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Štipendiá na letné jazykové kurzy vyplývajúce z medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád,  
ktoré administruje SAIA, n. o. (žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

krajina štipendium uzávierka

oprávnený uchádzač
študent VŠ VŠ 

učiteľ
vedecký 

pracovník iné
1. st. 2. st. 3. st.

Belgicko

letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka

21. február 2019

  

letný kurz francúzskeho jazyka  

letná škola francúzskeho jazyka  
v oblasti medzinárodných vzťahov 

Bielorusko kurz bieloruského jazyka  14. marec 2019     

Bulharsko letný kurz bulharského jazyka 5. február 2019     

Grécko letný kurz modernej gréčtiny 26. február 2019    

Chorvátsko letný kurz chorvátskeho jazyka 7. február 2019     

Izrael letný kurz modernej hebrejčiny spravidla v novembri    

Maďarsko letný kurz maďarského jazyka 16. január 2019    

Nemecko letný kurz nemeckého jazyka spravidla v decembri  

Poľsko letný kurz poľského jazyka 19. február 2019    

Rakúsko letný kurz nemeckého jazyka 15. marec 2019   

Rumunsko letný kurz rumunského jazyka, kultúry  
a literatúry 5. február 2019    

Rusko 1-mesačný letný kurz ruského jazyka 7. február 2019     

Slovinsko letná škola a seminár slovinského jazyka 7. február 2019     

Srbsko letný seminár srbského jazyka, literatúry  
a kultúry 7. február 2019     

Štipendiá na jazykové kurzy* vyplývajúce z medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád,  
ktoré administruje SAIA, n. o. (žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Egypt kurz arabského jazyka 7. marec 2019    

Rusko 2-mesačná jazyková stáž 7. február 2019  

Ukrajina seminár ukrajinského jazyka 14. marec 2019     

* kurzy sa konajú počas akademického roka

SAIA, n. o., poskytuje najmä poradenstvo o možnostiach dlhodobého štúdia a výskumu v zahraničí a získania štipendií alebo inej 
formy finančnej podpory na štúdium alebo výskum. Keďže pracovníci agentúry sa často stretávajú aj s otázkami týkajúcimi sa 
letných škôl či jazykových kurzov, rozhodli sme sa do tohto bulletinu zaradiť prehľad letných škôl (rôzneho zamerania) a letných 
jazykových kurzov, na ktoré môžu občania SR získať štipendiá, ako aj štipendijné programy, ktoré podporujú aj účasť na letných 
školách/jazykových kurzov. 
V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad štipendií na letné jazykové kurzy/školy, ktoré vyplývajú z medzivládnych bilaterálnych 
dohôd alebo ponúk zahraničných vlád, ktoré administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. Doplnili sme aj štipendiá na jazykové kurzy, 
ktoré sa uskutočnia v priebehu akademického roka. Z modrého názvu štipendia sa prekliknete do ponuky v databáze štipendií na 
www.saia.sk. 
Okrem týchto štipendií existujú aj ďalšie štipendiá na jazykové kurzy, napríklad štipendiá islandskej, lotyšskej alebo litovskej 
 vlády, štipendiá na letné kurzy portugalského jazyka, na ktoré vás upozorníme na nasledujúcich stranách. Okrem toho môže 
byť jazykový kurz (jazyková príprava) súčasťou štipendia, napríklad pri niektorých štipendiách DAAD do Nemecka môže byť 
štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov zabezpečený a hradený kurz nemeckého jazyka. Jazyková príprava môže byť súčasťou štipendia na ročný študijný 
pobyt a ročný študijný pobyt pre študentov medicíny v Číne, ročná jazyková príprava je súčasťou štipendia kórejskej vlády  
na celé magisterské alebo doktorandské štúdium a štipendií vyplývajúcich z programu japonskej vlády Monbukagakusho:  
na výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium (prvých šesť mesiacov je jazykový kurz),  
na celé bakalárske štúdium (ročná jazyková príprava) a na odborné nadstavbové štúdium pre absolventov stredných škôl  
(ročná jazyková a odborná príprava). 
Letné odborné školy môžu byť organizované aj v rámci schválených sietí Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné 
štúdiá CEEPUS a rakúsko-slovenské jazykové kurzy môžu byť organizované aj v rámci projektov Akcie Rakúsko-Slovensko.
Záujemcovia o štúdium jazyka sa môžu uchádzať aj o iné štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd alebo ponúk zahraničných 
vlád, ktoré sú určené na štúdium všetkých odborov. 

LETNÉ ŠKOLY A JAZYKOVÉ KURZY

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
https://ceepus.saia.sk/sk/main/studentske-exkurzie,-intenzivne-kurzy-a-koordinacne-stretnutia
https://ceepus.saia.sk/sk/main/studentske-exkurzie,-intenzivne-kurzy-a-koordinacne-stretnutia
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/


BULLETIN SAIA 1/2019 

Téma/Letné školy a jazykové kurzy

33

RÔZNE KRAJINY 

 Grantové programy Nadácie Tatra banky, bližšie informácie: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/
 Študenti do sveta, uzávierka: 12. apríl 2019

V rámci programu sú poskytované finančné granty aj na pokrytie časti nákladov na účasť na letných školách na niektorej z renomovaných 
univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa VŠ vo veku do 30 rokov. 
Program je určený študentom všetkých akreditovaných VŠ; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.

 Stredoškoláci do sveta, uzávierka: 15. marec 2019
Program podporuje študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im prostriedky aj na 
pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, jazykovými kurzami...).

BELGICKO 
 Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho spoločenstva a vládou Valónskeho 
     regiónu (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk) 

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase 
podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 

poskytuje

letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège; www.ulg.ac.be), 3 týždne                           uzávierka: 21. február 2019

● učiteľ francúzskeho jazyka 
   na SŠ a VŠ
● študent 1. stupňa VŠ 
   odboru učiteľstvo 
   francúzskeho jazyka 
● študent 2. stupňa VŠ 
   odboru učiteľstvo 
   francúzskeho jazyka   

● francúzsky jazyk ● zameranie letného kurzu: didaktika 
   francúzskeho jazyka   

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť  

● ubytovanie
● zápisné
● stravné

letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (Slobodná univerzita v Bruseli; www.ulb.ac.be), 3 týždne          uzávierka: 21. február 2019

● študent 1. stupňa VŠ 
● študent 2. stupňa VŠ

● francúzsky jazyk 
   minimálne na úrovni  
   A1

● uprednostnení budú študenti 
   francúzskeho jazyka  
● informácie o kurze: www.ulb.ac.be/ 
   facs/ltc/coursVacances.html

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● ubytovanie
● zápisné
● stravné

letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov  
(Univerzita v Mons; http://portail.umons.ac.be/), 2 týždne                                                                               uzávierka: 21. február 2019

● diplomat
● vedúci pracovník štátnej  
   správy 

● francúzsky jazyk  
   (pokročilý,  
   minimálne úroveň 
   B1)

● informácie o kurze: 
   cfe@umons.ac.be

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť 

● ubytovanie
● zápisné
● stravné

BIELORUSKO
 Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania 
žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 

poskytuje

kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace)                                                                                                       uzávierka: 14. marec 2019

● študent 1. stupňa VŠ
   (ukončené minimálne 
   4 semestre) 
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● bieloruský alebo ruský jazyk ● štipendista si musí  
   zabezpečiť zdravotné  
   poistenie na svoje  
   náklady

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok  
   platných pre bieloruských  
   občanov

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
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BULHARSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk) 

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

letný kurz bulharského jazyka                                                                                                                          uzávierka: 5. február 2019
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● základy bulharského jazyka

Poznámka:
● uprednostnení môžu byť študenti 
   slovanských jazykov

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť

● stravovanie
● ubytovanie
● kultúrny program
● vnútroštátnu dopravu

ČESKÁ REPUBLIKA  
 Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy 
     ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na

 www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase 
podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 

poskytuje

letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)                                                                                                   uzávierka: 14. február 2019

● študent 1. stupňa VŠ 
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

● nevyžadujú sa preklady 
   dokladov o vzdelaní do 
   českého jazyka
● česká prihláška sa vypĺňa 
   po slovensky
● uchádzači si môžu vybrať 
   letnú školu v Prahe, alebo  
   v Olomouci: 
   http://lsss.ff.cuni.cz
   http://lsss.upol.cz

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť (študentom 
   a učiteľom  
   slovenských 
   vysokých škôl)

● poplatky spojené s výučbou  
   a exkurziami
● náklady na ubytovanie  
   a stravovanie

 AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie, uzávierka: 31. január 2019 a 16. apríl 2019, bližšie informácie: 
www.tfasinternational.org/?programs=aipes
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 2018 
sa kurz uskutoční od 13. júla do 3. augusta. 

