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Pripravujeme

COVID-19:  
Dopady na mobility

Štipendiá a granty 2021/2022
(2. aktualizované vydanie)

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo 
iné formy finančnej podpory mobilít. V publikácii sú príležitosti najmä pre 
vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných 
pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl  
a učiteľov stredných škôl do vyše 50 krajín sveta.

Publikácia bude zverejnená na: 
www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Národné informačné podujatie 
na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ  

pre výskum a inovácie – Horizon Europe.
29. október 2020 od 9:00 do 16:00 (online).

Podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní  
nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje  

aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov,  
ktoré budú spustené začiatkom roku 2021.
Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať.
Bližšie informácie: https://www.euraxess.sk

Pozvánka

www.saia.sk
mailto:bulletin@saia.sk
http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch
http://www.facebook.sk/saia.mobility
mailto:bulletin@saia.sk
http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/
https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/narodne-informacne-podujatie-k-nadchadzajucemu-ramcovemu-pro
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COVID-19: Dopady na mobility 

Agentúra Ipsos Slovensko v septembri realizovala  
v poradí štvrtý prieskum o vnímaní aktuálnej 
situácie koronavírusu. Z výsledkov, ktoré 
zverejenila začiatkom októbra, napríklad vyplýva, 
že...:
...54 % respondentov súhlasilo s tvrdením, že 
nevedia, ktorým informáciám o koronavíruse majú 
veriť,
...minimálne každý štvrtý človek verí tvrdeniam, 
ktoré sa často objavovali v dezinformačných 
médiách a na sociálnych sieťach,
...47 % respondentov súhlasí s tým, že koronavírus 
vznikol v laboratóriu a bol vypustený úmyselne, 
...42 % oslovených súhlasí s výrokom, že 
koronavírus bol umelo vytvorený, aby na ňom 
zarobili farmaceutické firmy a médiá.

Zdroj: Ipsos.sk

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. Po niekoľkých mesiacoch sa vraciame k téme pandémie ochorenia 
COVID-19 a dopadov tejto pandémie na študijné/výskumné mobility. 

V prvej vlne (od marca) jednotlivé štáty prijali rôzne reštrikčné opatrenia 
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. 

V apríli, keď sme sa téme dopadov na mobility venovali prvýkrát (COVID-19  
a mobility), sa očakávalo uvoľnenie reštrikčných opatrení v júli. K tomu 
síce došlo, najmä v snahe európskych vlád umožniť obyvateľom trávenie 
dovoleniek aj v zahraničí, najmä v krajinách žijúcich z cestovného ruchu. 

V septembri začína výrazne pribúdať potvrdených prípadov nákazy novým 
koronavírusom (čo súvisí aj so zvýšeným počtom testov a testovaním 
dohľadaných kontaktov už infikovaných), hovorí sa o druhej vlne pandémie,
ktorá so sebou v októbri prináša návrat reštrikčných opatrení v cestovaní  
a pohybe osôb. 

V septembri bolo na Slovensku potvrdených 7 084 prípadov ochorení, čo bolo 
5,7 % zo všetkých testov (123 245). V priemere každý deň bolo zistených  
230 nových pozitívnych prípadov. Zo všetkých potvrdených prípadov bolo 618 
importovaných a ďalších 79 súviselo s importom.

Pre porovnanie: V auguste bolo 1 526 potvrdených prípadov (z toho 416 
importovaných) zo 73 422 testov, t.j. 2,07 %. V priemere každý deň bolo 
zistených 40 nových pozitívnych prípadov. V júli bolo 650 potvrdených 
prípadov (z toho 250 importovaných) z 52 784 testov, t.j. 1,24 %.  
V priemere každý deň bolo zistených 21 nových pozitívnych prípadov.

V záveroch analýzy COVID-19 na Slovensku v septembri sa okrem iného 
uvádza, že výskyt ochorení má charakter celoplošne zvýšenej incidencie 
spôsobenej nástupom žiakov a študentov do škôl, príchodom študentov  
zo zahraničia, s nimi súvisiacich prípadov spojených so zavlečením do 
niektorých firiem, zdravotníckych zariadení alebo rodín.

