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COVID-19 A MOBILITY

Pandémia nového koronavírusu a ochorenia Covid-19 zasiahla aj 
medzinárodné mobility v oblasti vzdelávania a výskumu. Štipendisti, ktorí už 
boli na pobytoch, ich museli prerušiť alebo predčasne ukončiť, tí, ktorí sa na 
ne ešte len chystali, nemohli vycestovať. Dôvodom boli cestovné obmedzenia, 
ale aj prerušenie výučby na vysokoškolských inštitúciách. 
Prehľad všetkého dôležitého o koronavíruse na Slovensku prináša stránka 
https://www.korona.gov.sk/
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COVID-19 A MOBILITY 
V Bulletine SAIA spravidla informujeme o možnostiach 
štúdia a výskumu občanov Slovenskej republiky  
v zahraničí, najmä o možnostiach získania finančnej
podpory, či už štipendia alebo grantu, na takéto 
štúdium alebo výskum. V súčasnosti, v súvislosti s 
pandémiou ochorenia Covid-19 a rôznymi reštrikčnými 
opatreniami, ktoré prijali jednotlivé štáty v oblasti 
cestovania a pohybu osôb v snahe zabrániť šíreniu 
nového koronavírusu a ochorenia Covid-19, 
došlo viac-menej k zrušeniu klasických medzinárodných 
mobilít, študijné/výskumné pobyty boli predčasne 
ukončené, nástup na nové pobyty nebol umožnený a 
medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania  
a výskumu sa presunula do virtuálneho prostredia. 

Jednotlivé štáty či administrátori 
programov vydávajú rôzne usmernenia 
pre účastníkov výmenných pobytov 
či rôznych štipendijných študijných, 
výskumných alebo umeleckých pobytov. 
Takéto usmernenie vydala aj SAIA, týka 
sa nielen informácií pre štipendistov, 
ktorí už vycestovali, ale aj tých, ktorí 
sa chystali vycestovať. Informácie sú 
najmä pre štipendistov programov, 
ktoré administruje SAIA (Národný 
štipendijný program, Akcia Rakúsko 
– Slovensko, CEEPUS).

Manuál vydala aj Národná kancelária programu Erasmus+  
https://www.erasmusplus.sk/doc/2020/navod_pre_studentov_SAAIC_FIN.pdf, 
informácie týkajúce sa pobytov v USA zverejnila Fulbrigtova komisia  
http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/268-koronavirus-coronavirus).

Dopady koronakrízy sa už prejavili posunutím termínov podávania 
prihlášok, presunutím, prípadne zrušením niektorých pobytov, ktoré sa 
mali uskutočniť v lete, či dočasným zrušením niektorých programov 
(napríklad Nadácia Tatra banky dočasne zrušila svoj grantový program 
pre stredoškolákov a pre vysokoškolákov; termín na podávanie návrhov 
nových COST akcií v rámci otvorenej výzvy 2020 bol posunutý  
z 29. apríla na 29. októbra 2020, letný kurz OSN pre právnikov  
so zameraním na medzinárodné právo v holandskom Haagu bol 
presunutý na leto 2021).  

V čase zostavovania tohto bulletinu sa očakávalo, že k uvoľneniu reštrikcií v oblasti 
cestovania by mohlo dôjsť k 1. júnu a postupne by mohlo dôsť aj k obnoveniu mobilít 
v oblasti vzdelávania. Vzhľadom na rôzne opatrenia v jednotlivých krajinách je však 
aktuálne otázne, či sa uskutočnia plánované letné školy. 
Keďže situácia sa naďalej vyvíja v rôznych krajinách rôzne a prijímanie opatrení na 
zabránenie šírenia choroby Covid-19 je často ťažko predvídateľné, je nevyhnutné,  
aby v prípade plánovaných mobilít v budúcnosti záujemcovia sledovali jednak aktuálnu 
situáciu na Slovensku (najmä to, kedy dôjde k obnoveniu medzinárodnej dopravy),  
ale venovali aj do budúcnosti zvýšenú pozornosť cestovným odporúčaniam 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre konkrétne štáty sveta  
(http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/staty_sveta), ako aj sledovali situáciu 
v krajine plánovaného pobytu. 

