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko, náhradníčka
Dominika Bullová, študentka VŠ 2. stupňa, Ukrajina

Fakulta podnikového manažmentu

Lenka Belanská, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko, náhradníčka
Viktória Slemenská, študentka VŠ 2. stupňa, Chorvátsko
Jakub Zeman, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Národohospodárska fakulta

Michaela Anna Jurkovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Martin Zeman, študent VŠ 2. stupňa, Česko

Obchodná fakulta

Matej Petöcz, študent VŠ 2. stupňa, Francúzsko, náhradník

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Filozofická fakulta

Ján Gunčaga, učiteľ VŠ, Maďarsko

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V BRATISLAVE

Karolína Juríková, študentka VŠ 1. stupňa, Kórea, náhradníčka

Fakulta masmédií
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Filozofická fakulta

Martina Dundová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Nikola Geletková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Michal Guza, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Dávid Haburaj, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Luciána Hoptová, učiteľka VŠ, Bielorusko
Juraj Horváth, doktorand, Maďarsko
Mária Hudáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ľuboš Husár, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Alexandra Chomjaková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Katarína Klimková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Katarína Komenská, učiteľka VŠ, Ukrajina
Katarina Kseničova, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Henrieta Kuzderová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Tatiana Majerníková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Martina Paulinová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Mária Popovcová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ivana Svítková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Miroslava Zaťková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko

Gréckokatolícka teologická fakulta

Martin Mičo, študent VŠ 1. stupňa, Česko

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Marcela Králová, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta architektúry

Katarína Janošková, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Jana Minaroviech, výskumná pracovníčka, Francúzsko

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kristína Plevová, výskumná pracovníčka, Francúzsko

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta

Helena Fidlerová, výskumná pracovníčka, Česko
Matej Kubica, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
Právnická fakulta

Martina Gajdošová, učiteľka VŠ, Rusko

Mário Šimončík, študent VŠ 1. stupňa, Rusko, náhradník

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Jakub Hulik, doktorand, Francúzsko

Filozofická fakulta

Nikoleta Bálintová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Dorota Balúchová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Lenka Belicová, študentka VŠ 2. stupňa, Mexiko
Silvia Belošovičová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Denisa Borbášová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Katarína Borščová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Michaela Bukvová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Michaela Cikatricisová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Jozef Demčák, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Ľudovít Ďurman, študent VŠ 2. stupňa, Srbsko
Nina Džadoňová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Ivana Eliašová, študentka VŠ 2. stupňa, Egypt
Kinga Farkas, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Laura Frieszová, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
Klaudia Gagová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Attila Gál, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Veronika Garajová, študentka VŠ 1. stupňa, Maďarsko
Veronika Gosťová, študentka VŠ 1. stupňa, Litva
Natália Grünfeldová, študentka VŠ 1. stupňa, Maďarsko
Lujza Haláková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Denis Haňo, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Zuzana Chabová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Hana Jakubičková, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Andrea Jakušová, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Nikoleta Kačániová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Natália Kaisová, študentka VŠ 2. stupňa, Egypt
Anna Karásková, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Adriana Kollárová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Monika Kralčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alžbeta Kuchtová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko
Marianna Kvarteková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Linda Lajčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Laura Lexmaulová, študentka VŠ 2. stupňa, Egypt
Anežka Macháčková, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Simona Marcinková, študentka VŠ 1. stupňa, Belgicko
Matej Martinkovič, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Martin Masliš, študent VŠ 1. stupňa, Grécko
Agáta Masná, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Katarína Melišková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Nina Mračnová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Miroslav Mrekaj, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Simona Muráriková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Simona Nemogová, študentka VŠ 2. stupňa, Egypt
Denisa Nešťáková, doktorandka, Izrael
Soňa Orviská, študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko
Jana Páleníková, učiteľka VŠ, Rumunsko
Veronika Pančurová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ivana Petrenčáková, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Anna Pliešovská, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Andrea Polakovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Dominika Praženicová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Rajničová, študentka VŠ 1. stupňa, Maďarsko
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Veronika Sieklová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Lucia Simová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Stanislava Stachová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Kristína Stankovská, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Mária Stryčková, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Andrea Sventeková, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Mária Šinková, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Barbora Škombárová, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Dušan Šuhajda, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Veronika Šulková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Petra Švardová, doktorandka, Česko
Tomáš Švec, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Nina Weidlerová, študentka VŠ 1. stupňa, Kórea