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).

European University Foundation s podporou 
švajčiarskej národnej agentúry Movetia a Univerzitou 
v Porte pripravili pomôcku pre študentov, ktorí by mali 
počas jesenného semestra 2020/2021 absolvovať 
študijný pobyt v rámci programu Erasmus+. Na 
stránke https://covid.uni-foundation.eu/ môžu nájsť 
užitočné informácie o hostiteľskej univerzite. 

COVID-19 je skratka odvodená z anglického Corona Virus Disease 2019 

Rezort diplomacie na svojom portáli zverejnil 
„Cestovateľský semafor“, v ktorom sú krajiny rozdelé 
na rizikové, menej rizikové a tie, pri ktorých je 
potrebné zvážiť nevyhnutnosť vycestovať. 
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/
obmedzenia-na-hraniciach

https://www.ipsos.com/sk-sk/prieskum-volici-kotlebu-sa-citia-virusom-najmenej-ohrozeni-najviac-veria-hoaxom
https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2020/BS_04_2020.pdf
https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2020/BS_04_2020.pdf
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/analyza_covid_september.pdf
https://www.saia.sk/sk/aktuality/covid19-info-stipendisti/
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Na prelome augusta a septembra realizovala SAIA dotazníkový prieskum COVID-19: Mapovanie aktuálnych opatrení 
vysokých škôl v súvislosti s medzinárodnými mobilitami. Zapojilo sa 22 vysokých škôl.
Získané informácie mali slúžiť na lepšie manažovanie štipendií a na plánovanie výziev pre ďalšie obdobie zo strany organizácií 
manažujúcich priamo štipendijné schémy (najmä SAIA, ale aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), a boli poskytnuté 
aj participujúcim vysokým školám ako podklad pre vzájomné inšpirovanie sa prístupmi, ktoré aplikujú, a na vylepšenie možných 
prístupov pri manažovaní mobilít v tejto komplikovanej situácii. 

Časť otázok mapovala aktuálny akademický rok, či sú na školách obmedzenia pre prijímanie/vysielanie študentov/zamestnancov  
v zimnom a letnom semestri. Výsledky sú v nasledujúcej tabuľke. V prípade zahraničných študentov na celé štúdium 7 škôl 
uviedlo, že má obmedzenia pre zápis a absolvovanie roka 2020/2021, 14 škôl uviedlo, že nemá. Prieskum sa zameral aj na 
otázky komunikácie škôl so zahraničnými študentmi/zamestnancami v súvislosti s aktuálnou situáciou; školy, ktoré sa zapojili, boli 
požiadané aj o postrehy a podnety k situácii okolo medzinárodnej spolupráce.

Mobility v roku 2020/2021
Sú obmedzenia  

na zimný semester? 
Plánujete obmedzenia  

na letný semester?

áno nie áno nie

Zahraniční študenti na mobilite (semester, rok) 8 13 2 20

Slovenskí študenti a vysielanie na zahraničnú mobilitu 3 18 1 21

Zamestnanecké mobility zo zahraničia 7 14 22

Zamestnanecké mobility do zahraničia 8 13 2 20

Máte spracované informácie o aktuálnych opatreniach štátnych orgánov týkajúcich sa príchodu cudzincov na Slovensko pre 
potreby Vašich zahraničných hostí (študentov/zamestnancov)?

Áno, máme to ale len ako informačný leták v cudzom jazyku (minimálne v angličtine), ktorý distribuujeme priamo prichádzajúcim 
cudzincom 4

Áno, máme to zverejnené na webstránke v cudzom jazyku (minimálne v angličtine) 10

Nie 2

Iné 6

Poskytujete cudzincom prichádzajúcim na Vašu inštitúciu aj nejakou formou individuálnu pomoc/osobné poradenstvo pri 
zorientovaní sa v tom, čo musia splniť, aby sa vyvarovali postihov za nesplnenie... 