DÁNSKO
 Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov na letné kurzy dánskeho jazyka, uzávierka: spravidla v marci (termín uzávierky býva

zverejnený koncom januára), bližšie informácie: https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.

 Vzdelávacie kurzy na ľudových školách (Højskolerne), uzávierka: priebežne, v závislosti od konkrétnej školy, bližšie 
     informácie: www.danishfolkhighschools.com/prices-and-practical-information/financial-support/

Dánske ľudové školy (Højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, filozofia, 
divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku. Každá škola poskytuje určitý počet štipendií cudzincom, ktorí sa hlásia na kurz  
v minimálnej dĺžke 8 týždňov. Niektoré školy ponúkajú aj kurzy dánskeho jazyka a kultúry, 3- až 4-týždňové počas letných prázdnin,  
4- až 5-mesačné na jar a na jeseň.

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56


BULLETIN SAIA 1/2019 

Téma/Letné školy a jazykové kurzy

5

EGYPT
 Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého školstva

a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk)

Oprávnený 
uchádzač

Podmienky v čase podávania 
žiadosti

Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 
poskytuje

kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)                                                                         uzávierka: 7. marec 2019

● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

● základy arabského jazyka ● uskutočňuje sa počas 
   akademického roka, 
   spravidla v októbri

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● úhradu stravy  
   a ubytovania  
   v študentských domovoch
● cestovné v rámci exkurzií

FÍNSKO

 Program Fínsky jazyk a kultúra, uzávierka: 31. október, 30. apríl a 2 mesiace pred plánovaným nástupom (krátkodobý pobyt),
 bližšie informácie: www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/
scholarships_in_finnish_language
Štipendium Suomen kielen ja kulttuurin administruje Fínska národná rada pre vzdelávanie (Opetushallitus). Štipendium je určené absolventom 
(minimálne magisterského stupňa) alebo výskumníkom v oblasti fínskeho jazyka a kultúry alebo ugrofínskych jazykov na dlhodobý (3- až  
12-mesačný) alebo krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt na fínskej univerzite. Žiadosť podáva fínsky partner.

GRÉCKO
 Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase 
podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

letný kurz modernej gréčtiny                                                                                                                    uzávierka: 26. február 2019

● študent 1. stupňa VŠ 
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

● základy gréckeho 
   jazyka

● štipendium je určené
   uchádzačom, ktorí ešte 
   nezískali toto štipendium

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● celé pobytové náklady

 Štipendium na kurzy a semináre modernej gréčtiny, uzávierka: podľa oznámenia I.K.Y., bližšie informácie: 
      www.iky.gr/en/scholarships/foreign-citizens-eng/modern-greek-language-courses

Štipendijná nadácia I.K.Y. ponúka štipendiá na 8-mesačné kurzy a semináre moderného gréckeho jazyka. Uchádzač (vo veku do 40 rokov) musí 
mať univerzitný titul z oblastí humanitné vedy, sociálne alebo politické vedy a mať aspoň minimálnu znalosť gréckeho jazyka. Uchádzať sa 
môžu aj učitelia gréckeho jazyka.

HOLANDSKO

 Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva, uzávierka: 31. január 2019, bližšie informácie: 
www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships//
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.  

 Letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo, uzávierka: 20. február 2019, bližšie informácie:
www.un.org/law/ilfp/
The United Nations International Law Fellowship Programme poskytuje štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu, ktorá je určená 
absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov so skúsenosťami v oblasti medzinárodného práva. V roku 2019 sa odborná škola koná v 
anglickom jazyku.

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_in_finnish_language
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_in_finnish_language
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=559
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CHORVÁTSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej  
     republiky (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole                                                                      uzávierka: 7. február 2019
● študent 1. stupňa VŠ 
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník
● vysokoškolský učiteľ

● základy chorvátskeho jazyka
● vyplnená prihláška Ministerstva vedy,  
   školstva a športu Chorvátskej republiky

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● kurzovné
● ubytovanie
● stravné
● cestovné na miestnu dopravu

INDIA

 Štipendiá indickej vlády (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky 
v čase podávania žiadosti Poznámky Prijímajúca strana poskytuje

ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre                                     uzávierka: spravidla vo februári

● záujemcovia o štúdium 
   hindského jazyka

● občan SR 
● 12 rokov ukončenej 
   školskej dochádzky  
● vek od 21 do 35 rokov  
● dobrá znalosť 
   anglického jazyka
● základy hindčiny 
   (jazyková úroveň A2)

● ubytovanie je zabezpečené  
   v hosteli (za 250 rupií  
   mesačne), v ktorom je  
   povinné bývanie  
● v hosteli je podávaná 
   výlučne vegetariánska  
   strava

● 3 500 rupií mesačne 
● jednorazový príspevok 1 000 rupií  
   na knihy 
● spiatočnú letenku 
● dopravu z letiska do Agry

INDONÉZIA

 Program indonézskej vlády Darmasiswa, uzávierka: 1. marec 2019, bližšie informácie:  
      https://www.kemlu.go.id/bratislava/lc/default.aspx; http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/      

Indonézska vláda ponúka v rámci programu Darmasiswa 10-mesačný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka (september 
– február). Uchádzač si môže vybrať miesto štúdia na niektorej z univerzít zapojených do programu (http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/list-of-
darmasiswa-university/). 

ISLAND

 Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie:  
      www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en  

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium (od septembra do apríla) islandského jazyka ako druhého jazyka  
na Islandskej univerzite v Rejkjavíku. O štipendium sa môžu uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského 
jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). 

 Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov, uzávierka: 31. október (každoročne), 
bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje Štipendiá Snorriho 
Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti humanitných vied na minimálne 
trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru a spoločnosť. 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
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IZRAEL
 Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase 
podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR  

hradí Prijímajúca strana poskytuje

letný kurz modernej hebrejčiny                                                                                                                 uzávierka: spravidla v novembri

● študent 1. stupňa VŠ
   (rok pred ukončením 
   bakalárskeho štúdia)
● študent 2. stupňa VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand
● postdoktorand

● základy hebrejčiny 
   alebo ivritu a anglický 
   jazyk 
● vek do 35 rokov

● výber prebieha formou 
   osobného pohovoru

● cestovné 
   náklady 
   do miesta  
   pobytu a späť

● bezplatné štúdium 
● diéty na pokrytie životných 
   nákladov (podľa podmienok 
   jazykovej školy)  
● základné zdravotné poistenie 

LITVA

 Litovské štipendiá na letné jazykové kurzy, uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: http://stipendijos.lt;  
     https://studyin.lt/scholarships/lithuanian-language-and-culture-courses-summer-and-winter/

Litovská vláda ponúka študentom 1., 2. a 3. stupňa vysokých škôl štipendiá na 4-týždňové letné jazykové kurzy, ktoré sa uskutočnia v 
júli a v auguste. Občania SR sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci kvóty pre „ostatné krajiny“.

LOTYŠSKO

 Lotyšské štipendiá na letnú školu, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: http://www.viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/ 
      latvian_scholarships/

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.

MAĎARSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti školstva, vedy, športu  
     a mládeže (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania 
žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR 

hradí
Prijímajúca strana  
poskytuje

letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne)                                                                                                              uzávierka: 16. január 2019

● študent 1. stupňa  
   VŠ (min. 2 semestre; 
   študent maďarčiny  
   1 semester)
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● VŠ učiteľ 

● potvrdenie o znalosti  
   maďarského jazyka;  
   uchádzači o jazykový kurz  
   v anglickom jazyku potvrdenie  
   o úrovni anglického jazyka
● potvrdenie o zdravotnom stave 
   v maďarskom/anglickom jazyku

●  jazykové kurzy sa konajú  
   spravidla v Budapešti, 
   Debrecíne, Pécsi  
   a Szegede 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť

● účastnícky poplatok  
   (náklady na štúdium,  
   exkurzie a ubytovanie)
● strava

NEMECKO
 Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line 
     na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de) 

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase 
podávania žiadosti Poznámky DAAD poskytuje

letný jazykový kurz                                                                                                                                        uzávierka: 1. december 

● študent 1. stupňa VŠ 
   (ukončené minimálne 
   2 semestre)  
● študent 2. stupňa VŠ  

● nemecký jazyk  
   (minimálne na úrovni 
   A2)

 ● 950 eur
● 250 eur príplatok na cestovné

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
http://www.viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/
http://www.viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49


BULLETIN SAIA 1/2019 

Téma/Letné školy a jazykové kurzy

8

 Štipendiá Bayerových nadácií pre študentov a mladých výskumníkov, uzávierka: spravidla v júli, bližšie informácie:  
      www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx

Bayerove nadácie ponúkajú v rámci projektu Sciences for a better Life štipendiá na štúdium, výskum a prax študentom a mladým výskumníkom  
z oblasti prírodných a lekárskych vied, ktorí nemajú viac ako dva roky pracovných skúseností. Študenti učiteľstva biológie a chémie (do úrovne 
magisterského štúdia) môžu získať štipendium Kurta Hansena na študijné projekty, stáže, letné a postgraduálne kurzy.

