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Téma:

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR

NOVÉ PODMIENKY OD ROKU 2017!!!

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

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

Uzávierka: 30. apríl 2017

www.stipendia.sk
www.scholarships.sk

www.saia.sk
mailto:bulletin@saia.sk
http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch
http://www.facebook.sk/saia.mobility
http://www.scholarships.sk
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM 
NOVÉ PODMIENKY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM  

A CESTOVNÝ GRANT  
(platné od nasledujúcej uzávierky) 

ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY PRE ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, 
VÝSKUMNÝCH A UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL, PRACOVÍSK 
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED A INÝCH EXTERNÝCH VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ

Vytvorenie Národného štipendijného programu SR (NŠP) na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, 
výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. NŠP je financovaný Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií 
na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. 
výskumnom pracovisku.
Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium 
v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo 
výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Uzávierky na predkladanie žiadostí:

• 30. apríl 2017 o 16.00 hod. 
– na pobyty počas akademického roka 2017/2018

• 31. október 2017 o 16.00 hod. 
– na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2016 

Rok

Uchádzači s trvalým pobytov v SR Zahraniční uchádzači

Študenti  
(z toho aj 

cestovný grant)

Doktorandi
(z toho aj 

cestovný grant)

Cestovný grant 
bez štipendia Študenti Doktorandi VŠ učitelia  

a výskumníci

2006 77 (54) 101 (63) 24 17 24 75
2007 83 (56) 113 (68) 19 43 42 115
2008 90 (59) 95 (67) 14 29 35 109
2009 113 (77) 89 (46) 11 36 66 109
2010 24 (13) 66 (42) 5 7 19 61
2011 54 (29) 114 (80) 9 20 16 88
2012 32 (20) 88 (58) 12 23 35 96
2013 27 (11) 81 (57) 12 16 36 98

2014 24 (16) 68 (49) 7 22 32 90

2015 23 (17) 48 (35) 10 15 25 122

2016 – 1. výzva 8 (4) 18 (12) 1 8 16 71

2016 – 2. výzva 7 (5) 26 (18) 2 6 18 89

Spolu

562 (361) 907 (595)
126

242 364 1 014

1 469 (956)
1 620

1 469 (1 082)

http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
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1. ŠTIPENDIÁ
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas 
zahraničného pobytu na vybranej vysokej škole, resp. 
výskumnom pracovisku.
Oprávnení uchádzači:
O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých 
škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania 
štipendia budú na Slovensku študentmi študijných programov  
2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších 
rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 
zákona o vysokých školách, a to s cieľom realizovať:

• študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v trvaní 
  minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná 
  vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre), 
  maximálne však v trvaní jedného akademického roka,
• výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole, 
  úzko súvisiaci s prípravou diplomovej práce, a to v trvaní 
  minimálne 3 a maximálne 6 mesiacov,

b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý 
pobyt v SR, a to s cieľom realizovať:

• študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej 
  vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní  
  1 – 10 mesiacov súvisiaci s ich doktorandským štúdiom  
  a jeho zameraním.

c) postdoktorandi, teda vysokoškolskí učitelia a výskumní 
pracovníci pôsobiaci na inštitúcii so sídlom na Slovensku  
s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, 
ktorá nie je obchodnou spoločnosťou, ktorým bol udelený titul 
PhD. (alebo jeho ekvivalent), pričom k termínu uzávierky na 
predkladanie žiadostí od udelenia tohto titulu neuplynulo viac 
ako 10 rokov, a to s cieľom realizovať:

• výskumný pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na 
  inej výskumnej inštitúcii v trvaní 3 – 6 mesiacov súvisiaci 
  so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre 
  kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre 
  udelenie štipendia je aj návrat na domácu inštitúciu.

Osobitné podmienky:
Uchádzači podľa písmena a) (teda kategória „študenti“) musia 
mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske 
štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, ak sa štúdium nedelí na  
1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej 
vysokej škole musí byť uchádzač riadnym študentom 
magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň 
vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole 
a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na 
slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania 
žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia 
byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium 
študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/
doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom 
akademickom roku.
Uchádzači podľa písmena a) a b) (teda kategórie „študenti“ 
a „doktorandi“), ak sa ich štúdium realizuje v externej 
forme, môžu získať štipendium len v prípade, že sú zároveň 
zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej 
externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých 
školách, a to na plný pracovný úväzok, a na danú inštitúciu sa 
vrátia aj po ukončení pobytu.

Štipendiá nie sú určené:
• študentom a doktorandom prijatým na celé 
  štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo 
  doktorandské) v zahraničí, resp. tým, ktorí celé 
  štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho 
  časť financovať zo zdrojov NŠP,
• občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých 
  školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej 
  zahraničnej alebo slovenskej škole,
• záujemcom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných 
  programov financovaných z verejných zdrojov (napríklad 
  Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, 
  bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane 
  záujemcov, ktorí v rámci programu Erasmus+ absolvujú 
  pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu 
  zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, 
  resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium z verejných 
  zdrojov; zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť 
  prijatie na zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/ 
  pozývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného 
  štipendijného programu; zahraničný pobyt v rámci iného 
  štipendijného programu realizovaný v minulosti však nie 
  je prekážkou pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci 
  NŠP).
• študentom a doktorandom, ktorí v rámci tej istej kategórie 
  oprávnených žiadateľov zo zdrojov NŠP už poberali 
  minimálne 3-mesačné štipendium (v prípade viacerých 
  pobytov sa do úvahy berie aj súčet mesiacov za tieto 
  pobyty).

Výška štipendia:
Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými 
nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so 
zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. 
Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR. 

Upozornenie: 
V prípade uchádzačov podľa písm. b) (teda kategória 
„doktorandi“) musí študijný/výskumný/umelecký pobyt trvať 
minimálne 1 kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl). 
Obdobný prístup sa uplatní aj pri posúdení splnenia podmienky 
pre minimálnu dĺžku pobytu v ostatných prípadoch, ak je táto 
dĺžka určená v mesiacoch. 

2. CESTOVNÝ GRANT
Cestovný grant je finančný príspevok poskytovaný na základe 
reálne vynaložených nákladov na cestovné, a to maximálne do 
výšky schválenej výberovou komisiou. Cestovný grant slúži na 
pokrytie výdavkov oprávnenej osoby na prepravu na miesto 
pobytu a späť, avšak maximálne do schválenej výšky. Cestovný 
grant nemusí pokryť celé náklady na cestovné, ale iba ich časť.
O cestovný grant sa možno uchádzať len súčasne so žiadosťou 
o štipendium v rámci NŠP. V prípade, že uchádzač má záujem aj 
o cestovný grant, je potrebné, aby v rámci žiadosti o štipendium 
uviedol výšku požadovaného cestovného grantu a doložil 
ju dokladom (napr. cenová kalkulácia cestovnej kancelárie, 
prepravnej spoločnosti, alebo printscreen webstránky  
s relevantnou cenovou ponukou).
Cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov a/alebo 
ich časti v súvislosti s realizáciou študijného alebo výskumného/
umeleckého pobytu štipendistu na zahraničnej vysokej škole 
alebo v zahraničnej výskumnej organizácii.
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Študenti v externej forme štúdia, doktorandi v externej forme 
štúdia a postdoktorandi sa môžu uchádzať o cestovný grant (tak 
ako aj o štipendium NŠP) iba v prípade, ak sú zamestnancami 
vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej 
inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách, a to na plný 
pracovný úväzok. 
Oprávnené výdavky v rámci cestovného grantu môžu 
predstavovať cestovné náklady na verejnú dopravu (autobus, 
železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej 
triedy) v súvislosti s jednou cestou na miesto realizácie 
plánovaného pobytu na jeho začiatku a s jednou cestou  
z miesta tohto pobytu na jeho konci (z cestovného grantu sa 
nefinancuje MHD). Cestovné náklady sa refundujú po skončení 
štipendijného pobytu maximálne do výšky schváleného 
cestovného grantu na základe predložených originálov 
cestovných a účtovných dokladov. Cestovný doklad musí byť  
v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu.

3. ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM A CESTOVNÝ 
    GRANT
Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva iba on-line 
na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na 
podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred 
termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné 
vypĺňať žiadosť.

Poznámka: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie 
žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií 
v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na 
reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby 
nedošlo k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie 
žiadosti.

Žiadosť musí byť podaná v on-line systéme do termínu 
uzávierky – to znamená, že uchádzač musí on-line žiadosť 
vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť 
stlačením tlačidla „Odoslať“ (žiadosť je možné odoslať len  
v prípade, že sú vyplnené všetky polia a nahrané všetky povinné 
prílohy). Jeden uchádzač si môže k jednému termínu 
uzávierky podať iba jednu žiadosť.
Uzávierky na predkladanie žiadostí:

• 30. apríla o 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho 
   akademického roka
• 31. októbra o 16.00 hod. – na pobyty počas letného 
   semestra prebiehajúceho akademického roka

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné 
nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo 
výskumný/umelecký pobyt pre študentov (oprávnení 
uchádzači podľa písmena a):
• v slovenskom jazyku: 

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre 
  vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného 
  pobytu),
• odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého 
  pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity, 
  výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako 
  aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; pri výskumných/ 
  umeleckých pobytoch sa odporúča uviesť aj časový 
  harmonogram),
• dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta;  
  v prípade študentov, ktorí chcú absolvovať výskumný/ 
  umelecký pobyt v súvislosti s diplomovou prácou, jedno  
  z dvoch odporúčaní musí byť od vedúceho diplomovej práce 
  (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného  
  pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí 
  obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho  
  vystavila; odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie 
  ako 3 mesiace),
• doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy  
  v čase uchádzania sa o štipendium,
• potvrdenie o váženom študijnom priemere za aktuálne 
  štúdium,
• diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium, 
  ak existuje , dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný) 
  a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané 
  štúdium (ak boli vydané),
• doklad k požadovanej výške finančného príspevku na 
  cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo 
  informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
  uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so 
  štipendiom. 