Áno, ale ide len o individualizované zasielanie aktuálne platných usmernení, riešenie individuálnej situácie je už v réžii samotného 
cudzinca 5

Áno, máme vyčleneného pracovníka, ktorého kontakt je zverejnený na webe a ktorý odpovedá na dotazy a rieši s prichádzajúcimi 
rôzne situácie na ich podnet 4

Áno, máme vyčleneného pracovníka, ktorému sú poskytnuté kontakty na prichádzajúcich cudzincov a ktorý proaktívne overuje,  
či cudzinec splnil všetky podmienky pre príchod a pobyt, a rieši situácie, ak by to tak nebolo 7

Nie 1

Iné 5

V prípade príchodu cudzinca z tzv. červenej krajiny, viete mu poskytnúť možnosť absolvovania preventívnej domácej izolácie  
v súlade s požiadavkami štátnych orgánov? 

Áno, máme vyčlenené vlastné ubytovacie kapacity na tento účel 9

Áno, máme zazmluvnené externé ubytovacie zariadenie na tento účel 2

Iné 3

Nie, ale máme zoznam zariadení v meste a okolí poskytujúcich túto službu, kde cudzinec môže stráviť izoláciu 1

Nie, ale poskytujeme cudzincovi informácie o tom, čo to domáca izolácia je a aké sú jej pravidlá, aby si ju vedel zabezpečiť vo 
vlastnej réžii 6

Nie, cudzinec si izoláciu pri príchode na Slovensko musí riešiť sám vo všetkých aspektoch 1

Z postrehov a podnetov k aktuálnej situácii okolo medzinárodnej spolupráce a COVID-19 vyberáme:

Uvítali by sme aktuálne plné znenie informácií o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva  
v anglickom jazyku. Formulár na korona.gov.sk je síce v anglickom jazyku, avšak odpovedná SMS s termínom a miestom testovania prichádza 
cudzincovi v slovenskom jazyku. V súvislosti s povinným PCR testovaním u cudzincov prichádzajúcich z červených krajín, nie je jednoznačná 
informácia k úhrade nákladov spojených s testovaním. 

Z hľadiska epidemiologickej situácie v krajinách EÚ a mimo nej sú vo viacerých prípadoch bezpečnejšie krajiny (kde výskyt ochorenia je nižší 
ako v prípade mnohých krajín EÚ), by bolo vhodné prehodnotiť ich zaradenie v rámci semaforu krajín.
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Pri zabezpečovaní nariadenej karantény študentov prichádzajúcich z červených (rizikových) krajín by sme uvítali aktívnejšiu podporu zo strany 
ministerstva školstva (a/alebo iných štátnych orgánov), nakoľko univerzity bežne nedisponujú zariadeniami vhodnými na takýto účel (a to tak  
z bezpečnostných a hygienických dôvodov, ako aj z pohľadu zamestnaneckých kapacít, ktoré je potrebné na tento účel vyčleniť). 

Zaznamenali sme časový sklz pri prideľovaní termínov testovania (COVID-PASS) po registrácii na korona.gov.sk, čo výrazne predlžuje dobu 
karantény študentov a sťažuje koordináciu príchodov nových študentov do karanténneho zariadenia. 

Uvítali by sme jednotné, resp. presnejšie kritériá zo strany štátu, keďže riešenie situácií je prenechané výlučne na jednotlivé inštitúcie, čo 
bude nepochybne viesť k rozdielnym prístupom. Chýbajú tiež informácie k možnosti realizovať mobility z tretích krajín, ktoré by pri dodržaní 
istých opatrení (negatívny Covid test, karanténa po vstupe), ktoré sú s ohľadom na cestovné obmedzenia vo vzťahu k väčšine krajín aktuálne 
nerealizovateľné (zákaz vstupu na územie SR, neudeľovanie víz). Bezpečnú realizáciu takýchto mobilít možno dosiahnuť pri naplnení obdobných 
kritérií, ako v prípade štátnych príslušníkov krajín EÚ (výskyt ochorenia v mnohých krajinách EÚ je nepomerne vyšší než v niektorých tretích 
krajinách).