NÓRSKO

 Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle, uzávierka: 1. február 2019, bližšie informácie: 
https://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/scholarship-applicants/index.html
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).  

 Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách, uzávierka: 1. apríl 2019, bližšie informácie: 
www.studyinnorway.no/Mobility-Grants 
Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom 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.  

POĽSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne)                                                                                                 uzávierka: 19. február 2019

● študent 1. stupňa VŠ 
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand  
● vysokoškolský učiteľ

● základná znalosť poľského jazyka 
● prednosť majú slovakisti a polonisti

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť

● náklady na letný kurz
● ubytovanie, stravovanie  
   a vreckové podľa 
   vnútroštátnych predpisov

PORTUGALSKO

 Štipendiá portugalskej vlády na 1-mesačný letný kurz portugalského jazyka a kultúry a na 8-mesačný študijný pobyt   
      v oblasti portugalského jazyka a kultúry pre študentov, uzávierka: spravidla v auguste/septembri, bližšie informácie:  
      www.instituto-camoes.pt

RAKÚSKO
 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (www.aktion.saia.sk)

ŠTIPENDIÁ (uzávierka žiadostí on-line na www.scholarships.at)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania žiadosti AKCIA hradí

štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)                                                                              uzávierka: 15. marec 2019

● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand 

● odporúčanie od vysokoškolského učiteľa vítané (v prípade 
   doktoranda od školiteľa) 
● v roku 2019 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi  
   zo spoločenskovedných odborov 

● štipendium 345 eur  
● náklady na letný kurz
● ubytovanie

PROJEKTY (uzávierka žiadostí on-line na www.scholarships.at)

Oblasti podpory Ciele

Cielená projektová podpora Akcie                                                                                                                             uzávierka: 15. október

● organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov

 Európske fórum Alpbach – štipendiá na kongres a letnú školu, uzávierka: 29. marec 2019, bližšie informácie: www.alpbach.org
V rámci Európskeho fóra Alpbach (EFA) sa každoročne uskutočňujú letné školy so zameraním na ekonómiu a európske záležitosti. Študenti 
vysokých škôl do 30 rokov a učitelia vysokých škôl do 40 rokov získavajú v prípade úspešného výberu zľavu zo školného (podrobnosti na 
webovej stránke fóra). Študenti VŠ a absolventi do 30 rokov sa môžu uchádzať o štipendium na pobyt na fóre a sprievodných podujatiach.

http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719
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RUMUNSKO
 Program spolupráce medzi  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom národného školstva 
    Rumunska v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk) 

Oprávnený uchádzač Podmienky 
v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 

poskytuje

letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry                                                                                    uzávierka: 5. február 2019

● študent 1. stupňa VŠ  
● študent 2. stupňa VŠ   
● doktorand 
● vysokoškolský učiteľ

● základy rumunského 
   jazyka 

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť

● náklady spojené s kurzom 
   vrátane cestovného  
   v Rumunsku
● stravu, ubytovanie

RUSKÁ FEDERÁCIA
 Dohoda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania 
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)   

Oprávnený uchádzač Podmienky 
v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana  

poskytuje

2-mesačná jazyková stáž                                                                                                                             uzávierka: 7. február 2019

● študent 1. stupňa VŠ 
● študent 2. stupňa VŠ 
   

● študent rusistiky ● stáž sa uskutoční v Štátnom 
   inštitúte ruského jazyka  
   A. S. Puškina v Moskve 
● zdravotné poistenie si hradí 
   štipendista

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu 
   a späť
● príplatok k štipendiu  
   150 USD/mes.

● bezplatné štúdium

1-mesačný letný kurz ruského jazyka                                                                                                         uzávierka: 7. február 2019

● študent 1. stupňa VŠ 
   (ukončené minimálne  
   2 semestre) 
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● ruský jazyk
● lekárske potvrdenie  
   o spôsobilosti absolvovať  
   kurz (v ruskom alebo  
   anglickom jazyku)

● kurz sa uskutoční v Štátnom 
   inštitúte ruského jazyka  
   A. S. Puškina v Moskve
● môžu byť uprednostnení  
   uchádzači z iných odborov ako 
   ruský jazyk a kultúra
● zdravotné poistenie si hradí 
   štipendista  

● cestovné náklady
● príplatok k štipendiu  
   153 – 166 USD/mes. 

● bezplatný kurz

SLOVINSKO
 Program 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 (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky 
v čase podávania žiadosti

MŠVVaŠ SR 
hradí Prijímajúca strana poskytuje

letná škola a seminár slovinského jazyka                                                                                                   uzávierka: 7. február 2019
● študent 1. stupňa VŠ  
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● základy slovinského 
   jazyka

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť

● bezplatné štúdium
● bezplatné ubytovanie, stravu
● vreckové
● vnútroštátnu prepravu

SRBSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom  
    školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa  
    podávajú on-line na www.granty.saia.sk) 

Oprávnený uchádzač Podmienky 
v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry                                                                                   uzávierka: 7. február 2019

● študent 1. stupňa VŠ 
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník 

● základy srbského jazyka ● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● bezplatné štúdium
● bezplatné ubytovanie
● stravu za nižší poplatok
● štipendium 10 000 srbských dinárov
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
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ŠVAJČIARSKO

 Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
Letná škola pre študentov, uzávierka: 31. január 2019, bližšie informácie: http://careers.cern/students;  
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999679917530-summer-student-programme-member-and-non-member-states-
Letná škola je určená študentom v odboroch stavebné inžinierstvo, elektrika, elektromechanika, zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, 
informačné technológie, materiálové technológie, mechanika a fyzika (ukončené minimálne 3 roky denného štúdia) s dobrou znalosťou  
angličtiny, znalosť francúzštiny je vítaná.

TAIWAN

 Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES), uzávierka: spravidla
v marci, bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk; https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/scholarship.aspx
Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem naučiť sa 
mandarínsky jazyk, spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi Taiwanom a domovskou krajinou.

TALIANSKO

 Štipendiá talianskej vlády, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/opportunita/ 
      a Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, https://iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/borse_di_studio 

O štipendiá sa môžu uchádzať uchádzači vo veku od 18 do 40 rokov. V ponuke spravidla bývajú aj štipendiá na kurzy talianskeho jazyka  
pre študentov talianskeho jazyka. 

 Granty na kurzy talianskeho jazyka a kultúry, uzávierka: spravidla v marci/apríli, bližšie informácie: www.calcif.unimi.it
Università Degli Studi di Milano organizuje každoročne letné kurzy talianskeho jazyka a kultúry v Gargnano del Garda. Uchádzači musia mať 
minimálne 18 rokov a znalosť taliančiny na úrovni B1/B2. Univerzita ponúka 60 cudzincom vo veku do 40 rokov granty. 

UKRAJINA
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti  
     vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania 
žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 

poskytuje

seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)                                                                                                       uzávierka: 14. marec 2019

● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ 
● vedecký pracovník VŠ

● ukrajinský jazyk ● predpokladaný 
   nástup v septembri 
● môžu byť uprednostnení 
   študenti ukrajinského 
   jazyka
● pas platný 3 mesiace  
   po ukončení pobytu 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť

● stravu
● ubytovanie
● bezplatné štúdium 
● vreckové

USA

 Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR – Americké letné semináre, uzávierka: 1. február 2019,  
      bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare

Fulbrightove letné semináre amerických štúdií sú 6-týždňové multidisciplinárne programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. 
Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na akademických inštitúciách. Vhodnými kandidátmi (vo veku 30 
až 50 rokov) sú pedagógovia, vedúci katedier, špecialisti pripravujúci učebné osnovy, autori vysokoškolských resp. stredoškolských učebníc. 
Semináre sa konajú v mesiacoch jún – august na univerzitách v USA. 