• v cudzom jazyku: 
• akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy 
  s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri 
  vysokej školy a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; 
  dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na 
  osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný 
  list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, 
  k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný 
  (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne 
  vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom  
  v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako  
  3 mesiace.

Upozornenie!
Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt  
v zahraničí, pričom na zahraničnej vysokej škole budú 
zaradení do bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie 
ich zaradenia do tohto stupňa.
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Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné 
nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo 
výskumný/umelecký pobyt pre doktorandov (oprávnení 
uchádzači podľa písmena b):
• v slovenskom jazyku: 

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre 
  daný pobyt, čo chce robiť po skončení štipendijného 
  pobytu),
• odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého 
  pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/ 
  výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj 
  dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť 
  aj časový harmonogram pobytu),
• odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej 
  školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; 
  dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na 
  osobu, ktorá ho vystavila; odporúčanie nesmie byť ku dňu 
  uzávierky staršie ako 3 mesiace),
• doklad o tom, že uchádzač je študentom doktorandského 
  štúdia v čase uchádzania sa o štipendium,
• diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium, 
  dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia 
  o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak bolo 
  vydané),
• doklad k požadovanej výške finančného príspevku na 
  cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo 
  informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
  uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so 
  štipendiom,
• zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený 
  podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 
  2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 
  a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to  
  s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých 
  publikácií a/alebo umeleckej činnosti. 

• v cudzom jazyku: 
• pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného 
  pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom 
  papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom 
  osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať 
  funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila).  
  V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, 
  než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu 
  musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. 
  Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie 
  pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť  
  ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.
Upozornenie!
Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie 
časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí, 
musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na 
prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie 
školiteľa. 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné 
nahrať k on-line žiadosti o štipendium na výskumný 
pobyt pre postdoktorandov (oprávnení uchádzači podľa 
písmena c):
• v slovenskom jazyku: 

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre 
  daný pobyt),
• odborný program výskumného pobytu (je potrebné uviesť 
  aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, 
  na ktoré je uchádzač pozvaný, ako aj dĺžku pobytu  
  a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj časový 
  harmonogram pobytu),
• odporúčanie od vedúceho pracovníka svojho domáceho 
  pracoviska (na hlavičkovom papieri vysokej školy/ 
  výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; 
  dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na 
  osobu, ktorá ho vystavila; odporúčanie nesmie byť ku dňu 
  uzávierky staršie ako 3 mesiace),
• potvrdenie vydané štatutárnym zástupcom domácej 
  inštitúcie o tom, že uchádzač je v čase podávania riadnym 
  zamestnancom oprávnenej inštitúcie na plný úväzok, 
  s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať 
  plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat po skončení 
  pobytu,
• diplom za ukončené doktorandské štúdium,
• doklad k požadovanej výške finančného príspevku na 
  cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo 
  informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
  uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so 
  štipendiom,
• zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený 
  podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 
  2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 
  a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to  
  s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých 
  publikácií a/alebo umeleckej činnosti. 

• v cudzom jazyku: 
• pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného 
  pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom 
  papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom 
  osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať 
  funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila).  
  V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, 
  než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu 
  musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. 
  Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie 
  pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť  
  ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

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

• zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť  
  štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt 
  na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku  
  v zahraničí;
• odborný program študijného/výskumného/umeleckého/ 
  prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre 
  ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast 
  uchádzača;
• odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie 
  zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
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• študijné, resp. vedecké výsledky;
• stanovisko prijímajúcej inštitúcie v pozývacom liste;
• celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne 
nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva splnenie 
formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, 
kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, 
ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.
Informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu 
oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po 
uzávierke na predkladanie žiadostí.
Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét  
o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA 
dohodu o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky 
pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení 
štipendia štipendisti doložia originál akceptačného listu a 
potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, 
a to na predpísanom formulári (za originál sa nepovažuje 
fax ani vytlačený naskenovaný dokument), resp. v prípade 
postdoktorandov títo predložia originál potvrdenia vydaného 
štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie s vyjadrením, že 
domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní 
uchádzačovi návrat na domácu inštitúciu po skončení pobytu.

VÝŠKA ŠTIPENDIÍ PRE ŠTUDENTOV A DOKTORANDOV/
POSTDOKTORANDOV VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH 
SVETA
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené len tie krajiny, do ktorých 
boli v rámci NŠP štipendiá už v minulosti udelené, a ktorých 
výšku schválilo MŠVVaŠ SR. Uchádzač môže požiadať  
o štipendium aj do inej krajiny, než sú uvedené v aktuálnom 
zverejnenom zozname. Výška mesačného štipendia sa následne 
stanoví s ohľadom na životné náklady v danej krajine na 
základe stanoviska zastupiteľského úradu SR v príslušnej 
krajine, pričom výšku štipendia pre danú krajinu musí odsúhlasiť 
MŠVVaŠ SR. 
Štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov na študijný, 
výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt v zahraničí.

Krajina
Mesačné štipendiá pre kategórie:

Študent Doktorand/
Postdoktorand

Austrália 1 600 AUD 2 500 AUD
Belgicko 720 EUR 800 EUR
Brazília 550 EUR 650 EUR
Bulharsko 250 EUR 300 EUR
Česká republika 8 200 CZK 10 000 CZK
Čile 550 EUR 650 EUR
Čínska ľudová republika 700 USD 900 USD
Dánsko 5 000 DKK 5 500 DKK
Egypt 500 EUR 600 EUR
Ekvádor 600 USD 800 USD
Estónsko 460 EUR 610 EUR
Fínsko 750 EUR 1 000 EUR
Francúzsko 770 EUR 1 250 EUR
Grécko 550 EUR 650 EUR
Guatemala 350 EUR 450 EUR
Holandsko 870 EUR 1 000 EUR

Krajina
Mesačné štipendiá pre kategórie:

Študent Doktorand/
Postdoktorand

Chorvátsko 350 EUR 450 EUR
India 500 EUR 550 EUR
Írsko 800 EUR 1 000 EUR
Island 75 700 ISK 85 000 ISK
Izrael 600 EUR 800 EUR
Japonsko 135 000 JPY 175 000 JPY
Juhoafrická republika 850 USD 1 100 USD
Južná Kórea 800 USD 1 050 USD
Kanada 2 000 CAD 2 200 CAD
Kolumbia 400 EUR 500 EUR
Lichtenštajnsko 1 800 CHF 2 000 CHF
Litva 460 EUR 610 EUR
Lotyšsko 460 EUR 610 EUR
Maďarsko 75 000 HUF 90 000 HUF
Mexiko 6 000 pesos 7 300 pesos
Nemecko 720 EUR 840 EUR
Nórsko 8 000 NOK 11 000 NOK
Nový Zéland 2000 NZD 3150 NZD
Poľsko 300 EUR 400 EUR
Portugalsko 650 EUR 800 EUR
Rakúsko 800 EUR 940 EUR
Rumunsko 300 EUR 400 EUR
Ruská federácia 350 EUR 450 EUR
Senegal 400 USD 460 USD
Singapur 1 500 USD 2 000 USD
Slovinsko 550 EUR 670 EUR
Španielsko 850 EUR 1 000 EUR
Švajčiarsko 1 800 CHF 2 000 CHF
Švédsko 8 000 SEK 12 000 SEK
Taiwan (Čína) 900 USD 1 050 USD
Taliansko 900 EUR 1 090 EUR
Thajsko 550 EUR 650 EUR
Turecko 300 EUR 350 EUR
Uganda 450 USD 510 USD
Ukrajina 350 EUR 450 EUR
USA 1 800 USD 2 000 USD
Vatikán 900 EUR 1 090 EUR
Veľká Británia 760 GBP 1 000 GBP
Venezuela 350 EUR 450 EUR

06 
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Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu 
mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, 
výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda 
Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program 
SR financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Národný štipendijný program SR je určený na podporu mobilít 
zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských 
učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na 
slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

1. OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI
O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
A) študenti, ktorí: 

• sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí,
• sú študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo 
  sú študentmi, ktorí v čase podávania žiadosti už absolvovali 
  minimálne 2,5 roka svojho vysokoškolského štúdia v tom 
  istom študijnom odbore/programe,
• budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci 
  svojho zahraničného vysokoškolského štúdia, a ktorých 
  niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola  
  v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu 
  na štúdium v SR.
Splnené musia byť všetky 3 uvedené podmienky. Táto 
kategória sa nevzťahuje na doktorandské štúdium (alebo 
jeho ekvivalent). 
• Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 
   1 – 2 semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov), resp.  
   1 – 3 trimestre, ak sa akademický rok delí na trimestre  
   (t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov).

B) doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká 
príprava sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná, 
súkromná alebo štátna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia 
oprávnená realizovať doktorandský študijný program (napríklad 
SAV) v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu 
na štúdium/výskum v SR.

• Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 
   1 – 10 mesiacov.

C) zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí 
pracovníci, ktorých pozve inštitúcia so sídlom na Slovensku  
s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum  
a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou, na prednáškový/
výskumný/umelecký pobyt v SR.

• Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie):  
   1 – 10 mesiacov.