Covid 19 významným spôsobom ovplyvnil všetky mobility. Ak sme aj nominovali študentov na zimný semester, mnohí z nich rušia mobility teraz 
pred začatím šk. roku. To isté sa deje so zahraničnými mobilitami, ktorých počet výrazne klesol. Naša inštitúcia nedokáže v nami spravovanom 
internáte zabezpečiť izoláciu a prenájom bytu na cca 2-3 týždne za účelom samoizolácie je pre zahraničných študentov veľmi obtiažny, preto 
študenti z krajín v červenej zóne rušia mobility. Študentom z Ukrajiny nedokážeme na internáte zabezpečiť ubytovanie vo vlastnej réžii. Veľmi 
by pomohlo zriadenie štátnej karantény pre týchto študentov v Gabčíkove.   

Uvítali by sme dynamickejšiu komunikáciu a pro-aktívnejšie riešenie situácie, resp. prípravy na aktuálnu situáciu zo strany štátnych inštitúcii. Ak 
sa napríklad vie, že pobyt v karanténe/domácej izolácii stojí cca 70 Eur/deň, pričom poplatok za nocľah a stravu (cca 14 Eur v UZ Gabčíkovo) 
tvorí iba minimálnu čast tejto sumy, je absurdné očakávať, že si ju vládni štipendisti poberajúci 280 Eur mesačne, majú z čoho zaplatiť. 

Od prepuknutia prvej vlny pandémie 
nového koronavírusu začali vznikať 
rôzne štúdie, ako aj kompilácie štúdií, 
ktoré mapujú dopady ochorenia 
COVID-19 na mobility. Vo všeobecnosti 
možno konštatovať, že počet 
zahraničných študentov, výskumníkov či 
vysokoškolských učiteľov na mobilitách 
klesol, údaje za jednotlivé štáty, regióny, 
školy sa líšia v percentách. K masívnemu 
poklesu došlo najmä po zavedení 
reštriktívnych opatrení, ktorých cieľom 
malo byť spomalenie či zastavenie šírenia 
koronavírusu, ako bolo uzatváranie 
hraníc či repatriácia občanov jednotlivými 
krajinami.  

Takéto štúdie napríklad zverejnili Organizácia pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for 
Economic Co-operation and Development; OECD),  
Asociácia európskych univerzít (European University 
Association; EUA) či Európska sieť pre migráciu (European 
Migration Network; EMN). 

Na portáloch Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD)  
či Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) boli 
vytvorené špeciálne sekcie s odkazmi na rôzne štúdie mapujúce 
dopady COVID-19 nielen na mobility, ale spoločnosť ako takú, 
ako aj štúdie venujúce sa prognózam ďalšieho vývoja. 

S cieľom priniesť informácie o cestovných obmedzeniach 
v jednotlivých krajinách Európskej únie iniciovala Európska 
komisia vznik portálu „znovuotvorenia únie“ Re-open EU.

Prehľad všetkého dôležitého o koronavíruse na Slovensku 
prináša stránka https://www.korona.gov.sk/

https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf
https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-on-education-insights-education-at-a-glance-2020.pdf
https://eua.eu/resources/publications/939:european-higher-education-in-the-covid-19-crisis.html
https://www.emn.sk/sk/na-stiahnutie-emn/publikacie-emn/item/543-dopad-covid-19-na-zahranicnych-studentov-v-krajinach-eu-a-oecd
https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/centre-of-competence/covid-19-impact-on-international-higher-education-studies-and-forecasts/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://reopen.europa.eu/sk/
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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: 31. október 2020 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 paušálny príspevok na financovanie cestovného. 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: do 31. októbra 2020 (mobility v rámci sietí) a do 30. novembra 2020 (mimosieťové, tzv. freemover mobility) 
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, Srbsko a univerzity v Kosove. 
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia do 25 rokov 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-zahranici/

Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na 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 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

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
https://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
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Štipendiá UniCredit Foundation
Uzávierka: 15. november 2020