Ministri členských krajín EÚ zodpovední za vedu a výskum po rokovaniach s Európskou 
komisiou prijali Akčný plán ERA vs CORONA, opisujúci spoločné krátkodobé aktivity  
a ciele v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu. Akčný plán opisuje 10 hlavných 
priorít, ktorých primárnym cieľom je koordinovať, zdieľať a spoločne podporovať vedu  
a výskum v tejto oblasti na národnej a regionálnej úrovni. 
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7 April 2020 / WORKING DOCUMENT

EU leaders committed to do everything possible to support research, to coordinate efforts and seek 
synergies within the European scientific and research community. They also underlined that there is an 
urgent need to share scientific information and to collaborate both within the EU and worldwide. They 
committed to increase and accelerate support to European research teams and companies in this respect. 
On 26 March 2020, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen and the President of 
the European Council, Charles Michel stated that “Europe stands ready to set up an international online 
pledging event to ensure adequate funding to develop and deploy a vaccine against COVID-19."

During an informal videoconference of 7 April 2020, Ministers responsible for research and innovation 
supported the first 10 priority actions of the first ERAvsCorona Action Plan which resulted from dialogues 
between the Commission services and the national ministries.1 It covers first short-term coordinated 
actions only. It sets out key measures the Commission services and the Member States are activating now 
to coordinate, share and jointly increase support for research & innovation, in line with the objectives and 
tools of the European Research Area. Coordination is also an important prerequisite for stepping up global 
cooperation, essential to tackle corona related issues.

This first ERAvsCorona Action Plan will be updated regularly by the Commission services and national 
administrations with other R&I coordinated actions that can be taken in the short, medium and longer term.

This action aims at giving national authorities a possibility to work closer and align activities through 
Programme level cooperation.

This actions aims at gathering additional funding to extend and support the implementation of large-scale, 
multi-centric clinical trials across Europe.

FIRST “ERAvsCORONA” ACTION PLAN

short-term coordinated 
Research & Innovation actions

https://www.saia.sk/sk/aktuality/covid19-info-stipendisti/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
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Európsky výskumný priestor (ERA) spustil corona 
platformu, ktorá prináša informácie týkajúce sa vedy, 
výskumu a inovácií v súvislosti s pandémiou koronavírusu. 
Na platforme sú aj informácie o aktuálnych výzvach a 
možnostiach financovania v rámci programu Horizont
2020, či o predĺžení niektorých termínov. Platforma prináša 
aj prehľad užitočných webstránok, iniciatív a tlačových 
správ týkajúcich sa koronavírusu.