O štipendiá na pobyty na Slovensku sa môžu uchádzať 
občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov 
Slovenskej republiky.

Štipendijný program nepodporuje:
• zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé 
  vysokoškolské štúdium (či už 1. alebo 2. stupňa) alebo na 
  celé doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, ktorí 
  celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho 
  časť financovať zo zdrojov NŠP;
• zahraničných záujemcov, ktorí v období 36 mesiacov pred 
  dňom uzávierky na predkladanie žiadostí strávili na území 
  Slovenskej republiky obdobie 12 alebo viac mesiacov (a to 
  aj v súčte);

ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, 
VÝSKUMNÝCH A UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV

• zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku 
  v rámci iných štipendijných programov (napríklad 
  Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, 
  bilaterálne dohody a pod.).

Pri opakovanom udelení štipendia platí nasledujúce 
pravidlo: Ak žiadateľ poberal ku dňu uzávierky štipendium NŠP 
počas 5 alebo viac štipendijných mesiacov (samostatne a/alebo  
v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené najskôr po 
uplynutí 3 rokov od ukončenia posledného pobytu podporeného 
štipendiom z NŠP.

2. POUŽITIE ŠTIPENDIA A REALIZÁCIA POBYTU
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov, 
resp. nákladov spojených s pobytom (stravné, ubytovanie 
a pod.) počas študijného, výskumného/umeleckého alebo 
prednáškového pobytu zahraničných uchádzačov na slovenských 
vysokých školách a výskumných organizáciách. O pomoc pri 
zabezpečení ubytovania a vybavovaní formalít, nevyhnutných 
pre vstup na územie Slovenska môže štipendista požiadať 
prijímajúcu inštitúciu, alebo si všetky potrebné náležitosti 
vybavuje sám. 

3. VÝŠKA MESAČNÉHO ŠTIPENDIA
a) vysokoškolský študent 350 EUR
b) doktorand 580 EUR
c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. 
umelecký pracovník:

• bez titulu PhD. (alebo ekvivalentu) a s menej 
  ako 4 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského 
  učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého 
  pracovníka
• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom)  
  a s menej ako 10 rokmi uvedenej praxe 
  vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, 
  resp. umeleckého pracovníka
• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) 
  a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe 
  vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, 
  resp. umeleckého pracovníka

 

580 EUR

850 EUR

1 000 EUR 

Poznámky: 
• Pre stanovenie výšky štipendia s ohľadom na potrebu  
  praxe sa zohľadňuje prax do termínu uzávierky, ku ktorej 
  sa žiadosť predkladá.
• Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe.

Schválení štipendisti, ktorých štipendijný pobyt trvá dlhšie ako 
3 mesiace a pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, EHP 
a Švajčiarska, sú povinní do 30 dní od udelenia Povolenia na 
prechodný pobyt predložiť cudzineckej polícii potvrdenie o tom, 
že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Náklady na 
lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia im budú  
v rámci štipendia preplatené na základe predloženia originálu 
potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym 
zariadením, a to maximálne do výšky 250 EUR na štipendistu. 
Zoznam oprávnených zdravotníckych zariadení štipendistom 
poskytnú príslušné oddelenia cudzineckej polície. Štipendista je 
povinný predložiť doklad o zaplatení SAIA, n. o., najneskôr do 
60 dní od nástupu na pobyt, inak nárok na preplatenie týchto 
výdavkov zanikne.

http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia/
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia/
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Študentom a doktorandom môže byť v rámci štipendia 
schválený aj príspevok na cestovné, ak o to v rámci podanej 
žiadosti o štipendium požiadali. Príspevok na cestovné sa 
udeľuje ako paušálna náhrada a bude vyplatená štipendistovi 
spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Príspevok 
na cestovné sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou 
čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača v zahraničí a miestom 
plánovaného pobytu na Slovensku, a to v nasledujúcej výške:

• vzdialenosť do 750 km – 0 EUR,
• vzdialenosť viac ako 750 km, maximálne 1 500 km  
  – 100 EUR,
• vzdialenosť viac ako 1 500 km, maximálne 5 000 km  
   – 300 EUR,
• vzdialenosť viac ako 5 000 km – 700 EUR.

4. UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ
• 30. apríla do 16.00 hod. – na pobyty počas 
  nasledujúceho akademického roka
• 31. októbra do 16.00 hod. – na pobyty počas letného 
  semestra prebiehajúceho akademického roka

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

5. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk.  
Elektronický systém na podávanie žiadostí sa otvára 
najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky žiadostí. 
Žiadosť je možné vypĺňať až po otvorení elektronického 
systému.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie 
žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií 
v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na 
reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby 
nedošlo k zmeškaniu termínu na odoslanie žiadosti.

Uchádzač musí on-line žiadosť o štipendium vyplniť a nahrať 
všetky požadované prílohy v predpísanom formáte do 
elektronického systému. 
Študenti (oprávnení uchádzači podľa písmena A) môžu 
predkladať žiadosť a jej prílohy v slovenskom alebo  
v anglickom jazyku (akékoľvek dokumenty v inom jazyku 
musia byť oficiálne preložené do slovenčiny alebo angličtiny 
– preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný doklad 
vydala).
Ostatní oprávnení uchádzači (uchádzači podľa písmena 
B) a C)) môžu predkladať (vypĺňať) žiadosť v nasledujúcich 
jazykoch:

• v slovenskom jazyku – v takom prípade všetky 
  dokumenty v prílohách musia byť iba v slovenskom 
  alebo v anglickom jazyku,
• v anglickom jazyku – v takom prípade všetky dokumenty 
  v prílohách musia byť iba v slovenskom alebo  
  v anglickom jazyku,
• v ruskom jazyku – v takom prípade všetky dokumenty  
  v prílohách musia byť iba v slovenskom, anglickom 
  alebo ruskom jazyku.

V prípade dokumentov vystavených v inom jazyku tieto 
dokumenty musia byť oficiálne preložené do akceptovaného 
jazyka uvedeného vyššie (preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia, 
ktorá príslušný doklad vydala). 
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Po úplnom vyplnení žiadosti a nahraní všetkých požadovaných 
dokumentov musí uchádzač žiadosť odoslať stlačením tlačidla 
„Odoslať“. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/
pozývacieho listu na adresu SAIA, n. o., v Bratislave  
(SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1), a to tak, 
aby tento dokument bol doručený najneskôr 3. pracovný 
deň nasledujúci po dni uzávierky, a to do 12:00 hod. (pri 
posudzovaní pracovných dní sa berie do úvahy právny stav na 
Slovensku).
Upozorňujeme, že uchádzač musí od slovenskej inštitúcie dostať 
aspoň sken alebo kópiu akceptačného/pozývacieho listu, keďže 
ho musí nahrať do on-line systému. Bez nahraného skenu  
v on-line systéme uchádzač nemôže podať žiadosť elektronicky, 
a teda nemôže byť jeho žiadosť ďalej posudzovaná. 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line 
žiadosti o štipendium na študijný pobyt pripájajú 
zahraniční študenti (kategória uchádzačov podľa písm. A):

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia,
• podrobný študijný program (je potrebné uviesť aj termín 
  nástupu na pobyt, dĺžku pobytu, zoznam predmetov, ktoré 
  chcete absolvovať počas pobytu a počet kreditov, ktorý za 
  jednotlivé predmety získate),
• dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (dokument 
  musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá 
  ho vystavila); odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky 
  staršie ako 3 mesiace,
• potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent 
  je riadnym študentom vysokej školy – súčasťou potvrdenia 
  musí byť aj informácia o predpokladanom termíne 
  ukončenia štúdia; potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky 
  staršie ako 3 mesiace,
• kópia bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu  
  a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú),
• akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo 
  výskumnej organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná 
  organizácia zaväzujú prijať štipendistu na študijný pobyt  
  (s presným termínom realizácie pobytu). Akceptačný 
  list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy, 
  resp. výskumnej organizácie s podpisom osoby, ktorá list 
  vystavila. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať 
  na obdobie pobytu požadované uchádzačov v žiadosti  
  a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line 
žiadosti o štipendium na študijný/výskumný/umelecký 
pobyt pripájajú zahraniční doktorandi (kategória 
uchádzačov podľa písm. B):

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia,
• podrobný študijný/výskumný/umelecký program (je 
  potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku  
  a podrobný časový plán pobytu),
• odporúčanie od školiteľa – na hlavičkovom papieri 
  vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom 
  odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu  
  a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; 
  odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako  
  3 mesiace,
• potvrdenie o realizácii doktorandského štúdia – súčasťou 
  potvrdenia musí byť aj informácia o predpokladanom 
  termíne ukončenia doktorandského štúdia; potvrdenie 
  nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace,
• kópia magisterského diplomu a dodatku k diplomu  
  a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú),
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• zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej 
  štruktúre,
• akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo 
  výskumnej organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná 
  organizácia zaväzujú prijať štipendistu na študijný alebo 
  výskumný/umelecký pobyt (s presným termínom realizácie 
  pobytu). Akceptačný list musí byť na hlavičkovom papieri 
  vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom 
  osoby, ktorá list vystavila. V prípade doktorandov 
  nemá byť pozývací list len formálnou akceptáciou 
  uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru 
  záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o študijný, 
  výskumný/umelecký a/alebo prednáškový pobyt uchádzača 
  o štipendium v rámci NŠP. Akceptačný list sa musí 
  jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované 
  uchádzačov v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace 
  ku dňu uzávierky.