Filozofická fakulta

Michaela Barlová, študentka VŠ 1. stupňa, Belgicko, náhradníčka
Mária Kováčová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko, náhradníčka
Marína Šišková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Dávid Trabalík, študent VŠ 1. stupňa, Čína

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Matúš Brečka, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko, náhradník
Mária Sabolová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Lekárska fakulta

Magdaléna Vaváková, doktorandka, Švajčiarsko, náhradníčka
Veronika Jakubová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Anita Zongorová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Pedagogická fakulta

Pavol Matula, učiteľ VŠ, Poľsko, náhradník

Ivan Legrady, študent VŠ 2. stupňa, Francúzsko

Právnická fakulta

Lucia Sládková, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko, náhradníčka

Prírodovedecká fakulta

Barbora Kvokačková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Fakulta prírodných vied

Miroslava Fáberová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Anna Jurová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko

Filozofická fakulta

Martin Barník, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Annamária Cimbáková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Veronika Csanakyová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Csanakyová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Denisa Červenková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Patrik Ďurík, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Renáta Herdová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Kristína Horková, študentka VŠ 2. stupňa, Srbsko
Beáta Izsófová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Viera Jakubovská, učiteľka VŠ, Bielorusko
Margaréta Kacková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Sandra Kreková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Hedviga Marková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Miroslava Najšlová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Martin Navrátil, doktorand, Poľsko
Beáta Pintérová, výskumná pracovníčka, Maďarsko
Tomáš Pružinec, učiteľ VŠ, Belgicko
Darina Remecká, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Patrícia Sihelská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Mária Smutná, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Zuzana Spodniaková, doktorandka, Rusko
Michaela Svitková, študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko
Lukáš Šabík, študent VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Simona Širgeľová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Martina Škutová, doktorandka, Maďarsko
Slavka Šoltysová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Alica Ternová, doktorandka, Bulharsko
Katarína Turácová, študentka VŠ 2. stupňa, Bielorusko

Filozofická fakulta

Nikola Valková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Hana Zaujecová, študentka VŠ 2. stupňa, Srbsko

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Ekonomická fakulta

Veronika Lokajová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko
Jozef Pálesch, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta humanitných vied

Lucia Hrčková-Ráčková, doktorandka, Francúzsko

BULLETIN SAIA 6/2016
05

Téma/Výsledky výberových konaní na rok 2016/2017
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov

Jakub Maloštík, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko
Simona Beľaková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Barbora Bižová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Kristína Borská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Renáta Bugajová, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Renáta Bugajová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Emília Dvorščáková, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Emília Dvorščáková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Tamara Foľvarská, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Diana Gaborčíková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Claudia Galambošová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Alexandra Grocká, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lucia Hrčková, doktorandka, Rumunsko
Vanesa Jasenková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Natália Kolenčíková, doktorandka, Bulharsko
Natália Kolenčíková, doktorandka, Poľsko
Miroslava Krahulcová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lucia Leštinská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ivana Marcelyova, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Ivana Marcelyová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Bibiána Marková, doktorandka, Česko
Michaela Melová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Anna Mesiariková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Petra Motlová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Tereza Rehorčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Gabriel Rožai, doktorand, Ukrajina
Zuzana Slemenská, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Iveta Timková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lucia Tiščenkovová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lenka Vojteková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Eva Voreková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Alena Záborská, doktorandka, Slovinsko
Alena Záborská, doktorandka, Srbsko
Zuzana Žipaj-Mišková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko

Filozofická fakulta

Diana Gaborčíková, študentka VŠ 2. stupňa, Srbsko, náhradníčka
Natália Kolenčíková, doktorandka, Chorvátsko, náhradníčka
UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Lýdia Borková, doktorandka, Francúzsko
Petra Fedorková, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko
Miroslava Gallová, študentka VŠ 2. stupňa, Maďarsko
Dáša Gribová, študentka VŠ 2. stupňa, Maďarsko
Natália Hudáková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Filozofická fakulta

Alena Kopolovcová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko, náhradníčka
Lekárska fakulta

Eva Vargová, študentka VŠ 1. stupňa, Litva

Prírodovedecká fakulta

Veronika Talafová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Eva Beňová, doktorandka, Francúzsko

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Fakulta sociálnych vied

Lenka Čurillová, doktorandka, Kazachstan
Daniela Urbanová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko

Filozofická fakulta

Dominika Grulichová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ondrej Jelinek, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Diana Židová, učiteľka VŠ, Česko

VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
Martin Franzen, študent VŠ 2. stupňa, Kórea
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Andrej Mikula, študent VŠ 1. stupňa, Rusko

Elektrotechnická fakulta

Mikuláš Gintner, výskumný pracovník, Česko
Stanislav Jurecka, učiteľ VŠ, Česko

Strojnícka fakulta

Alexander Rengevič, doktorand, Poľsko
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Téma/Výsledky výberových konaní na rok 2016/2017
INÉ

(študenti stredných škôl, študenti/pracovníci vysokých
škôl v zahraničí, výskumní pracovníci alebo zamestnanci
slovenských inštitúcií, ktorí spĺňali podmienky získania
štipendia)

Peter Behýl, iné, Nemecko
Simona Čuboňová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Tomáš Drobný, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Katarína Ďurináková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Miroslav Fečík, iné, India
Marika Fričová, študentka VŠ 2. stupňa, Čína
Anna Lujza Füreková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Ivana Gregušová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Katarína Holjenčíková, iné, Rusko
Samuel Hudec, iné, Maďarsko
Michal Chorvát, doktorand, Maďarsko
Martin Jakubek, študent VŠ 2. stupňa, Moldavsko
Jakub Jurčaga, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Katarína Karnišová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Daniel Kerekes, študent VŠ 2. stupňa, Poľsko
Júlia Kotrusová, výskumná pracovníčka, Maďarsko
Dominika Kučerková, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Juraj Lagin, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Petra Lučeničová, študentka strednej školy, Grécko
Adam Lupták, doktorand, Maďarsko
Stanislava Madliaková, študentka VŠ 2. stupňa, Slovinsko
Samuel Matejíčka, študent strednej školy, Rusko
Miroslava Miková, iné, Maďarsko
Melinda Mojzesová, iné, Švajčiarsko
Lenka Paučová, doktorandka, Bielorusko
Barbora Petrásšková, iné, Mexiko
Beáta Plutová, študentka VŠ 1. stupňa,Rumunsko
Ivan Puškár, doktorand, Rusko
Katarína Répásová, iné, Maďarsko
Luboslava Sefcikova, iné, Izrael
Petra Švardová, doktorandka, Francúzsko
Michal Valent, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Miroslava Verešová, výskumná pracovníčka, Maďarsko
Žofia Zigová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína

Matúš Radič, študent strednej školy, Rusko, nahradník
Michal Vlk, študent VŠ 1. stupňa, Izrael, nahradník

POČET ODPORUČENÝCH UCHÁDZAČOV A NÁHRADNÍKOV
Vysoká škola/fakulta, inštitúcia

Počet odporučených

Akadémia policajného zboru v Bratislave

Počet odporučených
ako náhradník
1

Spolu
1

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov

8

8

Fakulta medzinárodných vzťahov

7

7

Fakulta podnikového manažmentu

2

2

Národohospodárska fakulta

2

2

Obchodná fakulta

2

2

1

1

1

1

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta masmédií
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta

17

Gréckokatolícka teologická fakulta

1

18

1

1

1

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
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Téma/Výsledky výberových konaní na rok 2016/2017
Vysoká škola/fakulta, inštitúcia

Počet odporučených

Počet odporučených
ako náhradník

Spolu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry

1

1

Stavebná fakulta

1

1

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

1

1

2

2

Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

61

5

66

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

3

3

Lekárska fakulta

2

2

Pedagogická fakulta

3

3

Prírodovedecká fakulta

1

1

2

2

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta

29

1

30

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta

1

1

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

1

1

Filozofická fakulta

31

4

35

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta

3

3

Lekárska fakulta

1

1

Prírodovedecká fakulta

1

1

Fakulta sociálnych vied

2

2

Filozofická fakulta

3

3

1

1

Elektrotechnická fakulta

2

2

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

1

1

Strojnícka fakulta

1

1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline

Iné (študenti stredných škôl, študenti/pracovníci vysokých škôl
v zahraničí, výskumní pracovníci alebo zamestnanci slovenských
inštitúcií, ktorí spĺňali podmienky získania štipendia)

34
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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, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené
otázky (help)“, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou
a ako podať žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo
„Podaj žiadosť”. 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: 31. október 2016 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na letný semester v akademickom roku 2016/2017)
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.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 31. október 2016 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko,
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu
Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje
študentov technických odborov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)
Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie.
Bližšie informácie: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
Global Study Awards
Uzávierka: do 30. júna 2016