 Letné školy pre študentov bakalárskeho štúdia, uzávierka: 1. február 2019, bližšie informácie:  
     http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/253-letne-skoly-v-usa-pre-studentov-v-bakalarskom-studiu

Ministerstvo zahraničných vecí USA ponúka študentom bakalárskeho štúdia možnosť zúčastniť sa na 5-týždňových letných školách, ktoré sa 
budú konať koncom júna – august 2019: 1. Letná škola o mládeži, vzdelávaní a doplňovaní zručností (cieľom programu je oboznámiť 
európskych študentov s globálnymi trendami v technológiách, vzdelávaní, ekonomike a sociálnom rozvoji. Program je interaktívny  
a experimentálny a bude skúmať americké vysoké školstvo a prípravu mladých Američanov v zručnostiach, ktoré potrebuje priemysel,  
obchod a veda. Program umožní aj stretnutia s osobnosťami z priemyslu, vysokého školstva, odborov atď) a 2. Letná škola  
o občianskej angažovanosti (cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa ako občianske hnutia formovali históriu, 
vládne štruktúry a spoločnosť USA z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa bude zaoberať témami ako občianstvo, komunitná spolupráca, 
dobrovoľníctvo, ekonomický rozvoj, aktivizmus a pod. Študenti budú mať možnosť stretnúť sa aj s podnikateľmi, miestnymi zástupcami  
a reprezentantmi neziskových organizácií). Všetky náklady spojené s pobytom hradí Ministerstvo zahraničných vecí USA.

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
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 Letné kurzy Benjamina Franklina, uzávierka: 1. február 2019, bližšie informácie:  
      https://sk.usembassy.gov/education-culture/academic-exchange-programs/ben-franklin-tfsi/

Program Benjamin Franklin Summer Institute umožňuje stredoškolským študentom (vo veku 16 až 18 rokov) štvortýždňový pobyt v USA.  
Kurzy sú zamerané na riešenie globálnych problémov, ktorým čelí európska a americká mládež. Hostiteľskou inštitúciou v roku 2019 bude 
Purdue University vo West Lafayette v štáte Indiana. 

VEĽKÁ BRITÁNIA A SEVERNÉ ÍRSKO
 Scottish Czech and Slovak Summer Scholarship Fund, uzávierka: 29. marec 2019, bližšie informácie:  
      http://scsfund.uk/scholarships/; http://www.suiss.ed.ac.uk/application/scholarship/

Fond podporuje špecializované letné kurzy, napríklad literatúry (podľa výberu) na univerzitách v Škótsku.
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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 2019 on-line na www.stipendia.sk

 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

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 a medikov. 
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/

Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)

 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 Európskej molekulárno-biologickej 
konferencie (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

http://www.granty.saia.sk
http://www.granty.saia.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=682
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/
http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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Štipendiá UWC na medzinárodný bakalaureát
Uzávierka: 17. január 2019

Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú určené študentom  
2. a 3. ročníka gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB – International 
Baccalaureate), štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na 
cestovné a vreckové. Výška štipendia je určená na základe finančných možností rodiny študenta. Na roky 2019/2020  
a 2020/2011 sú v ponuke štipendiá na školy UWC v Arménsku, Bosne a Hercegovine, Hong Kongu, Taliansku a v USA. 
Bližšie informácie: www.uwc.sk

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2019

Štipendiá sú určené na magisterské štúdium a na študijný pobyt v rámci doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt  
občanom krajín V4 na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt v inej krajine V4 (Česko, 
Maďarsko, Poľsko, Slovensko) alebo 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. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

Grantové programy Nadácie Tatrabanky
Uzávierka: 15. marec 2019 (pre stredoškolákov) a 12. apríl 2019 (pre vysokoškolákov)

 Študenti do sveta
V rámci programu sú poskytované finančné granty aj na pokrytie časti nákladov na účasť na letných školách na niektorej  
z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho 
stupňa VŠ vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých akreditovaných VŠ; nadácia môže uprednostniť 
študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.

 Stredoškoláci do sveta
Program podporuje študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im 
prostriedky aj na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, 
jazykovými kurzami...).

Bližšie informácie: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/

 BELGICKO
Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné štipendiá vo Flámsku
uzávierka: 1. február 2019

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt (maximálne 6 mesiacov) akademikom a vedeckým pracovníkom v oblasti 
holandských štúdií. Cieľom pobytu je výskum v rámci doktorandskej alebo habilitačnej práce. Štipendijný fond nepodporuje 
postdoktorandské projekty.  
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/financieringen/31-onderzoeksbeurzen

Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 21. február 2019 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://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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 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 14. marec 2019 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: 5. február 2019 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: 14. február 2019 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.

AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január 2019 (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 2019 sa kurz uskutoční od 13. júla do 3. augusta.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

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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Akadémia vied Českej republiky – Fellowship Josefa Dobrovského
Uzávierka: 28. február 2019

Cieľom štipendia je podpora českých štúdií formou krátkodobých študijných pobytov mladých zahraničných výskumníkov 
(spravidla do 35 rokov) v ústavoch AV ČR, ktorí pre svoju vedeckú prácu potrebujú študovať v Českej republike tamojšie 
historické, kultúrne, umelecké, jazykové, geografické a prírodné reálie. 
Bližšie informácie: http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/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 2019 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. Akceptačný list je výhodou. 

 ročný študijný pobyt pre študentov medicíny
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky 
alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou.  

 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: 15. apríl 2019

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/

 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 2019 (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).

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/
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
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 ESTÓNSKO
Štipendijný program Estophilus 
Uzávierka: 1. marec 2019 

Nadácia Archimedes ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia a postdoktorandom, štipendium 
na napísanie výskumnej práce s témou súvisiacou s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie takejto práce. 
Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo 
spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship; http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-0

 FÍNSKO 
EDUFI Fellowships
Uzávierka: 5 mesiacov pred plánovaným pobytom

Štipendium je na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť 
doktorát (alebo dvojitý doktorát) na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva fínska 
univerzita.
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/edufi_scholarships/edufi_fellowships

Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra (Suomen kielen ja kulttuurin) pre absolventov a výskumníkov
Uzávierka: 2 mesiace pred plánovaným nástupom 

Štipendium je určené absolventom (minimálne magisterského stupňa) alebo výskumníkom v oblasti fínskeho jazyka a kultúry 
alebo ugrofínskych jazykov na krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt na fínskej univerzite. 
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_
outside_finland/scholarships_in_finnish_language

 FRANCÚZSKO 
Štipendiá francúzskej vlády 
Uzávierka: 31. marec 2019

Francúzska vláda ponúka občanom SR 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), 

http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_in_finnish_language
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_in_finnish_language
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- 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.

 kofinancované štipendiá COLAS – MEAE – sú určené študentom 4. až 6. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore stavebné 
    inžinierstvo (pozemné stavby, riadenie projektov výstavby…) na ročný študijný pobyt na Univerzite Cergy Pontoise  
    s možnosťou získať diplom Master 2 (Stavebné inžinierstvo; špecializácia Projektovanie a inžinierstvo verejných stavieb).  
    Udelenie štipendia je podmienené prijatím uchádzača na Univerzitu Cergy Pontoise (Université de Cergy-Pontoise;  
    https://www.u-cergy.fr/fr/index.html)
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/.

Le Studium – štipendiá pre výskumných pracovníkov 
Uzávierka: 9. február 2019

Regionálna agentúra Le Studium ponúka v rámci štipendijného programu Smart Loire Valley Programme štipendiá pre 
výskumných pracovníkov na 1-ročné výskumné pobyty vo francúzskom regióne Centre-Val de Loire.  
Bližšie informácie: http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship

Národné stredisko astronomického výskumu (CNES) – štipendiá na výskumný pobyt 
Uzávierka: 31. marec 2019

Národné stredisko astronomického výskumu/Centre national d‘études spatiales ponúka štipendiá pre doktorandov a postdok-
torandov venujúcim sa astronómii (orbitálne a vesmírne systémy pre transport, vedy o vesmíre, Zemi, mikrogravitácii). Trvanie 
pobytu je 1 rok, doktorandi majú možnosť ho predĺžiť dvakrát, postdoktorandi jedenkrát. 
Bližšie informácie: www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php; https://cnes.fr/en/web/CNES-en/7430-research-
grants.php

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 26. február 2019 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 1978. 
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 1978.