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line 
žiadosti o štipendium na výskumný/prednáškový/
umelecký pobyt pripájajú zahraniční vysokoškolskí 
učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci (kategória 
uchádzačov podľa písm. C):

• štruktúrovaný životopis,
• podrobný prednáškový a/alebo výskumný/umelecký 
  program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, 
  dĺžku a podrobný časový plán pobytu),
• kópia diplomu s najvyšším dosiahnutým vzdelaním,
• zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej 
  štruktúre,
• pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo výskumnej 
  organizácie (s termínom realizácie pobytu). Pozývací  
  list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy, 
  resp. výskumnej organizácie s podpisom osoby, ktorá list 
  vystavila. Pozývací list nemá byť len formálnou akceptáciou 
  uchádzača na štipendijný pobyt, ale mal by odrážať mieru 
  záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia  
  o prednáškový/výskumný pobyt uchádzača o štipendium  
  v rámci NŠP. Akceptačný list sa musí jednoznačne 
  vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačov  
  v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu 
  uzávierky.
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6. VÝBER UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA
Výber štipendistov uskutoční výberová komisia, ktorú menuje 
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Výberová komisia vyberá štipendistov na základe predložených 
podkladových materiálov. Zameriava sa najmä na:

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

Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne 
nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva splnenie 
formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, 
kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, 
ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.
Informáciu o udelení/neudelení štipendia oznámi SAIA, n. o., 
uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke žiadostí.
SAIA, n. o., vystaví schváleným štipendistom Dekréty o udelení 
štipendia potvrdzujúce schválenie štipendia v rámci NŠP  
a zašle ich poštou spolu s ďalšími informáciami a požiadavkami 
pre vyplácanie štipendia schváleným štipendistom. Uchádzači 
podľa písm. A a B (študenti a doktorandi) sú povinní v prípade 
schválenia štipendia doložiť originál potvrdenia o návšteve 
školy, resp. o doktorandskom štúdiu, ktorý potvrdí, že sú aj 
počas pobytu na Slovensku študentmi, resp. doktorandmi na 
svojej domácej inštitúcii (v prípade, že je doklad vystavený  
v inom než slovenskom alebo anglickom alebo ruskom jazyku, 
treba predložiť aj oficiálny preklad do niektorého z týchto 
jazykov).
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy 
štipendií a grantov na www.saia.sk, 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: 30. apríl 2017 on-line na www.stipendia.sk (pobyty počas akademického roka 2017/2018) 

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov 

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je v prípade 
potreby možné požiadať aj o cestovný grant, teda o príspevok na financovanie cestovného. 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Uzávierka: 31. január 2017

Medzinárodný vyšehradský fond bol založený na podporu akademických výmen s finančnou podporou pre občanov V4 (Poľsko, 
Maďarsko, Česko a Slovensko). Štipendiá sú určené na magisterské štúdium, postgraduálne štúdium, doktorandské štúdium  
a samostatný výskum. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships) 

Štipendiá sú určené občanom krajín V4 na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 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. 

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

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

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/

http://www.granty.saia.sk
http://www.granty.saia.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
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Štipendiá EMBO na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)

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:
 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt 

Štipendium je určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v 
laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať medzi členskými krajinami EMBC, pridruženými členskými 
krajinami a spolupracujúcimi partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. 
Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 Štipendium 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. Uzávierka predkladania žiadostí je priebežne, výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa posudzujú 
žiadosti predložené k druhému piatku vo februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships

Grantové programy Nadácie Tatra banky
Uzávierka: 15. marec 2017 (stredoškoláci) a 18. apríl 2017 (vysokoškoláci)

 Grantový program Stredoškoláci do sveta
Grantový program podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl  
s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac 
na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí. V rámci grantového programu budú poskytované granty maximálne 
do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými 
školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi...) alebo so štúdiom na 
škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok alebo celý školský rok. Program na rok 2017 bude otvorený  
30. januára.

 Grantový program Študenti do sveta (vysokoškoláci), uzávierka: 18. apríl 2017
Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, 
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie 
časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými 
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého 
alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program 
je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, 
manažmentu a IT. Program na rok 2017 bude otvorený 3. marca.

Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

 BELGICKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 23. február 2017 on-line na www.granty.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. 

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

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

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
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Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2017 

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

 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 16. marec 2017 on-line na www.granty.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: 7. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk 

 5-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. Vyžaduje sa akceptačný list.

 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.

 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: 16. február 2017 on-line na www.granty.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.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
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Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017

Štipendiá sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt. 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.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január 2017 (Priority Application Deadline)

Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems – 
AIPES) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na medzinárodný letný kurz v oblasti politickej ekonómie  
v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2017 sa kurz uskutoční od 8. do 29. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

Akadémia vied Českej republiky – Fellowship J. Dobrovského
Uzávierka: 28. február 2017

Cieľom štipendia je podpora českých štúdií formou krátkodobých študijných pobytov mladých zahraničných výskumníkov 
(spravidla do 35 rokov) v ústavoch Akadémie vied ČR, ktorí pre svoju vedeckú prácu potrebujú študovať v Českej republike 
tamojšie historické, kultúrne, umelecké, jazykové, geografické a prírodné reálie. 
Bližšie informácie: www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/podpora-vyzkumu/fellowshipy/fellowship-j.-dobrovskeho/ 

 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva 
Uzávierka: 7. február 2017 on-line na www.granty.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.

Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 30. marec 2017

Hongkonská Lingnan University ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships. O štipendium sa môžu 
uchádzať absolventi stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným vysvedčením + minimálne 
1 650 bodov v teste SAT I), študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník) a absolventi uznávaných 
univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom 
a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho polovice). 
Bližšie informácie: www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka 
Uzávierka: 1. marec 2017

Danish Summer Language Scholarships sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa 
chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.
Bližšie informácie: http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme/danish-summer-language-scholarships

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
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 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 7. marec 2017 (okrem krátkodobého vedeckého pobytu, ktorý má uzávierku priebežne, 5 mesiacov pred začatím 
pobytu) on-line na www.granty.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. 
Vyžaduje sa akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky).

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list 
(nepredkladajú študenti arabistiky). 

 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).

 FRANCÚZSKO 
Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018
Uzávierka: 28. február 2017

Francúzska vláda ponúka občanom SR na akademický rok 2017/2018 možnosť uchádzať sa o niekoľko typov štipendií.
 Master 2 

10-mesačné štipendium je určené pre štvrtákov, piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl na absolvovanie 
druhého roku magisterského štúdia. Štipendijný pobyt môže smerovať k získaniu diplomu Master professionnel (štúdium 
zahŕňa výučbu a odbornú prax a má profesijné zameranie) alebo Master recherche (štúdium zahŕňa teoretické vzdelávanie  
a končí sa obhajobou diplomovej práce; predpokladá sa pokračovanie v doktorandskom štúdiu). 

 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov
Študijný pobyt (1- až 3-mesačný) odborného zamerania musí byť pre záujemcu opodstatnený, napríklad si chce osvojiť vo 
Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, 
vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Uchádzať sa môžu 
študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium.
Záujemcovia o vedecké štipendium nemusia ovládať francúzsky jazyk, ak to francúzske pracovisko akceptuje. 

 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov)

 kofinancované štipendiá - sú určené študentom, ktorým finančná situácia umožňuje spolupodieľanie sa na financovaní
študijného pobytu. Uchádzač získa štatút štipendistu a získa nárok na zdravotné poistenie (zdravotné + úrazové, 
zodpovednosť za škody, repatriácia), oslobodenie od zápisného, štipendium, na ktorého výške sa finančne spolupodieľajú 
(uchádzač musí preukázať zdroje vo výške 390 - 430 eur mesačne počas celej dĺžky štúdia). 
Štipendium je možné získať na absolvovanie:

- bakalárskeho štúdia: prvý, druhý a tretí rok bakalára (L1, L2 a L3), ktorý môže zahŕňať povinnú prax
- prvý rok magisterského štúdia (M1): ročný študijný pobyt, po ktorom môžu študenti získať fr. diplom „maîtrise“ 
alebo Master 1 (úroveň 4. ročníka vysokoškolského štúdia na Slovensku)
- druhý rok magisterského štúdia (profesijné zameranie) M2: ročný študijný pobyt s povinnou praxou (diplom 
zodpovedá slovenskému magisterskému alebo inžinierskemu diplomu), 
- druhý rok magisterského štúdia (vedecké zameranie - príprava na doktorát) M2: ročný študijný pobyt, 
väčšinou bez odbornej stáže, diplomová práca a obhajoba – pre uchádzačov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na úrovni  
3. cyklu - doktorát.

Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
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LE STUDIUM – štipendiá pre výskumných pracovníkov 
Uzávierka: 9. február 2017

Regionálna agentúra Le Studium so sídlom v Orléans ponúka v rámci postdoktorandského štipendijného programu Smart Loire 
Valley postdoctoral fellowship programme štipendiá pre výskumných pracovníkov na 1-ročné výskumné pobyty vo francúzskom 
regióne Centre-Val de Loire. Le Studium poskytuje výskumným pracovníkom štipendiá a hradí náklady za ubytovanie, postará sa 
aj o logistické a administratívne aspekty spojené s pobytom (zdravotné a sociálne poistenie, škola pre deti a pod.). 
Bližšie informácie: www.lestudium-ias.com

Štipendium spoločnosti COLAS 
Uzávierka: 10. február 2017

Štipendium je určené študentom štvrtého alebo piateho ročníka stavebnej fakulty alebo fakulty architektúry, ktorí ovládajú 
francúzsky jazyk. Študenti budú mať počas štúdia štatút štipendistov francúzskej vlády a spoločnosť Colas sa bude 
spolupodieľať na financovaní nákladov na štúdium. Súčasťou štúdia je povinná stáž v spoločnosti Colas. Cestovné náklady si 
hradia študenti. 
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/media/6e/91/b834728b60c2c609d5b892f869ed/affiche-bourse-Colas-sk.docx

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 9. marec 2017 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom narodeným po 1. januári 1974. 
Nie je možné poberať ho spolu s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych 
verejných univerzít a zo zoznamu schválených postgraduálnych študijných programov.  

 letný kurz modernej gréčtiny
Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), 
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom narodeným  
po 1. januári 1974.