Z Usmernenia pre štipendistov programov administrovaných SAIA

SAIA, n. o., po odsúhlasení znenia zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydala 3. apríla 2020, usmernenie 
pre štipendistov programov administrovaných SAIA (Národný štipendijný program SR, CEEPUS a Akcia Rakúsko – Slovensko), 
ktorých pobyty ovplyvnila situácia okolo šírenia Covid-19 vo svete v čase od 9. 3. 2020 (v tento deň hlavný hygienik vydal 
usmernenie s odporúčaním zvážiť cestovanie do rizikových oblastí, teda krajín, v ktorých bol potvrdený nový koronavírus a 
ochorenie Covid-19).
Usmernenie SAIA sa týka najmä posudzovania finančného plnenia a oprávnenosti výdavkov za predpokladu, že situácia nebola
zapríčinená svojvoľným rozhodnutím štipendistu, ale bola bezprostredným následkom vyššej moci (v prípade cestovného je to 
napríklad zrušenie letu leteckou spoločnosťou bez náhrady letu a/alebo bez nároku na kompenzáciu alebo nutnosť zrušenia 
pôvodnej letenky s ohľadom na znemožnenie pokračovania pobytu z dôvodu uzatvorenia hosťujúcej inštitúcie z dôvodu Covid-19). 
Vzhľadom na mimoriadnosť situácie sa pri uznávaní nároku na mesačné štipendium postupuje tak, ako keby aj začatý mesiac 
bol mesiacom stráveným na pobyte v plnej miere. SAIA na základe zhodnotenia aktuálnej objektívnej situácie môže odlišne od 
podmienok programu akceptovať pre splnenie podmienok a preukázanie nárokov aj skeny dokumentov alebo iný alternatívny 
spôsob preukázania splnenia podmienky.
Štipendistom, ktorých pobyt sa v čase vydania tohto usmernenia ešte nezačal a má začať skôr ako 1. 6. 2020, sa 
dôrazne neodporúča vycestovať na pobyt. V prípade pobytov, ktoré sa majú začať 1. 6. 2020 a neskôr, je štipendista povinný 
sledovať odporúčania SAIA, ako aj odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre krajinu pobytu a 
krajiny, ktorými bude pri ceste do krajiny pobytu prechádzať. Ak ministerstvo alebo SAIA vydá obmedzujúce cestovné odporúčanie 
pre tú-ktorú krajinu, štipendistovi sa dôrazne neodporúča vycestovať na pobyt. V prípade, že štipendista na pobyt vycestuje aj 
napriek aktuálnym odporúčaniam, nebude mu v prípade problémov pri návrate umožnená mimoriadna podpora, ktorá sa týka 
preplatenia zvýšených cestovných nákladov alebo predĺženia vyplácania štipendia, ak štipendista uviazol v krajine pobytu bez 
reálnej možnosti návratu. 

Úplný text usmernenia je zverejnený na https://www.saia.sk/sk/aktuality/covid19-info-stipendisti/

Prehľad všetkého dôležitého o koronavíruse na Slovensku prináša stránka 
https://www.korona.gov.sk/, jedna sekcia prináša aj informácie z oblasti 
školstva. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do žiadnej 
krajiny sveta.
Z dôvodu nepredvídateľného vývoja prijímania opatrení krajín sveta sa 
občan Slovenskej republiky, v prípade vycestovania zo SR do zahraničia, 
vystavuje reálnemu riziku nemožnosti alebo obmedzeniam možností 
návratu zo zahraničia.
Bližšie informácie: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/
oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim
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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. Samozrejme, plne si uvedomujeme 
dopady šírenia pandémie Covid-19 na súčasné obmedzenia v medzinárodnej doprave, a teda 
aj na absolvovanie mobilít. Snažíme sa však poskytovať informácie pre plánovanie do budúcnosti, keď sa podarí aktuálnu krízu 
prekonať a bude potrebné reštartovať medzinárodnú spoluprácu a mobility potrebné pre jej rozvoj.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 18. máj 2020 on-line na www.stipendia.sk (posunutie uzávierky z 30. apríla 2020) 

 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 paušálny príspevok na financovanie cestovného.  
V súvislosti so situáciou okolo Covid-19 boli k tejto uzávierke upravené podmienky pre podávanie žiadostí 
(viacero zjednodušení a úprav v prípade dopadov mimoriadnych okolností na proces prípravy žiadosti),  
preto odporúčame oboznámiť sa podrobne s týmito zmenami.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2020 (mobility v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, 
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. 
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info

Štipendium Martina Filka
Uzávierka: 30. apríl 2020

Cieľom grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je získať absolventov popredných 
zahraničných vysokých škôl pre prácu vo verejnej správe. Štipendium je na pokrytie študijných nákladov (školné, životné 
náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne 2 akademických rokov (štyri semestre/
šesť trimestrov), za čo sa štipendista zaviaže odpracovať 3 roky vo verejnej správe. Plánovaný objem finančných prostriedkov 
vyčlenených na štipendium na akademický rok 2020/2021 je 178 000 EUR. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej 
náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom.
Grantový program v roku 2020 ponúka 24 pozícií na 9 ministerstvách, Úrade vlády SR a Rade pre rozpočtovú zodpovednosť.  
O štipendium môžu žiadať občania SR, ktorí študujú na najlepších svetových vysokých školách alebo sú prijatí na toto štúdium, 
prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby vysoká škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít 
Shanghai Academic Ranking of World Universities 2019 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc (Research Papers in Economics).
Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-poskytnutie-stipendia-martina-filka-20202021/