The Global Study Awards je spoločný projekt ISIC Association, Britskej rady a spoločnosti StudyPortals. Mladí ľudia (vo veku
nad 18 rokov) môžu získať na štúdium v zahraničí 10 000 libier. Uchádzači musia byť držiteľmi platného medzinárodného
študentského identifikačného preukazu ISIC a/alebo preukazu IYTC (International Youth Travel Card) a absolvovali v Britskej
rade jazykový test IELTS (v posledných dvoch rokoch pred uzávierkou žiadostí). V 2. kole bude udelených 5 cien (prihlasovanie
je od 15. januára do 30. júna 2016).
Bližšie informácie: www.studyportals.com/scholarship/
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Štipendiá a granty
Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: 12. august 2016 (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
OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske
systémy (CRP) na rok 2017 – vedecké štipendiá
Uzávierka: 10. september 2016
Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva na riešenie
výskumného projektu v inej členskej krajine Kooperatívneho výskumného programu. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú
mobilitu a výmenu vedeckých pracovníkov v uvedených oblastiach. Z programu sú hradené životné náklady a preprava
vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 – 26 týždňov. Témy vedeckých štipendií sú: 1. Prírodné zdroje ako výzva,
2. Trvalá udržateľnosť v praxi, 3. Potravinová reťaz.
Bližšie informácie: www.oecd.org/agriculture/crp (OECD Home › Trade and Agriculture Directorate › Research programme on
biological resources in agriculture › Research Fellowships and Conference Sponsorship)

 AUSTRÁLIA
Endeavour Scholarships and Fellowships – vládne štipendiá na rok 2017
Uzávierka: 30. jún 2016
Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Scholarships and Fellowships poskytuje štipendiá pre študentov, výskumníkov
a odborníkov z Európskej únie na krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie. Občania Slovenskej
republiky sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci 4 schém:

Endeavour Research Fellowships,
Endeavour Executive Awards,
Endeavour Postgraduate Awards,
Endeavour VET (Vocational Education and Training) Awards.

Bližšie informácie: http://internationaleducation.gov.au/endeavour

 BELGICKO
Štipendiá BEWARE Academia pre výskumníkov na belgických univerzitách (s vyučovacím jazykom francúzskym)
Uzávierka: 1. september 2016

BEWARE Fellowships (BEcome a WAlloon REsearcher) sú určené výskumníkom s titulom PhD. alebo minimálne 4 rokmi
skúseností vo výskume na 18- až 36-mesačný výskumný pobyt na univerzitách s vyučovacím jazykom francúzskym vo
Valónskom regióne Belgického kráľovstva. Pobyty sa realizujú v partnerstve s valónskymi spoločnosťami (6 mesiacov stáže sa
uskutočňuje v spoločnosti). Výskumný projekt musí preukázať inovatívne aspekty a/alebo umožniť transfer technológií.
Bližšie informácie: http://recherche-technologie.wallonie.be/
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Štipendiá a granty
 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Akadémie vied Českej republiky
Uzávierka: 31. august 2016
 Fellowship Josefa Dobrovského

Cieľom štipendia je podpora českých štúdií formou krátkodobých študijných pobytov mladých zahraničných výskumníkov
(spravidla do 35 rokov) v ústavoch AV ČR, ktorí pre svoju vedeckú prácu potrebujú študovať v Českej republike tamojšie
historické, kultúrne, umelecké, jazykové, geografické a prírodné reálie.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship-josefa-dobrovskeho/
 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov

Cieľom štipendia je získať pre pracoviská akadémie vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 40 rokov.
Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship_purkyne/index.html

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2016 (Visual&Sound Arts), 1. október 2016 (Performing Arts)

Visegrad Artist Residency Program (VARP) ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej
krajine V4.

 VARP – Visual&Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

 VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre

individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2016
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné
znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 EGYPT
Štipendium na krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým
pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. október 2016
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/
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 FRANCÚZSKO
Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora – štipendiá na postdoktorandské štúdium
Uzávierka: 9. september 2016
IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) ponúka mladým vedeckým pracovníkom (do 35 rokov,
s ukončeným doktorandským štúdiom) 12-mesačné pobyty. O štipendium sa nemôžu uchádzať vedci, ktorí už absolvovali
postdoktorandský výskum na IFREMER.
Bližšie informácie: http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants/Call-for-candidates-for-the-2016-2017post-doctoral-grants