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

Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 28. február 2017 

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.org/en/scholarships-foreigners.php

 HOLANDSKO
Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 31. január 2017 

Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom 
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk. 
Bližšie informácie: https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/

http://www.lestudium-ias.com/programmes
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php
https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/
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Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2017

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

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 9. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk 

 
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

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

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

 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, 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. 

 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. 

 INDONÉZIA
Program indonézskej vlády Darmasiswa
Uzávierka: 9. február 2017

Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na ročné nediplomové štúdium indonézskeho jazyka, tradičného tanca, 
hudby a remesiel. Uchádzač si môže vybrať miesto štúdia na jednej z 59 univerzít. Uchádzač musí byť študent s ukončeným 
stredoškolským vzdelaním vo veku od 17 do 35 rokov, mať základné vedomosti zo zvoleného odboru, byť slobodný a v dobrom 
zdravotnom stave (lekárske potvrdenie), schopný komunikovať v angličtine; znalosť indonézštiny (Bahasa Indonesia) výhodou. 
Bližšie informácie: www.indonesia.sk/dharmasiswa/; http://darmasiswa.kemdikbud.go.id

 IZRAEL 
Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2017

Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom, spravidla desať na ročný výskumný 
pobyt na rôznych univerzitách vo svete a desať na Telavivskej univerzite v Izraeli. Výskumné pobyty sú zamerané na tri oblasti 
– minulosť, prítomnosť a budúcnosť, pričom témy sú vyhlasované na každý rok. Na rok 2017 boli vyhlásené témy: Minulosť 
– Archeológia a prírodné vedy; Prítomnosť – Literatúra; Budúcnosť – Astronómia). 
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org/scholarship-applications

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
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 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2017

Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. 
Študenti dostávajú grant na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý bezplatne 
jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa skladá z týždňového seminára o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu 
japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho alebo 
magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika  
a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 JORDÁNSKO
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR) – štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2017 

Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka niekoľko štipendií,  
o ktoré sa môžu uchádzať vysokoškolskí študenti a doktorandi z celého sveta. Tieto štipendiá podporujú účasť na projektoch 
archeologického výskumu v Jordánsku (napr. Bertt and Sally de Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, Pierre and Patricia 
Bikai Fellowship).
Bližšie informácie: www.acorjordan.org

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašs-
kej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 16. marec 2017 on-line na www.granty.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.

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2017 a 4. máj 2017 (letné školy)

Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA. Prihlasovanie na štipendiá na akademický rok 2017/2018 bude  
otvorené 1. februára 2017.
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa. Štipendium je určené na pokrytie životných 
nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 500 eur/mesiac pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania a 670 eur/mesiac pre doktorandov. Študenti získajú štipendium na maximálne 10 mesiacov, doktorandi na  
11 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si hradia 
cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.

 výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov
Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho výška je 30 eur/deň, štipendista dostane aj príspevok na 
ubytovanie, maximálne 300 eur/mesiac. Štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.

 letná škola
O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia. 
Štipendijný príspevok vo výške 711 eur dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené  
s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov. 

Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/scholarships
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 LUXEMBURSKO

Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 1. február 2017 (vzdelávacie stáže), 15. február 2017 (prekladateľské stáže)

 Vzdelávacie stáže
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 
3-mesačné stáže 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/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

 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: 9. február 2017 on-line na www.granty.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: 30. január 2017 a 21. február 2017 (letné jazykové kurzy) on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom denného štúdia 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) 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. 

 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 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
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Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017

Štipendiá sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt. 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. 
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti – magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 1. február 2017

Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku.  
CEU 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.edu

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 7. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
    pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 letný kurz moldavského jazyka (21 dní) pre študentov 1. stupňa VŠ, študentov 2. stupňa VŠ a vysokoškolských učiteľov 
     so základmi moldavského jazyka. 

 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2017

 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. 

 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. DAAD hradí 50 EUR na osobu na deň  
    a poistenie.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD
Uzávierka: 1. máj 2017 on-line na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de

 krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 – 6 mesiacov)

 výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)

 výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017

Herzog August Bibliothek ponúka čiastkové alebo plné štipendiá na 2- až 12-mesačné pobyty výskumných pracovníkov 
zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov. 
Bližšie informácie: www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html
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Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. január 2017

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

Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
Uzávierka: 1. marec 2017

Copernicus ponúka semestrálne štipendiá pre študentov z odborov právo, politológia, medzinárodné vzťahy, ekonómia, 
spoločenské a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené štyri semestre štúdia. Štipendisti sú 
umiestnení na Humboldt-Universität Berlin alebo Universität Hamburg. Počas posledných dvoch mesiacov absolvujú študenti 
prax vo vybranej organizácii alebo firme. Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, mesačné vreckové, poistenie, cestovné náklady.
Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2017

Občania Európskej únie sa môžu uchádzať o čiastkové štipendiá na bakalárske a magisterské kurzy, ktoré sa uskutočnia  
v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) Univerzity v Oslo. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť 
anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS). V roku 2017 sa kurzy uskutočnia od 24. júna do  
4. augusta. 
Bližšie informácie: www.uio.no/english/studies/summerschool/

Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 31. marec 2017

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.  
Bližšie informácie: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelá-
vania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 21. február 2017 on-line na www.granty.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 a študentov  
     2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ 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, 
     študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná znalosť poľského jazyka. Prednosť 
     majú slovakisti a polonisti.
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Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017

Štipendiá sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt. 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.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 15. február 2017

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného 
dedičstvaThesaurus 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

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2017 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at 

Štipendiá 
 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: 1 050 EUR/mes. 

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

 štipendiá na letné jazykové kurzy (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 2017 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi  
z technických odborov.

 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
 Spolupráca mladých výskumníkov 
 Doktoráty pod dvojitým vedením 
 Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov  
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/
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Štipendiá Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 1. marec 2017 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín (doktorandské štúdium mimo Rakúska, alebo 
práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 1 050 EUR/mes. (v prípade štipendistu  
s doktorátom: 1 150 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 1 150 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 následne viacero výhod. Výška štipendia 1 150 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.

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

Rakúska akadémia vied 
Uzávierka: 15. marec 2017 

 Cena Ignáca Liebena
Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním 
na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom 
doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku 
– do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, 
Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award

 Štipendium Moritza Csákyho 
Štipendium M. Csákyho vo výške 2 200 eur udeľuje Rakúska akadémia vied každý nepárny rok mladým vedeckým 
pracovníkom s výskumnou činnosťou v oblasti humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú 
významné vedecké úspechy. Štipendium sa udeľuje na výskumný pobyt v Rakúsku. Uchádzač musí mať ukončené 
magisterské štúdium, vek do 40 rokov a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina. 
Bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 7. február 2017 on-line na www.granty.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. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 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).
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 RUSKÁ FEDERÁCIA

Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 7. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk

 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 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 musí byť absolvovaný na štátnej vysokej 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.

Kultúrna stáž v Petrohrade
Uzávierka: 15. február 2017

Lichačevova nadácia ponúka každoročne 2-týždňovú kultúrnu stáž v ruskom Petrohrade odborníkom v oblasti kultúry a umenia, 
ktorí pracujú na projektoch týkajúcich sa ruskej kultúry. V roku 2017 sa stáž uskutoční od 15. do 28. mája.  
Bližšie informácie: http://cf.lfond.spb.ru

 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: 9. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, 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
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania na roky
Uzávierka: 9. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk

 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo 
iný dohodnutý jazyk.
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 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list.

 ŠVAJČIARSKO
Univerzita v Ženeve – štipendium na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 15. marec 2017

Fakulta prírodných vied Univerzity v Ženeve poskytuje zahraničným študentom štipendiá na celé magisterské štúdium. Excellen-
ce Master Fellowships sú určené vynikajúcim študentom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inej krajine. Štipendium (10 000 
až 15 000 CHF/ročne) sa udeľuje najprv na jeden akademický rok. V prípade úspešného štúdia je následne predĺžené. 
Bližšie informácie: www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Masters/ExcellenceMasterFellowships_en.html

 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

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na celé štúdium 2. a 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania  
Uzávierka: 17. február 2017 

Štipendiá na celé magisterské štúdium sú určené záujemcom vo veku do 30 rokov (narodení po 1. januári 1987)  
a štipendiá na celé doktorandské štúdium pre uchádzačov do 35 rokov (narodení po 1. januári 1982). Turecká vláda ponúka 
štipendiá v rámci programov:

- Štipendijný program Aliho Kuşçu zameraný na prírodné a technické vedy (Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship)
- Štipendijný program Ibniho Halduna zameraný na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship) 
- Štipendijný program Yunusa Emreho na štúdium tureckého jazyka (Yunus Emre Scholarship Program)
- Štipendijný program zameraný na šport (Sports Scholarship Program)
- Štipendijný program zameraný na umenie (Arts Scholarship Program)
- Islamské štúdiá (Islamic Studies Scholarship Program)

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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 UKRAJINA

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 16. marec 2017 on-line na www.granty.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
Štipendiá na letnú školu vo Washingtone
Uzávierka: 20. január 2017