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
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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Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)
EMBO v súčasnosti neakceptuje prihlášky na pobyty, ktoré sa začnú pred 1. júlom 2020

 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 pre postdoktorandov
Štipendium je určené pre postdoktorandov, 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: https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships

 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: priebežne, 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: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

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

Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné  
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej 
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov  
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na  
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu 
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy  
a študijnú cestu. 

 JAPONSKO
Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 1. jún 2020

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom (obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom, 
vedcom a úradníkom) so záujmom o Japonsko a spoluprácu EÚ s Japonskom z rôznych perspektív (obchod/prístup na trh, 
otázky priemyselnej politiky, výskumu a vývoja atď.) možnosť absolvovať 6-mesačný výskumný pobyt (od októbra 2020 do 
marca 2021) v centre v Tokiu.
Bližšie informácie: https://www.eu-japan.eu/minerva_programme

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2021
Uzávierka: 30. jún 2020

Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2021  
a marcom 2022) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický 
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú  
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá 
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj 
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť poslaná poštou z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma 
žiadosti poslané faxom alebo e-mailom. 
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en; 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

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

 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD
Uzávierka: 30. apríl 2020 on-line na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de

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

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

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

 pobyty pre VŠ učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 – 3 mesiace)

Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. máj 2020

 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 slovenský vysokoškolský učiteľ. 

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ. DAAD hradí 50 EUR na osobu na deň  
    a poistenie.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2020 

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom z juhovýchodnej Európy na krátkodobé výskumné cesty do 
Nemecka. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne (koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2021
Uzávierka: 15. máj 2020 

Einsteinovo fórum a Nadácia Daimlera a Benza ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2020 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať 
na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta 
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa 
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista 10 000 
EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE  
Uzávierka: 5. september 2020

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa) v strednej  
a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až  
12-mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne  
organizácie, úrady a pod.). Štipendijný pobyt sa začína 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.  
Bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=735
http://www.daad.de
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
www.dbu.de/2586.html
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. máj 2020 (projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at 

 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. Začiatok pobytov možno plánovať najskôr 60 dní od podania 
žiadosti. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

 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)

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 69 040 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora 
75 890 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/

Rakúska akadémia vied – Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 31. máj 2020 

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

Štipendiá Medzinárodného výskumného centra pre kultúrne vedy Umeleckej univerzity v Linzi so sídlom vo Viedni
Uzávierka: 5. júl 2020

IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien ponúka štipendiá 
postdoktorandom na výskumný pobyt v centre. Štipendium je udeľované na jeden semester, maximálna výška štipendia je  
2 325 EUR/mesiac. Žiadosti sa podávajú v nemeckom alebo anglickom jazyku.
Bližšie informácie: http://www.ifk.ac.at/calls-detail-en/ifk_research-fellowship.html

Štipendium Franza Werfela
Uzávierka: 15. september 2020 on-line na www.scholarships.at

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

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
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.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
http://www.scholarships.at


BULLETIN SAIA 4/2020

Štipendiá a granty 

8

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov Ministerstva zahraničných 
vecí Ruskej federácie v Moskve (MGIMO)
Uzávierka: 13. máj 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 štipendium na celé bakalárske štúdium
Štúdium možno absolvovať na fakulte medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, 
medzinárodnej politológie, medzinárodného práva, medzinárodného obchodu, aplikovanej ekonomiky a obchodu  
alebo medzinárodnej žurnalistiky. Uchádzač o štipendium musí mať záujem o medzinárodné vzťahy, aktívne ovládať 
ruský a anglický jazyk, znalosť ďalšieho jazyka je vítaná. Odporučení kandidáti musia absolvovať ma MGIMO 
testy z ruštiny a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky. Študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt 
(ubytovanie na internáte stojí od 100 do 150 eur).