 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
Uzávierka: 28. február 2019

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.ph

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


BULLETIN SAIA 1/2019

Štipendiá a granty 

18

 HOLANDSKO
Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 31. január 2019

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/; 
https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/application-guidelines/

Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné štipendiá
uzávierka: 1. február 2019

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt (maximálne 6 mesiacov) akademikom a vedeckým pracovníkom v oblasti holandských 
štúdií. Cieľom pobytu (v Holandsku alebo Flámsku) je výskum v rámci doktorandskej alebo habilitačnej práce. Štipendijný fond 
nepodporuje postdoktorandské projekty.  
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/114-scholarship-fund-research

OSN – Letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo
uzávierka: 20. február 2019

The United Nations International Law Fellowship Programme poskytuje štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu, ktorá 
je určená absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov so skúsenosťami v oblasti medzinárodného práva. V roku 2019 sa 
odborná škola koná v anglickom jazyku.
Bližšie informácie: www.un.org/law/ilfp/

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 7. február 2019 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. 

https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in


BULLETIN SAIA 1/2019

Štipendiá a granty 

19

 INDONÉZIA
Program indonézskej vlády Darmasiswa
Uzávierka: 1. marec 2019

Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na ročné (10- až 12-mesačné) nediplomové štúdium indonézskeho jazyka, 
tradičného tanca, hudby a remesiel. 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. Uchádzač si môže vybrať miesto štúdia 
na niektorej z univerzít zapojených do programu (http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/list-of-darmasiswa-university/). 
Bližšie informácie: https://www.kemlu.go.id/bratislava/lc/default.aspx; http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/      

 IZRAEL 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva 
a vedy 
Uzávierka: 21. január 2019 on-line na www.granty.saia.sk

 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov

Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2019

Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom na ročný výskumný pobyt. Výskumné 
pobyty sú zamerané na tri oblasti – minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V roku 2019 sú to oblasti Macro History (past), 
Defending Democracy (present) a Combatting Climate Change (future).
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org

 ÍRSKO 
Hardimanove doktorandské štipendiá
Uzávierka: 15. február 2019

Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of Ireland, Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka 
občanom EÚ Hardimanove doktorandské štipendiá (The Hardiman PhD Scholarships) na doktorandský 4-ročný výskumný pobyt. 
Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových oblastí výskumu: sociálne vedy a verejná politika; biomedicínske vedy a inžinierstvo; 
životné prostredie, námorníctvo a energie; humanitné vedy v kontexte; informatika, fyzikálne a výpočtové vedy.
Bližšie informácie: www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/

 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2019 

Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. 
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.

Ročný študijný pobyt pre študentov japonológie
Uzávierka: 25. január 2019 

Štipendium je určené pre občanov SR vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú na vysokej škole japonský jazyk alebo japonskú 
kultúru (hlavný odbor štúdia) a chcú sa zdokonaliť v japonskom jazyku štúdiom na japonskej univerzite, rozšíriť si znalosti o 
Japonsku.
Bližšie informácie: http://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000126.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/
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 JORDÁNSKO
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR) – štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2019 

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 (napríklad Bertt and Sally de Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, Pierre and 
Patricia Bikai Fellowship).
Bližšie informácie: www.acorjordan.org; https://orcfellowships.fluidreview.com/res/p/orcfellowshipsacor/

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašs-
kej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 14. marec 2019 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.

 MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 7. február 2019 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
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS 
Uzávierka: 31. január 2019 (mobility v rámci sietí a mimo sietí) on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info, https://tka.hu/new/11105/ceepus-prolongation-of-submission-
deadline-for-studentteacher-mobility-applications-to-hungary-31-january-2019

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
https://ceepus.saia.sk/
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
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Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti – magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. január 2019 

Central European University in Budapest (CEU) 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/admissions/apply 

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 5. február 2019 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

 5- až 10-mesačný študijný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 NEMECKO
Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá na rok 2020
Uzávierka: 31. január 2019 

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

Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. január 2019

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

Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2019

 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

Štipendium Výskumného inštitútu filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 15. marec 2019

Forschungsinstitut für Philosophie Hannover ponúka doktorandom a postdoktorandom štipendium na výskumný pobyt, ktorý sa 
uskutoční od 1. októbra 2019 do 31. júla 2020. 
Bližšie informácie: www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694
http://www.daad.de
http://www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php
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Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2019 

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti 
ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku. 
Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne  
(koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2019

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 2019 sa kurzy uskutočnia od 22. júna do  
2. augusta. 
Bližšie informácie: /www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/scholarship-applicants/index.html

Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 1. apríl 2019

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: 19. február 2019 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.

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 15. február 2019

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 držiteľom titulu PhD., Program Junior doktorandom .
Bližšie informácie: http://mck.krakow.pl/o-programie

http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2019 (projekty, štipendiá) 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: max. 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: max. 1 050 EUR/mes. 

 štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: max. 1 400 EUR/mes. 

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac) 
Štipendiá sú určené pre študentov 1., 2. a 3. stupňa VŠ. Výška štipendia: 345 EUR + hradený kurz a ubytovanie.  
V roku 2019 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi zo spoločenskovedných 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 

Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade  
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu  
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. február 2019 (štipendium Ernsta Macha) a 1. marec 2019 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.).

 Štipendium 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. + mesačný príspevok na mobilitu 600 eur (pri 
pobytoch dlhších ako 3 mesiace). 

 Štipendium 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. + mesačný príspevok na mobilitu 600 eur (pri 
pobytoch dlhších ako 3 mesiace).

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

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://www.scholarships.at
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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 66 070 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora 
72 630 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) je do výšky 12 000 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/

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 5. február 2019 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).

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 7. február 2019 a 19. február 2019 (celé štúdium v rôznych oblastiach) 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.

http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229
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 celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy  
     a technológie a základné lekárstvo

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ a absolventom 1. 
stupňa VŠ.

 SLOVENSKO
Štipendiá Fondu na podporu umenia
Uzávierka: 11. február 2019, 11. a 25. marec 2019 (podľa typu štipendia, dotácie)

Fond na podporu umenia (http://www.fpu.sk) poskytuje 2- až 12-mesačné štipendiá na podporu rôznych umeleckých aktivít  
v rámci programov Umenie; Výskum a vzdelávacie aktivity; Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.
11. februára sú uzávierky na štipendiá: Tvorba javiskového diela – tanec; Preklad umeleckej literatúry; Výskum a odborná 
reflexia – vizuálne umenie
11. marca sú uzávierky na štipendiá: Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá; Tvorba pôvodnej slovenskej literatúry; 
Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
25. marca sú uzávierky na štipendiá: Tvorba a realizácia diel – dizajn; Tvorba multimediálneho diela
Bližšie informácie: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/struktura-podpory

 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: 7. február 2019 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: 7. február 2019 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.

 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.

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=al
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 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) na letnú školu
Uzávierka: 31. január 2019 (letná škola), 3. marec 2019 (The Fellowship Programme)

 Štipendium na letnú školu
Letná škola je určená študentom v odboroch stavebné inžinierstvo, elektrika, elektromechanika, zdravie, bezpečnosť  
a životné prostredie, informačné technológie, materiálové technológie, mechanika a fyzika (ukončené minimálne 3 roky 
denného štúdia) s dobrou znalosťou angličtiny, znalosť francúzštiny je vítaná.
Bližšie informácie: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999679008793-summer-student-programme-member-and-
non-member-states-

 The Fellowship Programme
Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska). 
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium 
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania 
ukončené univerzitné štúdium:
1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Minimálna dĺžka štipendia je 6 mesiacov, maximálna 36 mesiacov. 

Bližšie informácie: https://careers.smartrecruiters.com/CERN/fellowships

 ŠVÉDSKO 
Švédska rada pre výskum – výskumné granty pre postdoktorandov
Uzávierka: 20. až 26. február 2019

Vládna agentúra Vetenskapsrådet (Švédska rada pre výskum) ponúka pre výskumníkov všetkých odborov rôzne typy grantov  
v rámci projektov medzinárodnej spolupráce. 
Aktuálne výzvy sú zverejnené na portáli https://www.vr.se 

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 2019 

Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným 
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu 
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. 
Bližšie informácie: http://www.bfny.org/en/apply/requirements.