The Fund for American Studies (TFAS) spoločne s Friends of Slovakia (FOS) poskytne 5 slovenským študentom štipendiá na 
2-mesačnú letnú odbornú školu vo Washingtone DC prestížnej George Mason University, ktorá je spojená so stážou  
v rôznych firmách, organizáciách alebo verejných inštitúciách. Súčasťou programu sú aj rôzne diskusie, prednášky a workshopy. 
Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí plánujú pôsobiť v podnikateľskom sektore, žurnalistike alebo dobrovoľníctve. 
Dôležitou podmienkou získania finančnej podpory je vynikajúca znalosť anglického jazyka. Letná škola sa uskutoční od 3. júna 
do 28. júla 2017.
Bližšie informácie: www.dcinternships.org; www.friendsofslovakia.org/wordpress/friends-slovakia-scholarship-2017/

Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 15. február 2017

World Press Institute ponúka štipendiá pre skúsených novinárov, pracovníkov printových, televíznych a on-line médií  
s pracovnou skúsenosťou minimálne 5 rokov. Štipendium pokrýva ubytovanie, cestovné a stravu. Štipendijný program sa  
začína v auguste a končí sa v októbri. Hlavnou témou programu je žurnalistika – úlohy a povinnosti slobodnej tlače  
v demokracii.
Bližšie informácie: www.worldpressinstitute.org/fellowship

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej 
Uzávierka: 30. marec 2017

Univerzita v Pittsburgu ponúka v rámci programu Nationality Rooms možnosť absolvovať výskumný štipendijný pobyt v rámci 
štipendia Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars. Štipendium je určené občanom Českej a Slovenskej 
republiky. Štipendijného programu sa môžu zúčastniť odborníci z oblasti školstva, prírodných vied, politických vied, ekonomiky  
a sociológie. Program je určený uchádzačom z akademického, vládneho a súkromného sektora.
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

 VEĽKÁ BRITÁNIA 
Dulvertonovo štipendium na ročný magisterský program na Oxfordskej univerzite
Uzávierka: 20. január 2017

Dulverton Scholarships umožňuje študentom zo strednej a východnej Európy absolvovať ročný magisterský alebo 
doktorandský (Dphil) program na Oxfordskej univerzite podľa vlastného výberu. Štipendium pokrýva úplné školné a grant na 
životné náklady (minimálne 14 700 libier).
Bližšie informácie: www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/fees-funding-and-scholarship-search/scholarships-
1#dulverton
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Štipendiá a granty 
Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky 
Uzávierka: 31. január 2017 

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/.

Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov 
Uzávierka: 31. január 2017 

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo 
6-mesačný študijný pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.  
Bližšie informácie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/page/thomson-reuters-foundation-fellowship

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
Uzávierka: 28. február 2017 

Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské 
vedy. 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-research-fellowships

Granty na školné za vysokoškolské štúdium v Škótsku
uzávierka: 31. marec 2017

Záujemcovia o čiastočné alebo úplné vysokoškolské štúdium na škótskych vysokých školách môžu požiadať Student Awards 
Agency for Scotland o grant na úhradu školného. V prípade, ak je na zvolenej škole alebo za zvolený program školné vyššie ako 
štandardné, rozdiel hradí študent. 
Bližšie informácie: www.saas.gov.uk/index.htm

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o. 

SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje 
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj  
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. 
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2017/2018 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín: 

 Izrael.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2017/2018 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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NŠP – Výsledky výberového konania 

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Výsledky výberového konania
V dňoch 8. a 9. decembra 2016 sa uskutočnili výberové konania štipendistov Národného štipendijného programu SR 
spomedzi uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu 

uzávierky 31. októbra 2016. Celkovo si podalo žiadosť 366 osôb, z nich 45 nesplnilo formálne kritériá. Výberové komisie 
udelili 122 štipendií a 25 cestovných grantov.
Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu, 
výškou cestovného grantu, sú zverejnené:
 uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/, 
 zahraniční uchádzači – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/. 

Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcich inštitúcií  
a prehľad schválených zahraničných štipendistov podľa prijímajúcich inštitúcií, na ktorých sa pobyt uskutoční. 

UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

K termínu uzávierky prijímania žiadostí sa o štipendium uchádzalo 96 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly 
žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 8 uchádzačov (2 v kategórii študent, 4 v kategórii doktorand  
a 2 v kategórii samostatný cestovný grant) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium/cestovný grant. 
Uchádzači boli z 15 slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Z celkového počtu 96 uchádzačov si podalo žiadosť  
92 o štipendium pre študentov a doktorandov (z toho 69 využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant) a 4 žiadosti boli  
o samostatný cestovný grant bez štipendia. V 16 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium realizovalo na 
externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 11 ústavoch SAV. 
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 30 krajín sveta (do krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko 70 žiadostí; do krajín mimo EÚ/EHP/
Švajčiarska 26 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike (12), Veľkej Británii (10), Španielsku (9), Nemecku 
(8) a USA (8).
Výberová komisia udelila štipendium 7 študentom slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania 
(32 štipendijných mesiacov) do 6 krajín, 26 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského štúdia (100 
štipendijných mesiacov) do 15 krajín. Výberová komisia udelila 5 cestovné granty žiadané so štipendiom pre študentov,  
18 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov, 2 samostatné cestovné granty a nominovala 8 náhradníkov  
v kategórii doktorand. 

Schválení štipendisti podľa vysielajúcej organizácie
Š – študent; D – doktorand

Univerzita Š D Spolu
Ekonomická univerzita v Bratislave 1  1
Prešovská univerzita v Prešove  1 1
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre  1 1
Slovenská technická univerzita  
    v Bratislave  3 3
Technická univerzita vo Zvolene  1 1
Univerzita Komenského v Bratislave 1 11 12
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1  1
Univerzita Mateja Bela v Banskej  
    Bystrici 1 2 3
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  5 5
Univerzita veterinárskeho lekárstva  
    a farmácie v Košiciach  1 1
Vysoká škola výtvarných umení  
    v Bratislave 3  3
Žilinská univerzita v Žiline  1 1
Spolu 7 26 33

Schválení štipendisti podľa krajiny pobytu
Š – študent; D – doktorand

Štát Š D Spolu
Belgicko  1 1
Brazília  1 1
Česko  3 3
Fínsko 1  1
Japonsko  1 1
Litva 1  1
Maďarsko  1 1
Nórsko 1 1 2
Poľsko  1 1
Rakúsko  1 1
Rusko  1 1
Slovinsko  1 1
Spojené štáty americké 1 2 3
Španielsko  3 3
Švajčiarsko  3 3
Taiwan  1 1
Ukrajina 1  1
Veľká Británia 2 5 7
Spolu 7 26 33
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SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

ŠTUDENTI 
Počet žiadostí: 22 (z toho s cestovným grantom 17), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 18
Počet schválených žiadostí o štipendium: 7 (s cestovným grantom – CG: 5)

Vysielajúca inštitúcia Fakulta Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Viktória Slemenská, USA, 4 mesiace + CG
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Jana Tereňová, Veľká Británia, 3 mesiace + CG
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta Žaneta Zsarnóczaiová, Ukrajina,5 mesiacov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied  
a medzinárodných vzťahov Barbora Krištofová, Veľká Británia, 5 mesiacov + CG

Vysoká škola výtvarných umení  
v Bratislave

Gabriela Gažová, Fínsko, 5 mesiacov + CG
Eliška Kováčiková, Litva, 5 mesiacov + CG
Dana Tomečková, Nórsko, 5 mesiacov + CG

DOKTORANDI 
Počet žiadostí: 70 (z toho s cestovným grantom 52), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 68
Počet schválených žiadostí o štipendium: 26 (s cestovným grantom – CG: 18)

Vysielajúca inštitúcia Fakulta Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Drahomíra Sabolová, Rusko, 2 mesiace + CG
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta biotechnológie  
a potravinárstva Michal Kováč, Veľká Británia, 4,5 mesiaca

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta elektrotechniky  
a informatiky Milan Kapolka, Veľká Británia, 1 mesiac + CG

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Zsófia Csáky, Švajčiarsko, 8 mesiacov + CG
Ján Drgoňa, Belgicko, 5 mesiacov + CG 

Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie  
a environmentalistiky Zuzana Matúšová, Španielsko, 5 mesiacov + CG

Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta Patrik Gulač, Švajčiarsko, 5 mesiacov + CG
Adam Matejovič, Japonsko, 8 mesiacov + CG

Filozofická fakulta Martin Posch, Veľká Británia, 3 mesiace + CG
Jakub Rajčáni, Veľká Británia, 2 mesiace + CG

Lekárska fakulta Daniel Daniš, USA, 9 mesiacov + CG
Lenka Vokálová, Švajčiarsko, 6 mesiacov + CG

Prírodovedecká fakulta

Kristína Ferenczyová, Maďarsko, 5 mesiacov
Ľubica Luhová, Taiwan, 3 mesiace + CG
Patrik Krumpolec, Rakúsko, 6 mesiacov
Denisa Máderová, Slovinsko, 6 mesiacov + CG
Tibor Peňaška, Česko, 5 mesiacov

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici Filozofická fakulta Annamária Genčiová, Česko, 2 mesiace

Natália Kolenčíková, Poľsko, 4 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta

Ladislav Galdun, Španielsko, 6 mesiacov + CG
Petra Hradická, Veľká Británia, 5 mesiacov 
Katarína Karľová, Brazília, 1 mesiac + CG
Jakub Miňo, Španielsko, 1 mesiac + CG
Erika Samoľová, Česko, 2 mesiace

Univerzita veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach Adriána Fečkaninová, Nórsko, 2,5 mesiaca + CG