 štipendium na celé magisterské štúdium
Štúdium možno absolvovať v nasledujúcich odboroch: medzinárodné vzťahy, medzinárodné ekonomické vzťahy, 
medzinárodné teritoriálne štúdiá, medzinárodná politológia, medzinárodné právo, medzinárodný obchod, 
medzinárodná žurnalistika, financie a bankovníctvo, reklama a vzťahy s verejnosťou, pedagogika, lingvistika, 
sociológia a štátny a municipálny manažment. Uchádzač o štipendium musí mať záujem o medzinárodné vzťahy, 
aktívne ovládať ruský a anglický jazyk, znalosť ďalšieho jazyka je vítaná. Odporučení kandidáti musia absolvovať na 
MGIMO prijímacie skúšky. Študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt (ubytovanie na internáte stojí od 100 
do 150 eur).

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2020 (pobyty začínajúce sa v januári 2021) 

The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka vynikajúcim študentom z celého sveta štipendiá na 4-ročné 
doktorandské štúdium na troch singapurských univerzitách (Nanyang Technological University, National University of Singapore, 
Singapore University of Technology and Design). 
Bližšie informácie: www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA

 TALIANSKO
Štipendiá talianskych univerzít na rok 2020/2021
Uzávierka: 30. apríl 2020

 Insubrijská univerzita vo Varese
Università degli Studi dell’Insubria ponúka 10 štipendií, každé vo výške 10 000 EUR, vynikajúcim zahraničným študentom  
z krajín EU aj mimo EÚ. Oprávnení uchádzači sú maturanti alebo absolventi bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí majú záujem  
o prvý alebo druhý stupeň VŠ štúdia. Ponúkané programy sú v talianskom a anglickom jazyku.
Bližšie informácie: https://www.uninsubria.eu/opportunity/call_scholarships

 Turínska univerzita 
Università degli Studi di Torino ponúka štipendiá zahraničným študentom, ktorí sa zapíšu na niektorý dvojročný magisterský 
program.
Bližšie informácie: https://en.unito.it/sites/sten/files/bando_studenti_internazionali_2020-2021_inglese.pdf

 Bolonská univerzita 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ponúka zahraničným študentom štipendiá, ktoré pokryjú školné  
(Unibo Action 1) a študijné granty vo výške 11 000 EUR (Unibo Action 2)
Bližšie informácie: https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-
incentives/unibo-actions-1-2-study-grants-and-tuition-fee-waivers-for-international-students/Unibo-actions-1-and--2-study-
grants-and-tuition-fee-waivers-for-international-students

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=745
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=745
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 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne 

Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných 
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách  
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej 
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. 
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci – 
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov. 
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 30. jún 2020

Turecká vláda v rámci programu Turecké štipendiá poskytuje niekoľko druhov štipendií. Výskumné štipendiá (Research 
Scholarship Program) na 3 až 12 mesiacov sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre 
vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov). 
Uzávierka je štyrikrát ročne (31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december).
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 USA 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium
Uzávierka: 30. jún 2020 

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher) 
alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké 
disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M. Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo 
trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky 
a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL). Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo 
pracovnej skúsenosti v USA. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium

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

SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje 
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj  
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. 
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2020/2021 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín:

 Belgicko,
 Bielorusko,
 Bulharsko,
 Česko,
 Čína,
 Grécko,
 Chorvátsko,
 Kórea,
 Maďarsko,
 Poľsko, 
 Rumunsko,
 Ruská federácia,
 Slovinsko,
 Srbsko,
 Ukrajina.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2020/2021 uverejníme v júnovom Bulletine SAIA.