 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

http://www.bfge.org
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 20. február 2019 

Turecká vláda poskytuje prostredníctvom programu Türkiye Burslari štipendiá na celé bakalárske štúdium (pre uchádzačov do 
21 rokov), na celé magisterské (do 30 rokov) alebo doktorandské štúdium (do 35 rokov). 
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 14. marec 2019 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
Letné kurzy Benjamina Franklina 
Uzávierka: 1. február 2019 

Program Benjamin Franklin Summer Institute umožňuje stredoškolským študentom (vo veku 16 až 18 rokov) štvortýždňový 
pobyt v USA. Kurzy sú zamerané na riešenie globálnych problémov, ktorým čelí európska a americká mládež. Hostiteľskou 
inštitúciou v roku 2019 bude Purdue University vo West Lafayette v štáte Indiana. 
Bližšie informácie: https://sk.usembassy.gov/education-culture/academic-exchange-programs/ben-franklin-tfsi/

Americké letné semináre
Uzávierka: 1. február 2019 

Fulbrightove letné semináre amerických štúdií sú 6-týždňové multidisciplinárne programy, zamerané na rôzne aspekty americkej 
spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na akademických inštitúciách. 
Vhodnými kandidátmi (vo veku 30 až 50 rokov) sú pedagógovia, vedúci katedier, špecialisti pripravujúci učebné osnovy, autori 
vysokoškolských resp. stredoškolských učebníc. Semináre sa konajú v mesiacoch jún – august na univerzitách v USA. 
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare

Letné školy pre študentov bakalárskeho štúdia
Uzávierka: 1. február 2019 

Ministerstvo zahraničných vecí USA ponúka študentom bakalárskeho štúdia možnosť zúčastniť sa na 5-týždňových letných 
školách, ktoré sa budú konať od konca júna do konca augusta 2019: 

1. Letná škola o mládeži, vzdelávaní a doplňovaní zručností (cieľom programu je oboznámiť európskych študentov  
s globálnymi trendami v technológiách, vzdelávaní, ekonomike a sociálnom rozvoji. Program je interaktívny a experimentálny 
a bude  skúmať americké vysoké školstvo a prípravu mladých Američanov v zručnostiach, ktoré potrebuje priemysel, obchod  
a veda. Program umožní aj stretnutia s osobnosťami z priemyslu, vysokého školstva, odborov atď),
2. Letná škola o občianskej angažovanosti (cieľom programu je umožniť európskym študentom oboznámiť sa ako 
občianske hnutia formovali históriu, vládne štruktúry a spoločnosť USA z pohľadu jednotlivca či skupín. Program sa bude 
zaoberať témami ako občianstvo, komunitná spolupráca, dobrovoľníctvo, ekonomický rozvoj, aktivizmus a pod. Študenti 
budú mať možnosť stretnúť sa aj s podnikateľmi, miestnymi zástupcami a reprezentantmi neziskových organizácií). 

Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/253-letne-skoly-v-usa-pre-studentov-v-bakalarskom-studiu

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
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Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 15. február 2019 

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 2019

Univerzita v Pittsburgu ponúka v rámci programu Nationality Rooms možnosť absolvovať výskumný štipendijný pobyt v 
rámci štipendia Ruth Crawford Mitchell (RCM) 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
Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov 
Uzávierka: 18. január 2019 

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/fellowships/journalism-fellowship

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
Uzávierka: 28. február 2019 

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

Newtonove štipendiá pre mladých vedcov 
Uzávierka: 27. marec 2019 (žiadosť musí do tohto termínu odobriť prijímajúca organizácia; odporúča sa predložiť jej žiadosť  
minimálne 5 pracovných dní pred termínom)

Štipendium programu Newton International Fellowship Scheme umožňuje mladým vedcom (postdoktorandom) v oblasti fyziky, 
prírodných vied, sociálnych a humanitných vied 2-ročný výskumný pobyt vo výskumnej inštitúcii vo Veľkej Británii. Žiadatelia 
musia mať titul PhD. a výskumnú prax menej ako 7 rokov (vrátane pôsobenia ako učiteľ na VŠ). V čase podávania žiadosti 
musia pôsobiť mimo Veľkej Británie. Žiadosť musí pred podaním odobriť britská prijímajúca výskumná organizácia. 
Bližšie informácie: https://www.thebritishacademy.ac.uk/newton-international-fellowships;  
https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Výsledky výberového konania
Dňa 6. decembra 2018 sa uskutočnilo výberové konanie 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 2018. Celkovo si podalo žiadosť 366 osôb, z nich 76 nesplnilo formálne kritériá. 
Výberová komisia udelila 106 štipendií a 23 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. 

Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2018

Rok

Slovenskí občania/Občania s trvalým pobytom v SR Zahraniční uchádzači
Študenti
(z toho aj  

cest. grant)

Doktorandi
(z toho aj  

cest. grant)

Postdoktorandi
(z toho aj  

cest. 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 15 (9) 44 (30) 3 14 34 160
2017* 22 (13) 45 (33) 23 (16) 12 25 125
2018 – 1. výzva 9 (6) 25 (21) 9 (7) 19 17 70
2018 – 2. výzva 4 (3) 16 (12) 10 (8) 9 9 58

Spolu

597 (383) 993 (661) 41 (31)
126

282 415 1 267

1 631 (1 075)
1 964

1 631 (1 201)

* Od roku 2017 sa v prípade vyslaní do zahraničia zrušila kategória samostatných cestovných grantov  
   a vznikla nová kategória podpory pre pobyty postdoktorandov.

Počet udelených štipendií a cestovných grantov 2. výzve v roku 2018

Slovenskí občania/Občania s trvalým pobytom v SR Zahraniční uchádzači
Študenti

(z toho aj cest. grant)
Doktorandi

(z toho aj cest. grant)
Postdoktorandi

(z toho aj cest. grant) Študenti Doktorandi VŠ učitelia  
a výskumníci

2. výzva 4 (3) 16 (12) 10 (8) 9 9 58

Spolu
30 (23) 76

106 (23)
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UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU 

K termínu uzávierky podávania žiadostí bolo prijatých 81 žiadostí. Z toho 61 uchádzačov využilo možnosť požiadať aj o cestovný 
grant. Všetkých 81 uchádzačov pochádzalo z 15 slovenských vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied.  
V 8 prípadoch doktorandov slovenských VŠ sa ich štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, na 7 ústavoch SAV. Uchádzači 
žiadali o štipendijné pobyty do 23 krajín sveta (z toho 51 žiadostí bolo do 14 krajín EÚ/EHP a Švajčiarska a 30 žiadostí do 9 krajín 
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska). 4 žiadosti nespĺňali podmienky programu. 
Výberová komisia udelila štipendium 30 uchádzačom, z toho 4 študentom slovenských vysokých škôl na časť 
magisterského štúdia (13,5 štipendijných mesiacov) do 3 krajín sveta,  
16 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského 
štúdia (64 štipendijných mesiacov) do 13 krajín sveta a 10 postdoktorandom 
pôsobiacich na slovenských vysokých školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich 
kariérnym rozvojom (37,5 štipendijných mesiacov) do 8 krajín sveta.
Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám,  
a to 3 pre študentov, 12 pre doktorandov a 8 pre postdoktorandov.

Schválení štipendisti podľa vysielajúcej inštitúcie
Š – študent; D – doktorand, P – postdoktorand 

Vysielajúca inštitúcia Š D P Spolu
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1  2
Prešovská univerzita v Prešove 2 2
Slovenská akadémia vied   4 4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  1 12
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 4  5
Technická univerzita v Košiciach  4 2 6
Trnavská univerzita v Trnave  1  1
Univerzita Komenského v Bratislave 1 2 1 4
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 1 2 1 4
Žilinská univerzita v Žiline 1 1
Spolu 4 16 10 30

A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT – študijný pobyt počas vysokoškolského vzdelávania  
v rozsahu 1 až 2 semestre, resp. výskumný pobyt v rozsahu 3 až 6 mesiacov
Počet uchádzačov: 9, z toho 5 s cestovným grantom; podmienky splnilo: 8
Udelené štipendiá: 4, z toho 3 s cestovným grantom 

Vysielajúca inštitúcia Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu Dominika Gajdošová, 3 mesiace, Francúzsko + CG

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Monika Mačáková, 3 mesiace, Rakúsko 

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta Barbora Gromová, 4,5 mesiaca, Spojené štáty americké + CG

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta Peter Béreš, 3 mesiace, Spojené štáty americké + CG

Zoznam schválených štipendistov

Schválení štipendisti podľa krajiny pobytu
Š – študent; D – doktorand, P – postdoktorand