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Martin Bušík, USA, 3,5 mesiaca + CG
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DOKTORANDI – náhradníci (v poradí stanovenom výberovou komisiou)

Meno a priezvisko Vysielajúca inštitúcia Krajina a dĺžka pobytu

1 Alena Záborská Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Filozofická fakulta USA, 3 mesiace
2 František Andrejka Technická univerzita v Košiciach; Hutnícka fakulta USA, 2 mesiace + CG 
3 Radka Kolkusová Paneurópska vysoká škola v Bratislave; Fakulta práva Rakúsko, 5 mesiacov
4 Tomáš Baka Univerzita Komenského v Bratislave; Lekárska fakulta Nemecko, 2 mesiace
5 Lucia Kudiváni Slovenská technická univerzita v Bratislave; Stavebná fakulta Taliansko, 4 mesiace + CG
6 Radoslava Reháková Univerzita Komenského v Bratislave; Lekárska fakulta Španielsko, 1 mesiac + CG

7 Veronika Gáborová Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy  
a spojov Taliansko, 4 mesiace + CG

8 Igor Wachter Slovenská technická univerzita v Bratislave; Materiálovotechnologická 
fakulta v Trnave Austrália, 6 mesiacov + CG

CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA
Počet žiadostí: 4, počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 2
Počet schválených žiadostí: 2

Vysielajúca inštitúcia Štipendista, krajina a dĺžka pobytu

Slovenská technická univerzita v Bratislave; Fakulta elektrotechniky a informatiky Michal Chudý, Juhoafrická republika, 1 mesiac
Univerzita Komenského v Bratislave; Prírodovedecká fakulta Ivan Valent, Česko, 1 mesiac

ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI

K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 
270 uchádzačov z 36 krajín (15 krajín EÚ/EHP/
Švajčiarsko – 67 uchádzačov; 21 krajín mimo EÚ/
EHP/Švajčiarska – 203 uchádzačov) na pobyty na  
21 slovenských vysokých školách, 23 ústavoch SAV  
a v 3 ďalších výskumných inštitúciách. Z celkového 
počtu 270 uchádzačov si podalo žiadosť 16  
v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania, 37 v kategórii doktorand a 217  
v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný  
a umelecký pracovník. Podmienky programu nesplnilo 
37 žiadostí (8 v kategórii študent, 6 v kategórii 
doktorand, 23 v kategórii vysokoškolský učiteľ/
výskumný pracovník). 

Výberová komisia udelila štipendium  
6 študentom (27,5 štipendijných mesiacov),  
18 doktorandom (65 štipendijných mesiacov)  
a 65 vysokoškolským učiteľom, výskumným 
a umeleckým pracovníkom (280 štipendijných 
mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu  
89 uchádzačov z 24 krajín (13 krajín EÚ/EHP/
Švajčiarsko – 26 štipendistov; 11 krajín mimo EÚ/
EHP/Švajčiarska – 63 štipendistov) v rozsahu 372,5 
štipendijných mesiacov. V kategórii vysokoškolský 
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník komisia 
nominovala 8 náhradníkov (27 štipendijných 
mesiacov) a určila ich poradie.

Schválení štipendisti podľa prijímajúcej inštitúcie

Š – študent, D – doktorand, U – vysokoškolský učiteľ/výskumník

Prijímajúca inštitúcia Š D U Spolu
Ekonomická univerzita v Bratislave   1 1
Katolícka univerzita v Ružomberku   2 2
Paneurópska vysoká škola v Bratislave  1 1
Prešovská univerzita v Prešove  1 2 3
Slovenská akadémia vied  4 14 18
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 2 4 7
Slovenská technická univerzita v Bratislave  4 5 9
Prírodovedné múzeum v Bratislave   1 1
Technická univerzita v Košiciach 2 1 6 9
Technická univerzita vo Zvolene   3 3
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne   3 3
Trnavská univerzita v Trnave   1 1
Univerzita Komenského v Bratislave 2 3 11 16
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  1  1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici   2 2
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 1 1 5 7
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave   1 1
Žilinská univerzita v Žiline  1 3 4
Spolu 6 18 65 89
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SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI – ZAHRANIČNÍ

ŠTUDENTI 
Počet žiadostí: 16, podmienky splnilo: 8 
Počet schválených žiadostí: 6

Pozývajúca inštitúcia Fakulta/Ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka 
pobytu

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva Irina Cojocari, Moldavsko, 5 mesiacov

Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií v Prešove Illia Kosov, Ukrajina, 4 mesiace
Mykyta Kosov, Ukrajina, 4 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Shaimaa Shaalan, Egypt, 5 mesiacov
Anastasiia Pavlyshynets, Ukrajina, 4,5 mesiaca

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Nitin Harale, India, 5 mesiacov

DOKTORANDI 
Počet žiadostí: 37, podmienky splnilo: 31 
Počet schválených žiadostí: 18

Pozývajúca inštitúcia Fakulta/Ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Tetiana Shcherbata, Ukrajina, 2 mesiace

Slovenská akadémia vied

Astronomický ústav SAV Olena Shubina, Ukrajina, 3 mesiace
Historický ústav SAV Boris Kolesnikov, Ruská federácia, 5 mesiacov
Ústav politických vied SAV Marta Raquel Gouveia Coimbra, Portugalsko, 1 mesiac
Ústav polymérov SAV Corina-Lenuta Savin, Rumunsko, 6 mesiacov

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta biotechnológie  
a potravinárstva

Martyna Magdalena Błaszczyk, Poľsko, 5 mesiacov
Magdalena Semla, Poľsko, 6 mesiacov

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky Roman Mykhailyshyn, Ukrajina, 1 mesiac

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Ivona Lhotská, Česká republika, 1 mesiac
Ana Malvis Romero, Španielsko, 6 mesiacov
Sandip Mandal, India, 4 mesiace

Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta Ilona Tsarenko, Ukrajina, 2 mesiace

Univerzita Komenského  
v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky Serhii Volkov, Ukrajina, 5 mesiacov

Prírodovedecká fakulta Argyro Dafnomili, Grécko, 3 mesiace
Sergio Santana, Španielsko, 3 mesiace

Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre Filozofická fakulta Leonardo Mora Lomeli, Mexiko, 4 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach Prírodovedecká fakulta Oleksandr Bukrynov, Ukrajina, 6 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta Jiří Hajnyš, Česká republika, 2 mesiace
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VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI
Počet žiadostí: 217, podmienky splnilo: 194 
Počet schválených žiadostí: 65

Pozývajúca inštitúcia Fakulta/Ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Nataliia Parkhomenko, Ukrajina, 2 mesiace

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta Daniela Angelina Jelinčić, Chorvátsko, 7 mesiacov
Teologická fakulta v Košiciach Viktor Kichera, Ukrajina, 3 mesiace

Paneurópska vysoká škola  
v Bratislave Fakulta práva Ekaterina Volos, Ruská federácia, 1 mesiac

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta Anatoliy Klyuchkovych, Ukrajina, 5 mesiacov
Pravoslávna bohoslovecká fakulta Iurii Danilec, Ukrajina, 3 mesiace

Slovenská akadémia vied

Botanický ústav SAV Ivana Rešetnik, Chorvátsko, 1 mesiac
Centrum spoločenských a 
psychologických vied SAV Viktoriia Sergiienko, Ukrajina, 6 mesiacov

Filozofický ústav SAV André Scala, Francúzsko, 6 mesiacov

Fyzikálny ústav SAV Taras Kavetskyy, Ukrajina, 6 mesiacov
Yuriy Plevachuk, Ukrajina, 2 mesiace

Historický ústav SAV Viktor Pal, Maďarsko, 6 mesiacov

Ústav experimentálnej fyziky SAV Olena Kyzyma, Ukrajina, 10 mesiacov
Viktor Petrenko, Ukrajina, 10 mesiacov

Ústav polymérov SAV Anatoly Nikitin, Ruská federácia, 2 mesiace
Biljana Todorović Marković, Srbsko, 3 mesiace

Ústav pre výskum srdca SAV Alberto Andres Leguina Ruzzi, Čile, 10 mesiacov
Ústav slovenskej literatúry SAV Dmytro Yesypenko, Ukrajina, 3 mesiace
Ústav svetovej literatúry SAV Michal Harpáň, Srbsko, 2 mesiace 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV Tadej Pirc, Slovinsko, 8 mesiacov

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových 
zdrojov Anshu Rastogi, India, 10 mesiacov

Fakulta biotechnológie  
a potravinárstva

Shubhadeep Roychoudhury, India, 2 mesiace
Margarita Terentjeva, Lotyšsko, 3 mesiace

Fakulta ekonomiky a manažmentu Michał Soliwoda, Poľsko, 1 mesiac

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky Josip Musić, Chorvátsko, 2 mesiace
Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie Katsiaryna Trusava, Bielorusko, 1 mesiac

Materiálovotechnologická fakulta  
v Trnave

Bimal Kumar Sarkar, India, 1 mesiac
Anka Trajkovska Petkoska, Macedónsko, 1 mesiac

Stavebná fakulta Riste Škrekovski, Slovinsko, 2 mesiace
Slovenské národné múzeum  
v Bratislave Prírodovedné múzeum v Bratislave Vladyslav Mirutenko, Ukrajina, 3 mesiace

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta Nataliia Manakova, Ukrajina, 6 mesiacov
Tetyana Mikhaylina, Ukrajina, 3 mesiace

Fakulta umení Oksana Drachkovska, Ukrajina, 5 mesiacov
Fakulta výrobných technológií  
v Prešove Nadiia Kharchenko, Ukrajina, 3 mesiace