https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/belgicko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/bielorusko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/bulharsko-vysledky
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/cesko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/cina
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/grecko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/chorvatsko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/korea
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/madarsko-vysledky
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/polsko-vysledky
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/rumunsko-vysledky
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/ruska-federacia
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/slovinsko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/srbsko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2020/2021/ukrajina
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 Časopis pre vysokoškolákov Študentix  

Na webe bolo zverejnené nové číslo časopisu pre vysokoškolákov Študentix. Prečítať si ho môžete na:  
https://www.studentix.sk/predchadzajuce-vydanie-casopisu/

 Prémie Literárneho fondu za vedecký ohlas 

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v snahe oceniť tvorbu 
pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriadil Prémiu za výnimočný vedecký ohlas 
na jedno dielo a Prémiu za trojročný vedecký ohlas. Prémie sa udeľujú v troch kategóriách: 1. spoločenské 
vedy, 2. prírodné a lekárske vedy, 3. technické vedy a geovedy. V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom  
a peňažná odmena do výšky 1 000, 700 a 500 EUR.  
Návrhy je možné predkladať do 31. mája 2020. Predkladateľ (môže ním byť aj autor) musí písomne vyhlásiť, že 
je mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií a akýchkoľvek iných citácií.
Bližšie informácie: http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_vynimocny_ohlas_na_jedno_dielo/  
a http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_trojrocny_ohlas/

 Konferencie o vzdelávaní

 Focus Group Student Entrepreneurship: Learning for Impact
18. jún 2020, Antverpy, Belgicko (v prípade pokračovania obmedzení v cestovaní sa konferencia uskutoční 
virtuálne) 
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/126-focus-group-student-entrepreneurship.html

 INTE 2020 – International Conference on New Horizons in Education 2020
3. – 4. september 2020, Nikózia, Severocyperská turecká republika 
Bližšie informácie: http://www.int-e.net/

 32. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE): 
Forging creative pathways
13. až 16. október 2020, Barcelona, Španielsko (pôvodne mala byť konferencia od 15. do 18. septembra)
Bližšie informácie: www.eaie.org/barcelona.html

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Maximizing Potential of Career Guidance
20. až 22. október 2020, Riga, Lotyšsko 
Bližšie informácie: https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf; http://www.iaevgconference2020.lv/

 ESET Science Award 

Nadácia ESET vyhlásila druhý ročník súťaže Eset Science Award, ktorej cieľom je oceniť a odprezentovať verejnosti 
výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku. Ocenenie sa udeľuje v 3 kategóriach, a to Výnimočná osobnosť 
slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. 
Súťaží sa v rámci štyroch vedných oblastí: prírodné vedy, lekárske a farmaceutické vedy, technické a 
pôdohospodárske vedy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 28. mája 2020. 
Bližšie informácie: www.esetscienceaward.sk. 

 Súťaž Green Talents 2020  

Nemecké spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF) 
zverejnilo výzvu v súťaži Green Talents, určenej mladým vedcom v magisterských a doktorandských programoch 
(prípadne čerstvým absolventom magisterského a doktorandského štúdia), ktorí pracujú v oblasti udržateľného 
rozvoja a v čase uzávierky nemajú viac ako trojročné pracovné skúsenosti (po získaní titulu). Uchádzači musia mať 
vynikajúcu znalosť angličtiny. Uzávierka prihlášok je 19. mája 2020 (https://ptoutline.eu/app/greentalents2020).
Cieľom programu Green Talents – International Forum for High potentials in Sustainable Development je rozvinúť 
medzinárodnú výmenu v oblasti „zelených riešení”. Úspešný „zelený talent“ získa účasť na dvojtýždňovom podujatí 
Green Talents Science Forum 2020 v októbri 2020 a možnosť výskumného pobytu v Nemecku v roku 2021. 
Bližšie informácie: www.greentalents.de
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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.

 Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2020
6. – 8. október 2020, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/bratislava

 27. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno
20. – 23. október 2020, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno

 8. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 
11. – 12. november 2020, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/nitra

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
2. – 3. december 2020, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

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