Krajina pobytu Š D P Spolu
Austrália   1 1
Česko   1 1
Francúzsko 1 1 2 4
Holandsko  1  1
India  1  1
Japonsko  1  1
Nemecko  2 1 3
Portugalsko  1  1
Rakúsko 1 1  2
Rusko  1  1
Slovinsko  1  1
Spojené štáty americké 2 2 2 6
Španielsko  1  1
Švédsko  1 1 2
Taiwan   1 1
Taliansko  2 1 3
Spolu 4 16 10 30
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B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia  
v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet uchádzačov: 44, z toho 36 s cestovným grantom; podmienky splnilo: 41
Udelené štipendiá: 16, z toho 12 s cestovným grantom

Vysielajúca inštitúcia Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta Richard Kališ, 5 mesiacov, Rakúsko

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu Stela Marková, 3 mesiace, Spojené štáty americké
Filozofická fakulta Drahomíra Sabolová, 1,5 mesiaca, Rusko + CG

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva Filip Tirpák, 5 mesiacov, Spojené štáty americké + CG

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Martina Orlovská, 3 mesiace, Švédsko + CG
Martin Vrabeľ, 5 mesiacov, Slovinsko
Silvia Zichová, 6 mesiacov, Nemecko

Ústav manažmentu Sandra Lamy, 6 mesiacov, Španielsko + CG
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Petra Hajdová, 1 mesiac, Japonsko + CG
Katarína Šuľová, 6 mesiacov, Nemecko + CG

Stavebná fakulta Adam Repel, 1 mesiac, India + CG
Strojnícka fakulta Peter Čarák, 2 mesiace, Taliansko + CG

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta Veronika Kormanová, 8 mesiacov, Holandsko + CG
Prírodovedecká fakulta Monika Záhorszká, 3,5 mesiaca, Francúzsko + CG

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta Lucia Bódišová, 2 mesiace, Taliansko + CG
Prírodovedecká fakulta Michaela Šuliková, 6 mesiacov, Portugalsko + CG

C. KATEGÓRIA: POSTDOKTORAND – prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt  
v rozsahu 3 až 6 mesiacov
Počet uchádzačov: 28, z toho 20 s cestovným grantom; podmienky splnilo: 28
Udelené štipendiá: 10, z toho 8 s cestovným grantom

Vysielajúca inštitúcia Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV Ivana Nemčovičová, 3 mesiace, Spojené štáty americké + CG
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Alexandra Lešková, 4 mesiace, Francúzsko + CG
Ústav orientalistiky SAV Silvester Trnovec, 3 mesiace, Francúzsko
Ústav polymérov SAV Dmitrij Bondarev, 3 mesiace, Austrália + CG

Technická univerzita v Košiciach

Stavebná fakulta Vlasta Ondrejka Harbuľáková, 3 mesiace, Česko + CG
Štefan Tkáč, 6 mesiacov, Taiwan + CG

Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta Vladimír Frišták, 4 mesiace, Spojené štáty americké + CG

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta Jozef Miškolci, 3,5 mesiaca, Švédsko + CG

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta Samuel Dobák, 5 mesiacov, Taliansko + CG

Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta Štefan Borik, 3 mesiace, Nemecko
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K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 285 uchádzačov z 53 krajín  
(13 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 39 uchádzačov; 40 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska 
– 246 uchádzačov). Žiadali o štipendium na pobyty na 21 slovenských vysokých 
školách, 27 ústavoch SAV a 2 výskumných inštitúciách. Z celkového počtu 285 
uchádzačov si podalo žiadosť 51 v kategórii študent, 32 v kategórii doktorand 
a 202 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník.  
72 podaných žiadostí (29 v kategórii študent, 12 v kategórii doktorand, 31 v kategórii 
vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) nesplnilo podmienky programu. 

Výberová komisia udelila štipendium 9 študentom (40 štipendijných 
mesiacov), 9 doktorandom (41 štipendijných mesiacov) a 58 vysokoškolským 
učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (302 štipendijných mesiacov). 
Finančnú podporu získalo spolu 76 uchádzačov z 26 krajín (10 krajín 
EÚ/EHP/Švajčiarsko – 16 štipendistov; 16 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 60 
štipendistov) v rozsahu 383 štipendijných mesiacov. V kategóriách doktorand  
a vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník komisia nominovala  
9 náhradníkov (32 štipendijných mesiacov), ktorým bude štipendium udelené  
v prípade, ak komisiou schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť na pobyt,  
resp. ak to finančné možnosti programu dovolia. 

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
Prešovská univerzita v Prešove   2 2
Slovenská akadémia vied  7 23 30
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  2 2
Slovenská technická univerzita v Bratislave 5  3 8
Technická univerzita v Košiciach 1 7 8
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne  1 1
Univerzita J. Selyeho v Komárne   1 1
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 11 13
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 1 3 4
Žilinská univerzita v Žiline 2  4 6
Spolu 9 9 58 76

Schválení štipendisti  
podľa krajiny pôvodu
Š – študent, D – doktorand,  

U – vysokoškolský učiteľ/výskumník
Štátna príslušnosť Š D U Spolu
Arménsko   2 2
Bielorusko   1 1
Brazília   1 1
Bulharsko   1 1
Česká republika   2 2
Egypt  2 1 3
Grécko  1 1 2
Chorvátsko   1 1
India   10 10
Irán   3 3
Japonsko   1 1
Kanada   1 1
Maďarsko   3 3
Mexiko 5   5
Nigéria  1  1
Pakistan 2 1 1 4
Poľsko  1 1 2
Ruská federácia   3 3
Slovinsko   2 2
Srbsko   2 2
Španielsko   1 1
Taliansko   1 1
Turecko   1 1
Ukrajina 2 3 16 21
Uzbekistan   1 1
Veľká Británia   1 1
Spolu 9 9 58 76

ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI

A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT – študijný pobyt na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania  
v rozsahu 1 semester
Počet žiadostí: 51, podmienky splnilo: 22 
Počet schválených žiadostí: 9 

Zoznam schválených štipendistov

Prijímajúca inštitúcia Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Claudia Daniela Madrigal Méndez, Mexiko, 4 mesiace
Nayely Guadalupe Martínez Escalante, Mexiko, 5 mesiacov
José Ramón Rios Novoa, Mexiko, 4 mesiace
Daniel Alejandro Sánchez Robles, Mexiko, 4 mesiace
Daniel Zapien Hernandez, Mexiko, 5 mesiacov

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Valentyna Pererva, Ukrajina, 4 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu Saad Hussain, Pakistan, 5 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta Syed Ali Raza Gillani, Pakistan, 5 mesiacov
Strojnícka fakulta Vitalii Kolos, Ukrajina, 4 mesiace
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B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia  
v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet žiadostí: 32, podmienky splnilo: 20 
Počet schválených žiadostí: 9 (12 získali príspevok na cestovné)

C. KATEGÓRIA: VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEĽ, VÝSKUMNÝ A UMELECKÝ PRACOVNÍK 
– prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 1 až 10 mesiacov 
Počet žiadostí: 202, podmienky splnilo: 171 
Počet schválených žiadostí: 58

Prijímajúca inštitúcia Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Munazza Kiran, Pakistan, 2 mesiace

Fyzikálny ústav SAV Somia Mohamed Abbas, Egypt, 3 mesiace
Mahmoud Ahmed El-Sayed Noamaan, Egypt, 7 mesiacov

Ústav anorganickej chémie SAV Eleni Gianni, Grécko, 3 mesiace
Ústav informatiky SAV James Olumuyiwa Peter, Nigéria, 10 mesiacov

Ústav polymérov SAV Andrii Misiura, Ukrajina, 3 mesiace
Monika Ąnna Zygo, Poľsko, 3 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta Kateryna Valentyrova, Ukrajina, 2 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta Bohdan Bilanych, Ukrajina, 8 mesiacov

Prijímajúca inštitúcia Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta Elizardo Scarpati Costa, Brazília, 6 mesiacov

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied Maksym Fizer, Ukrajina, 3 mesiace
Alexander Zaderko, Ukrajina, 3 mesiace

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV Ihor Lukianyk, Ukrajina, 3 mesiace

Biomedicínske centrum SAV Sachin Gulati, India, 7 mesiacov
Ahmed Esmat Abdel Moneim, Egypt, 10 mesiacov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Malka Saba, Pakistan, 8 mesiacov

Fyzikálny ústav SAV 
Anna Krivosheeva, Bielorusko, 3 mesiace
Yuliia Kukhazh, Ukrajina, 5 mesiacov
Bimal Kumar Sarkar, India, 2 mesiace