Stavebná fakulta Maryna Babenko, Ukrajina, 5 mesiacov
Strojnícka fakulta Aneta Alicja Tor-Świątek, Poľsko, 3 mesiace

Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta Olena Maksymets, Ukrajina, 4 mesiace

Qiang Xu, Čína, 2 mesiace
Fakulta environmentálnej a výrobnej 
techniky Pavel Rudak, Bielorusko, 6 mesiacov
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Pozývajúca inštitúcia Fakulta/Ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Trenčianska univerzita  
A. Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií  
v Púchove Sergei Kurta, Ukrajina, 2 mesiace

Fakulta sociálno-ekonomických 
vzťahov

Nikolai Siniak, Bielorusko, 5 mesiacov
Magomet Yandiev, Ruská federácia, 2 mesiace

Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta Oleksandr Bilash, Ukrajina, 5 mesiacov

Univerzita Komenského  
v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky

Jorge Omar Caceres Gianni, Španielsko, 2 mesiace
Gulab Singh Maurya, India, 10 mesiacov
Branislav Radjenovic, Srbsko, 6 mesiacov

Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied Aliaksei Zhurauliou, Bielorusko, 3 mesiace

Filozofická fakulta
Khalid El Biltagi, Egypt, 8 mesiacov
Konstantin Golev, Bulharsko, 8 mesiacov
Dariusz Kalan, Poľsko, 4 mesiace
Svetluša Surová, Srbsko, 5 mesiacov

Pedagogická fakulta Rozalina Engels-Kritidis, Bulharsko, 1 mesiac

Prírodovedecká fakulta Georgi Bonchev, Bulharsko, 6 mesiacov
Katarína Holcová, Česká republika, 1 mesiac

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta Tetyana Pimonenko, Ukrajina, 1 mesiac

Olha Prokopenko, Ukrajina, 1 mesiac

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach Prírodovedecká fakulta

Gareth John Dyke, Veľká Británia, 10 mesiacov
Mariya Kret, Ukrajina, 3 mesiace
Ahmed Mohamed Abdelmottaleb Mazen, Egypt,  
    3 mesiace
Serhii Vorobiov, Ukrajina, 10 mesiacov
Andrii Vyshnikin, Ukrajina, 3 mesiace

Univerzita sv. Cyrila a Metoda  
v Trnave Filozofická fakulta Galina Skliarevskaia, Ruská federácia, 1 mesiac

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov Nataliya Horin, Ukrajina, 5 mesiacov

Strojnícka fakulta Kateryna Kravchenko, Ukrajina, 8 mesiacov
Olena Nozhenko, Ukrajina, 8 mesiacov

NÁHRADNÍCI (v poradí stanovenom výberovou komisiou)

Meno a priezvisko Štátna 
príslušnosť Prijímajúca inštitúcia Dĺžka 

pobytu

1 Larysa Samchyshyna Ukrajina Žilinská univerzita v Žiline; Výskumný ústav vysokohorskej biológie 5 mesiacov
2 Ly Anh Tu Vietnam Slovenská technická univerzita v Bratislave; Fakulta elektrotechniky  

a informatiky 3 mesiace

3 Anđelka Đukić Srbsko Univerzita Komenského v Bratislave; Prírodovedecká fakulta 2 mesiace
4 Magdalena Maksymiak Poľsko Slovenská akadémia vied; Ústav polymérov SAV 5 mesiacov
5 Dimitar Valchev Bulharsko Slovenská technická univerzita v Bratislave; Fakulta chemickej  

a potravinárskej technológie 3 mesiace

6 Mykhailo Slyvka Ukrajina Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta humanitných a prírodných vied 3 mesiace
7 Mykhaylo Bilogolovskyy Ukrajina Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky  

a informatiky 3 mesiace

8 Taras Verkholyak Ukrajina Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta 3 mesiace
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Seminár ACA (Academic Cooperation Association): What’s new in Brussels? Recent developments  
      in European Policies and Programmes

2. február 2017, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=948

 Výročná konferencia EUA (European University Association)
Autonomy and freedom: The future sustainability of universities
6. a 7. apríl 2017, Bergen, Nórsko
Bližšie informácie:
www.eua.be/activities-services/events/event/2017/04/06/default-calendar/eua-2017-annual-conference

 29. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
12. – 15. september 2017, Sevilla, Španielsko
Téma: A mosaic of cultures
Bližšie informácie: www.eaie.org/seville.html

 SÚŤAŽ ECONOMICUS 2016

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom 
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, vyhlásila súťaž vedeckých prác v oblasti 
ekonomických vied Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Súťaž je spojená s ocenením za 
najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) 
uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.
Do súťaže možno do 31. januára 2017 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku  
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2016. Svoje odborné práce môžu prihlásiť 
mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách 
ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách (veková 
hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce).  
Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/

 BILINGVÁLNY ŠTUDIJNÝ PROGRAM OSN V ŽENEVE

Informačná služba OSN v Ženeve (Švajčiarsko) ponúka postgraduálnym študentom vo veku od 23 do 35 rokov so 
znalosťou angličtiny a francúzštiny možnosť zúčastniť sa 2-týždňového bilingválneho študijného programu. Témou 
v poradí 55. programu, ktorý sa uskutoční v Ženeve od 3. do 14. júla 2017, je Climate change, migration, violent 
extremism: the United Nations’ role in preventing conflicts spurred by the challenges of our time. 
Prihlasovanie je on-line do 1. marca 2017. Účasť na programe je bezplatná, organizátor nehradí cestovné ani 
pobytové náklady. 
Bližšie informácie: www.unog.ch (About UNOG > Graduate Study Programme)

 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako  jednotného spoločenstva. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie 
rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym 
rozmerom.
Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov Európskej 
únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. 
Termín na podávanie prihlášok je 30. januára 2017. Prihlášky možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov 
Európskej únie. Prihlášky musia byť vyplnené na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež 
– www.charlemagneyouthprize.eu.
Bližšie informácie: http://www.charlemagneyouthprize.eu/sk/rules.html

http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument
http://www.charlemagneyouthprize.eu
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – http://www.webaworld.com/, 
Studycentral – www.universityfairs.com či Edufindme – http://edufindme.com.

 Gaudeamus
25. a 26. január 2017, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 31st International Education Fair, február 2017, Ruská federácia
Moskva (18. február), Petrohrad (19. február)
Bližšie informácie: www.iciep.ru; www.universityfairs.com

 International Education Fair IEFG 2017 
16. a 17. február 2017, Tbilisi, Gruzínsko
Bližšie informácie: http://educationfair.ge/

 Profesia days 2017
1. a 2. marec 2017, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk/

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
2. – 5. marec 2017, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Study and Go Abroad Fair, marec 2017, Kanada
Vancouver (2. marec), Montreal (4. marec), Toronto (5. marec)
Bližšie informácie: http://recruitincanada.com/

 The Africa Student Fairs Series – EdExpo
6. – 7. marec 2017, Dar es Salaam, Tanzánia
10. – 11. marec 2017, Nairobi, Keňa
Bližšie informácie: http://edexpo.catalystexpo.com/

 Days of International Education, marec 2017, Pobaltie
Vilnius, Litva (16. marec), Riga, Lotyšsko (18. marec), Tallinn, Estónsko (19. marec)
Bližšie informácie: www.balticcouncil.org/en/fairs/days-of-international-educatio/

 Education and Career/Education Abroad 2017
6. – 8. apríl 2017, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua/

 Study in Europe Fair Uzbekistan
11. máj 2017, Taškent, Uzbekistan
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu

 12. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania StudyWorld 2017
12. – 13. máj 2017, Berlín, Nemecko
Bližšie informácie: www.studyworld.de

 Study in Europe Fair Nigeria
20. máj 2017, Lagos, Nigéria 
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/

	Bulletin SAIA 1/2017
	Obsah
	TÉMA/Národný štipendijný program
	ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY PRE ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, VÝSKUMNÝCH A UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL, PRACOVÍSK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED A INÝCH EXTERNÝCH VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ
	1. ŠTIPENDIÁ
	2. CESTOVNÝ GRANT
	3. ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM A CESTOVNÝ GRANT
	4. VÝBER UCHÁDZAČOV
	VÝŠKA ŠTIPENDIÍ

	ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, VÝSKUMNÝCH A UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV
	1. OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI
	2. POUŽITIE ŠTIPENDIA A REALIZÁCIA POBYTU
	3. VÝŠKA MESAČNÉHO ŠTIPENDIA
	4. UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ
	5. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ


	AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
	RÔZNE KRAJINY
	BELGICKO
	BIELORUSKO
	BULHARSKO
	ČESKÁ REPUBLIKA
	ČÍNA
	DÁNSKO
	EGYPT
	FRANCÚZSKO
	HOLANDSKO
	GRÉCKO
	CHORVÁTSKO
	INDIA
	INDONÉZIA
	IZRAEL
	JAPONSKO
	JORDÁNSKO
	KAZACHSTAN
	LOTYŠSKO
	LUXEMBURSKO
	MACEDÓNSKO
	MAĎARSKO
	MOLDAVSKO
	NEMECKO
	NÓRSKO
	POĽSKO
	RAKÚSKO
	RUMUNSKO
	RUSKÁ FEDERÁCIA
	SLOVINSKO
	SRBSKO
	ŠVAJČIARSKO
	TURECKO
	UKRAJINA
	USA
	VEĽKÁ BRITÁNIA
	Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
	NŠP – Výsledky výberového konania
	UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
	ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI


	V skratke
	SÚŤAŽ ECONOMICUS 2016
	EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ
	BILINGVÁLNY ŠTUDIJNÝ PROGRAM OSN V ŽENEVE
	KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
	VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE