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

 JAPONSKO
Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 15. júl 2016

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom (obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom,
vedcom a úradníkom) so záujmom o Japonsko a spoluprácu Európskej únie s Japonskom z rôznych perspektív (obchod/prístup
na trh, otázky priemyselnej politiky, výskumu a vývoja atď.) možnosť absolvovať 6-mesačný výskumný pobyt v centre v Tokiu.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/other-activities/minerva-fellowship
Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2017
Uzávierka: 31. august 2016
Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2017
a marcom 2018) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť podaná z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma žiadosti
poslané faxom alebo e-mailom.
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. august 2016 (prekladateľské stáže), 1. október 2016 (vzdelávacie stáže), 15. október 2016 (Stáže
R. Schumana)
 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.
 Stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.
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 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.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

 MAĎARSKO
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
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2016 (Visual&Sound Arts), 1. október 2016 (Performing Arts)

Visegrad Artist Residency Program (VARP) ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej
krajine V4.

 VARP – Visual&Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

 VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre

individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
Uzávierka: 31. júl 2016 on-line na www.granty.saia.sk
Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný/pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom
odbore podľa typu štipendijného programu.
 štipendium na 3- až 6-mesačný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ
 štipendium na celé magisterské štúdium

 štipendium na celé doktorandské štúdium

 štipendium na výskumný alebo postgraduálny odborný pobyt (1 až 12 mesiacov) pre doktorandov a výskumných

pracovníkov

 štipendium na ročný špecializačný pobyt

 štipendium na 1- až 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny pre študentov 2. stupňa vysokej školy,

doktorandov a výskumných pracovníkov

Štipendiá mexickej vlády – špeciálne programy
Uzávierka: priebežne do 15. septembra 2016 on-line na https://sigca.sre.gob.mx/login (podľa programu najneskôr 30
alebo 45 dní pred plánovaným začiatkom pobytu)
Pobyty v rámci špeciálnych programov sa môžu začať najskôr v júni 2016 a najneskôr v novembri 2016.
 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)

 1- až 6-mesačný umelecký pobyt pre umelcov po ukončení najmenej trojročného štúdia na univerzite

 1- až 6-mesačný prednáškový pobyt (Special Lectures – Visiting Professor Program) pre odborníkov

a profesorov
 odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií so záujmom o šírenie informácií o Mexiku
(potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)
 mesačný prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences) – cestovný grant
 program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie
a manažmentu vzdelávania
Bližšie informácie: www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-30133
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 NEMECKO
Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2017
Uzávierka: 30. jún 2016
Nemecký spolkový snem (Bundestag) ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages
(IPS) v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním s výbornou
znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli
dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN.
Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné
(v prípade vlastného ubytovania príspevok vo výške 300 EUR/mesiac), náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. Program
sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2017.
Bližšie informácie: www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/
slowakei/245054
KAAD (Katolícka akademická služba pre cudzincov) – študijné a výskumné pobyty
Uzávierka: 30. jún 2016
Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst ponúka v rámci Osteuropaprogramm
pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá na študentské a vedecké pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať
študenti (po skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý má slúžiť predovšetkým
na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp. diplomovej práce. Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí pracovníci,
ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si rozširujú a prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až
dvojročný vzdelávací pobyt, príp. nadstavbové štúdium. V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt predĺžený
na 3 roky. Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať o štipendium na krátkodobý výskumný pobyt (max. 6 mesiacov).
Bližšie informácie: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/
Štipendiá Bayerovej nadácie pre študentov a mladých výskumníkov
Uzávierka: 10. júl 2016
Bayerova nadácia ponúka v rámci projektu Sciences for a better Life štipendiá na štúdium, výskum a prax študentom
a mladým výskumníkom z oblasti prírodných a lekárskych vied, ktorí nemajú viac ako dva roky pracovných skúseností:
 Štipendium Otta Bayera je určené študentom a mladým odborníkom v oblastiach biológia a molekulárna biológia,

biochemické inžinierstvo a bioinformatika, chémia, biochémia a farmácia.

 Štipendium Carla Duisberga podporuje študentov a mladých odborníkov v oblastiach humánna a veterinárna medicína,

lekárske vedy, verejné zdravie a ekonomika zdravia.

 Štipendium Jeffa Schella je určené uchádzačom z oblasti poľnohospodárskych vied, agronómie, biotechnológie

a environmentálnych vied.

 Štipendium Kurta Hansena je určené študentom učiteľstva biológie a chémie (do úrovne magisterského štúdia)

na študijné projekty, stáže, letné a postgraduálne kurzy.

 Štipendium Hermanna Strengera je určené študentom a mladým odborníkom neakademických povolaní na projekty,

stáže, doplnkové kurzy.