Historický ústav SAV Andrea Talaber, Maďarsko, 10 mesiacov
Matematický ústav SAV Omid Zahiri, Irán, 10 mesiacov
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV Vladimir Penchev, Bulharsko, 1 mesiac

Ústav anorganickej chémie SAV Peter John Cherry, Veľká Británia, 9 mesiacov
Igor Petrushenko, Ruská federácia, 1 mesiac

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Radek Vorlíček, Česká republika, 9 mesiacov

Ústav experimentálnej fyziky SAV Edik Ayryan, Ruská federácia, 2 mesiace
Koryun Oganesyan, Arménsko, 3 mesiace

Ústav geotechniky SAV Mamoru Senna, Japonsko, 2 mesiace
Oleh Shpotyuk, Ukrajina, 8 mesiacov

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Farzad Khodabakhshi, Irán, 1 mesiac
Ústav politických vied SAV Sanja Zlatanović, Srbsko, 5 mesiacov
Ústav polymérov SAV Soheila Behzadi, Irán, 10 mesiacov
Ústav slovenskej literatúry SAV Róbert Kiss-Szemán, Maďarsko, 5 mesiacov

Ústav vied o Zemi SAV Katarína Holcová, Česká republika, 1 mesiac
Nataliia Lyzhachenko, Ukrajina, 8 mesiacov

33



BULLETIN SAIA 1/2019 

NŠP – Výsledky výberového konania 

Prijímajúca inštitúcia Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Elena Kuznetcova, Ruská federácia, 7 mesiacov
Astghik Sukiasyan, Arménsko, 10 mesiacov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Kanti Kumar Athankar, India, 9 mesiacov
Andreja Žgajnar Gotvajn, Slovinsko, 1 mesiac

Ústav manažmentu Micaela Scacchi, Taliansko, 8 mesiacov
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta výrobných technológií v Prešove
Serhii Khovanskyi, Ukrajina, 3 mesiace
Yuvaraj Natarajan, India, 3 mesiace
Ivan Pavlenko, Ukrajina, 3 mesiace

Letecká fakulta Volodymyr Polishchuk, Ukrajina, 6 mesiacov

Strojnícka fakulta
Tomasz Garbacz, Poľsko, 3 mesiace
Volodymyr Krasinskyi, Ukrajina, 3 mesiace
Ruslan Ostroha, Ukrajina, 7 mesiacov

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove Artem Artyukhov, Ukrajina, 3 mesiace

Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta Szabolcs Tengely, Maďarsko, 4 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu Ivan Izonin, Ukrajina, 7 mesiacov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Robert Jedicke, Kanada, 2 mesiace
Vramori Mitra, India, 9 mesiacov
Ashok Kumar Pathak, India, 2 mesiace
Alisher Yakhshimuratov, Uzbekistan, 2 mesiace

Filozofická fakulta Anja Mlakar, Slovinsko, 2 mesiace

Prírodovedecká fakulta

Georgios Georgalis, Grécko, 5 mesiacov
Rajendra Shrikrishna Khairnar, India, 3 mesiace
Vijaykiran Nagsenrao Narwade, India, 3 mesiace
Vitalii Palchykov, Ukrajina, 6 mesiacov
Ivica Pavičić, Chorvátsko, 7 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta
Rossen Koroutchev, Španielsko, 5 mesiacov
Olena Tkach, Ukrajina, 8 mesiacov
Reddithota Vidyasagar, India, 10 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline

Elektrotechnická fakulta Ömer Can Ecer, Turecko, 6 mesiacov
Prangya Parimita Sahoo, India, 9 mesiacov

Fakulta humanitných vied Olena Moskalenko, Ukrajina, 5 mesiacov
Strojnícka fakulta Dragan Milosavljevic, Srbsko, 6 mesiacov

D. KATEGÓRIA: NÁHRADNÍCI 
Náhradník, štátna príslušnosť, prijímajúca inštitúcia; fakulta/ústav, dĺžka pobytu
György Majtényi, Maďarsko, Slovenská akadémia vied, Historický ústav SAV, 5 mesiacov
Dragana Božić Lenard, Chorvátsko, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave,  
   1 mesiac
Vitalii Breus, Ukrajina, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, 5 mesiacov
Ivana Ćirić, Srbsko, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 3 mesiace
Mykola Lubskyi, Ukrajina, Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2 mesiace
Sebastian Saniuk, Poľsko, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, 3 mesiace
Enrico Tromba, Taliansko, Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave, 5 mesiacov
Sandeep Kumar Verma, India, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,  
   5 mesiacov
Julijana Zhabeva Papazova, Macedónsko, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 3 mesiace
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 Súťaž Economicus 2018

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 2019 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku  
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2018. 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/

 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 28. januára 2019.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk

 Konferencie o vzdelávaní

 Seminár ACA (Academic Cooperation Association): What’s new in Brussels? Recent developments  
      in European policies and programmes 
     1. február 2019, Brusel, Belgicko 

Bližšie informácie: https://acaevents.events.idloom.com/whats-new-in-brussels

 14th Conference & Exhibition of Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 
      25. až 29. marec 2019, Kuala Lumpur, Malajzia

Bližšie informácie: https://www.apaie2019.org/
 7. stretnutie Rektorskej konferencie a Študentského fóra ASEF (ARC7): Higher Education taking Action 
     towards the Sustainable Development Goals: Perspectives from Asia and Europe
     11. až 14. máj 2019, Bukurešť, Rumunsko

Bližšie informácie: http://asef.org/projects/themes/education/4512-7th-asef-rectors-conference-and-students-
forum-arc7

 Súťaž Pre ženy vo vede

Nadácia L‘Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné 
a vývojové aktivity vyhlásili 3. ročník slovenskej edície programu na podporu mladých a nádejných vedkýň 
L‘Oréal-UNESCO For Women in Science. Dve vybrané slovenské vedkyne dostanú po 5 000 EUR na podporu 
profesionálnej kariéry. Súťaží sa v dvoch kategóriách – do 35 rokov a od 36 do 45 rokov (vrátane, v čase uzávierky 
súťaže). Uchádzačky musia mať slovenské štátne občianstvo, titul PhD., venovať sa vedeckej činnosti, robiť 
výskum v oblasti vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách, výskum sa musí konať v Slovenskej 
republike. Uzávierka prihlášok je 31. marca 2019. 
Bližšie informácie: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039

 Bezplatná stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv

Študenti práva v 2. až 5. ročníku so záujmom o základné ľudské práva a slobody sa môžu uchádzať do 31. 
januára 2019 o bezplatnú stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv (ombudsman). Stáž štandardne trvá  
3 mesiace v rozsahu 15 hodín týždenne. 
Bližšie informácie: http://www.vop.gov.sk/na-tartuj-svoju-pr-vnick-kari-ru-st-uj-u-ombudsmanky
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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 – www.webaworld.com,  
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.

 12. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2019
22. – 24. január 2019, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha

 International Education Fair IEFG 2019 
22. a 23. február 2019, Tbilisi, Gruzínsko
Bližšie informácie: http://educationfair.ge/

 Study and Go Abroad Fair, február – marec 2019, Kanada
Vancouver (28. február), Montreal (2. marec), Toronto (3. marec)
Bližšie informácie: http://recruitincanada.com/

 35th IEFT Turkey Fairs Spring 2019, február – marec 2019, Turecko
Ankara (24. február), Izmir (26. február), Istanbul (ázijská časť: 28. február; európska časť: 2. a 3. marec) 
Bližšie informácie: www.ieft.net/i/yurtdisi-egitim/ieft_turkey_fairs

 Study in Europe Fair Ukraine
2. marec 2019, Kyjev, Ukrajina (registrácia vystavovateľov je do 15. januára 2019)
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/14/

 Profesia days 2019
6. – 7. marec 2019, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
7. – 10. marec 2019, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 ZurichEduCaExpo 2019 – 3rd International Education & Career Exhibition
      12. a 13. marec 2019, Zürich, Švajčiarsko
      Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/ZurichEduCaExpo-2019/
 Dni príležitostí
     19. a 20. marec 2019 Bratislava, 26. a 27. marec 2019 Košice, 2. a 3. apríl 2019 Žilina
      Bližšie informácie: https://dniprilezitosti.sk
 Study in Europe Virtual Fair Ecuador/Peru
      11. máj 2019 (registrácia vystavovateľov je do 15. januára 2019)
      Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/15/

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