Bližšie informácie: http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. júl 2016

Klassik Stiftung Weimar poskytuje štipendiá na 1- až 6-mesačný výskum absolventom, postdoktorandom a vedeckým
pracovníkom v oblasti dejín kultúry, ktorí pre svoj výskum potrebujú dokumentačné materiály z weimarských fondov.
Bližšie informácie: www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE
Uzávierka: 1. august 2016

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa) v strednej

a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až 12mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne organizácie,
úrady a pod.). Štipendijný pobyt sa začína 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.
Bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html
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Artists Unlimited: Umelecké rezidencie
Uzávierka: 30. september 2016

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gastkünstlerstipendien) na rezidenčný pobyt
v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady.
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de
Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. október 2016

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti
prírodných a technických vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú
podporu na tri roky a zároveň 15 000 EUR ročne na ostatné výdavky.
Bližšie informácie: www.hector-fellow-academy.de/en/doktoranden.html
Inštitút Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá v Berlíne – výskumné granty na výskum v knižnici
inštitútu
Uzávierka: 31. október 2016
Výskumné granty sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej sa
Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia a ekonomika. 4- až 6-týždňový
pobyt im má umožniť počiatočný výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá (The John F.
Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite Berlín (Freie Universität Berlin).
Bližšie informácie: www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html

 NOVÝ ZÉLAND
Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 15. júl 2016
Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít (AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland,
University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington).
Bližšie informácie: http://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs

 POĽSKO
Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. júl 2016
Medzinárodné centrum kultúry (Międzynarodowe Centrum Kultury) v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministra
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://mck.krakow.pl/o-programie; http://mck.krakow.pl/about-the-programme
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2016 (Visual&Sound Arts), 1. október 2016 (Performing Arts)

Visegrad Artist Residency Program (VARP) ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej
krajine V4.

 VARP – Visual&Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

 VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre

individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies
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 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2016 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 mesiacov) 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)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2016 on-line na www.scholarships.at
 Spolupráca mladých výskumníkov
 Doktoráty pod dvojitým vedením
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov
 Organizácia rakúsko-slovenských jazykových kurzov

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)
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 64 240 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora
70 610 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/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
Štipendiá Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 15. september 2016
 Štipendium Franza Werfela

Franz Werfel-Stipendium je určené pre mladých univerzitných učiteľov so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia

musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka
štipendia 4 – 9 mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne
12-mesačného pobytu má štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 EUR/mes. + jednorazový príspevok na
nákup kníh 93 eur.

 Štipendium Richarda Plaschku

Richard Plaschka-Stipendium je určené 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
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Štipendiá a granty
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2016
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné
znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 SLOVENSKO
Štipendijný program U. S. Steel Košice
Uzávierka: 31. august 2016
Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených
podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí.
Bližšie informácie: www.usske.sk/sk/komunita/stipendijny-program
Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa
Uzávierka: 9. september 2016
Cieľom štipendia je podporiť slobodné a nerušené bádanie začínajúcich vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov.
Štipendium je určené pre doktorandov alebo doktorov (do 35 rokov), ktorí pôsobia v neaplikovaných humanitných,
spoločenskovedných a príbuzných odboroch.
Bližšie informácie: www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni

 ŠVÉDSKO
Program VINNMER Marie Curie Incoming pre výskumných pracovníkov
Uzávierka: 13. september 2016
Program VINNMER Marie Curie Incoming podporuje mobility skúsených výskumných pracovníkov všetkých národností, ktorí
majú aspoň 4-ročné skúsenosti vo výskume, a inštitucionálnu spoluprácu. Projekty môžu trvať 1 – 3 roky. Program administruje
švédska agentúra pre inovácie VINNOVA.
Bližšie informácie: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Incoming/

 TAIWAN
MOFA – výskumné štipendium na rok 2017
Uzávierka: 30. jún 2016

MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers je štipendium taiwanského ministerstva zahraničných vecí na 3- až
12-mesačné výskumné pobyty pre zahraničných výskumníkov v oblasti sociálnych a humanitných vied so zameraním na
taiwanské štúdiá.
Bližšie informácie: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx

 TALIANSKO
Scuola Normale Superiore – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 30. august 2016

Scuola Normale Superiore (Pisa, Florencia) ponúka ročne 91 štipendií na 3- až 4-ročné doktorandské štúdium v oblastiach ako

dejiny umenia, filozofia, moderná literatúra, moderná a súčasná história, biofyzikálne vedy, metódy a modely molekulárnych
vied, matematika, finančná matematika, fyzika, politické vedy a sociológia. Štipendium pokrýva školné a životné náklady.
Uchádzači (vo veku do 30 rokov) musia mať ukončený taliansky laurea magistrale alebo ekvivalentný stupeň štúdia realizovaný
mimo Talianska. Štipendiá sú udeľované na základe akademickej a vedeckej práce uchádzača a pohovorov.
Bližšie informácie: http://phd.sns.it/en/call-2016-2017
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Štipendiá a granty
Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov na Európskom univerzitnom inštitúte
Uzávierka: 25. október 2016
Štipendijný program pre postdoktorandov v oblasti sociálnych a humanitných vied. O štipendium sa môžu uchádzať mladí
vedci a výskumníci, ktorí obhájili v posledných 5 rokoch doktorát v ekonomických, sociálnych a politických vedách, práve alebo
histórii. Štipendiá sa udeľujú na 12 alebo 24 mesiacov, počas ktorých sa štipendista na Európskom univerzitnom inštitúte
(European University Institute, EUI) vo Florencii venuje príprave na akademickú kariéru. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk,
ktorý je vyučovacím jazykom na inštitúte.
Bližšie informácie: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/Index.aspx

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne
Cieľom programu 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.
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci –
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka: priebežne
Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku
a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 USA
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2017/2018
Uzávierka: 30. jún 2016

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher)
alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké
disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.
Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské
vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL).
Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium
Štipendijný program Huberta H. Humphreyho na školský rok 2017/2018
Uzávierka: 9. september 2016
Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10-mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou
praxou. Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj/financie
a bankovníctvo, miestne a regionálne plánovanie, politika a manažment verejného zdravotníctva, vzdelávanie, prevencia a
liečba drogových závislostí, právo a ľudské práva, politika a manažment v oblasti technológií, manažment ľudských zdrojov,
plánovanie a administrácia vzdelávania, manažment vysokého školstva, komunikácia a žurnalistika, poľnohospodársky a vidiecky
rozvoj, prírodné zdroje a environmentalistika/klimatické zmeny, prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS, výučba angličtiny
ako cudzieho jazyka (vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných osnov), prevencia nelegálneho obchodu s ľuďmi. Podmienkou je
ukončené magisterské štúdium a minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/230-hubert-h-humphrey-stipendijny-program
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Štipendiá a granty
Štipendiá odborného vzdelávania Ronalda a Eileen Weiserových

Uzávierka: 15. september 2016

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom 4-týždňové

a 3-mesačné pobyty na Michiganskej univerzite. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby,
ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt na univerzite (informácie o katedrách a programoch univerzity: www.umich.edu).
Kandidáti musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie,
zdravotné poistenie a diéty. Štipendiá sú udeľované vďaka finančnému daru bývalého veľvyslanca USA v Slovenskej republike
Ronalda Weisera a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award
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V skratke
 SÚŤAŽ COPERNICUS MASTERS 2016 PRE INOVÁTOROV
Vizionárske tímy či jednotlivci z oblasti podnikania, výskumu a vyššieho vzdelávania sa môžu prihlásiť do 6. ročníka
medzinárodnej súťaže zameranej na komerčné využívanie údajov z pozorovania Zeme – Copernicus Masters.
Návrhy možno predkladať do 18. júla 2016.
Bližšie informácie: www.copernicus-masters.eu./index.php?anzeige=press-2016-01.html

 GRANTOVÁ SCHÉMA HOSŤUJÚCI PROFESOR 2016
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách
ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na Hosťovanie zahraničného
profesora/profesorky ekonómie. V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v maximálnej
hodnote do 45 000 EUR. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.
Uzávierka na podávanie žiadostí je 31. októbra 2016.
Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/

 PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE VYSOKÝCH ŠKÔL
Do 15. septembra 2016 bude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnená výzva na podporu
internacionalizácie vysokých škôl vrátane podpory uskutočňovania študijných programov v cudzom jazyku. Je to
jedna z úloh v oblasti vysokého školstva, ktorá vyplýva z téz Programového vyhlásenia vlády.
Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/9919.pdf

 NOVÉ VÝZVY OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE
Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila
31. mája 2016 dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci
operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) spolu v objeme za viac ako 400 miliónov eur.
Výzvy sú otvorené, ich uzavretie nastane vyčerpaním na ne alokovaných finančných prostriedkov.
Prioritou oboch výziev je podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií. Rovnako aj vytváranie prepojení
a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu, vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím.
Pre výzvu na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom
OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenená alokácia 200 miliónov
eur. Minimálny limit na jeden projekt je na úrovni 1 milión eur a maximálny vo výške 7 miliónov eur. Oprávnenými
žiadateľmi sú subjekty podnikateľského sektora výskumu a vývoja v rámci Schémy štátnej pomoci. Prvé
posudzované časové obdobie má dátum uzávierky dňa 30. júna 2016.
Výzva: https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy-va/opvai-vadp2016121-03-dsv/
Výzva na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska
dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 má z EFRR k dispozícii
alokáciu 218 miliónov EUR. Táto je rozčlenená na päť oblastí špecializácie RIS3 SK podľa dostupných vedeckovýskumných kapacít SR. Oprávnenými žiadateľmi o NFP môžu byť výskumné inštitúcie z verejného, štátneho,
neziskového sektora, vysoké školy alebo podnikateľské subjekty. Prvé posudzované časové obdobie tejto výzvy je
stanovené na 31. augusta 2016.
Výzva: https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy-va/opvai-vadp2016121-02-pvvc/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 INTE – International Conference on New Horizons in Education
13. – 15. júl 2016, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: www.int-e.net

 The Global Conference on Internationalisation of Higher Education
22. – 24. august 2016, Krugerov národný park, Juhoafrická republika
Bližšie informácie: www.ieasa.studysa.org/#!global-conference-2016/c1c3f

 28. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
13. – 16. september 2016, Liverpool, Veľká Británia
Téma: Imagine...
Bližšie informácie: www.eaie.org/liverpool.html
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V skratke
 3rd EUA Funding Forum – Efficient universities: Value for society

6. – 7. október 2016, Porto, Portugalsko
Tretie fórum EUA (European University Association) o financovaní vysokého školstva
Bližšie informácie: www.eua.be/activities-services/events/event/2016/10/06/default-calendar/3rd-funding-forum

 3. medzinárodný kongres Univerzity a osoby s postihnutím
(University and Disability/Universidad y Discapacidad)
10. – 11. november 2016, Barcelona, Španielsko
Bližšie informácie: http://ciud.fundaciononce.es/es

 15. konferencia IUA (International Association of Universities)

Téma: Higher Education: A catalyst for innovative and sustainable societ
14. – 17. november 2016, Bangkok, Thajsko
Bližšie informácie: www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=142986&

 11. európske fórum zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Quality in context – embedding
improvement
17. – 19. november 2016, Ľubľana, Slovinsko
Bližšie informácie: www.eua.be/activities-services/events/event/2016/11/17/default-calendar/11th-europeanquality-assurance-forum

 Výročná konferencia ACA: UniverCities. Higher education institutions and their habitat
20. – 22. november 2016, Budapeš, Maďarsko
Bližšie informácie:www.aca-secretariat.be/index.php?id=881

 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 – http://www.webaworld.com/,
Studycentral – www.universityfairs.com či Edufindme – http://edufindme.com.

 EINSTIEG Fairs, Nemecko

9. a 10. september 2016 – Dortmund, 7. a 8. október 2016 – Karlsruhe,
11. a 12. november 2016 – Berlín, 18. a 19. november 2016 – Mníchov
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com/messen.html

 EdExpo Africa Fall 2016

10. a 11. september 2016, Addis Abeba, Etiópia
13. a 14. september 2016, Dar es Salaam, Tanzánia
16. a 17. september 2016, Nairobi, Keňa
Bližšie informácie: www.edexpoafrica.com

 EHEF (European Higher Education Fair and Conference) India 2016
30. september a 1. október 2016, New Delhi, India

Bližšie informácie: http://ehef.asia/fairs/india-fair-2016

 30th International Education Fair – ICIEP (Международная ярмарка образования), Ruská federácia
22. október 2016 – Moskva, 23. október 2016 – Petrohrad
Bližšie informácie: http://www.iciep.ru/

 30th IEFT (International Education Fairs of Turkey), Turecko

23. október 2016 – Bursa, 24. október 2016 – Ankara, 26. október 2016 – Izmir,
28. október 2016 – Istanbul (ázijská časť), 29. a 30. október 2016 – Istanbul (európska časť)
Bližšie informácie: http://ieft.net/content/fair/30th_ieft_turkey_fairs_fall_2016.aspx

 Education and Career – 2016/Education Abroad
17. až 19. november 2016, Kyjev, Ukrajina

Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua
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