UniCredit Foundation ponúka mladým absolventom ekonómie, bankovníctva a financií na absolvovanie doktorandských kurzov 
na akejkoľvek univerzite sveta v akademickom roku 2021/2022 štipendium Criveli Europe a štipendium Marca Fanna (Marco 
Fanno Scholarship).
Bližšie informácie: https://www.unicreditfoundation.org/en/proposals/crivelli-europe-scholarships--19th-ed.html;
https://www.unicreditfoundation.org/en/proposals/marco-fanno-scholarships--2020-edition.html

Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2021

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom
projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul,
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich).
Bližšie informácie: https://brancoweissfellowship.org/

 ČESKO
Vyšehradský literárny rezidenčný program
Uzávierka: 30. november 2020  

Vyšehradský literárny rezidenčný program ponúka individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko) na 6 týždňov alebo na 3 mesiace, ktorý je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj 
prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 ČÍNA – HONGKONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: 1. december 2020 

Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky 
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong, 
Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Education University of Hong 
Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology a The University of Hong 
Kong. 
Bližšie informácie: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html; https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 2. november 2020 (uzávierka bola predĺžená z 1. októbra 2020)

Estónske ministerstvo školstva a výskumu ponúka cudzincom – študentom, doktorandom a postdoktorandom – štipendium 
na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom. 
Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 1 až 5 mesiacov (v prípade študentov bakalárskeho štúdia max. 2 mesiace), 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
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 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. V súvislosti s koronakrízou bol program v máji 2020 pozastavený, opäť otvorený má byť v októbri 2020.
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 FRANCÚZSKO
Eiffelove štipendiá excelentnosti
uzávierka: 8. január 2021

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské a doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov; spoločné vedenie dizertačnej práce, 
maximálne 10 mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí 
zaviazať navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:  
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom 
prostredí, informačné a komunikačné vedy; 2. ekonómia a manažment; 3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy. 
Bližšie informácie: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel 

 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. 

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva 
a vedy 
Uzávierka: november 2020 on-line na www.granty.saia.sk

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

 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov 
    2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: do 31. decembra 2020

Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu v rámci Visiting Professors Program uchádzať  
o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmanovom vedeckom inštitúte (Weizmann Institute of Science). Pobyt sa uskutoční medzi  
1. októbrom 2021 a 30. septembrom 2022.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

 ÍRSKO
Štipendium írskej vlády na postgraduálne štúdium
Uzávierka: 29. október 2020 

Írska vláda poskytuje v rámci programu The Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme štipendiá na riadne 
(celé) štúdium 2. alebo 3. stupňa (v dĺžke 12 až 48 mesiacov) na írskych vysokých školách a výskumných inštitúciách (zoznam 
oprávnených škôl a výskumných inštitúcií je zverejnený na: http://research.ie/funding/eligible-higher-education-institutions-and-
research-performing-organisations/). Program je otvorený pre všetky odbory. 
Bližšie informácie: http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
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 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2021 

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.

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: stanovujú jednotlivé inšitúcie

Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD 
ročne. Návrh na udelenie štipendia Vanier CGS musí podať kanadská vysoká škola do 3. novembra 2020. Uchádzač si musí 
nájsť nominujúcu inštitúciu, zistiť podmienky podania žiadosti o štipendium a termín podania žiadosti, ktorý si inštitúcia 
stanovila.
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

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

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. november 2020 

Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 2-mesačné štipendiá vo výške  
2 000 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/;  
www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship

Vyšehradský literárny rezidenčný program
Uzávierka: 30. november 2020  

Vyšehradský literárny rezidenčný program ponúka individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko) na 6 týždňov alebo na 3 mesiace, ktorý je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj 
prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko 
Uzávierka: 16. november 2020 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de; štipendiá na magisterské štúdium 
zároveň aj v SAIA; 1. december 2020 (jazykové kurzy) v SAIA a zároveň on-line na www.funding-guide.de

 Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín  
     (10 – 24 mesiacov) 
 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty  
     (1 – 6 mesiacov)
 Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty 
     (7 – 12 mesiacov)

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
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 Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov 
     (1 – 3 mesiace)
 Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD  
     (1 – 3 mesiace)
 Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských 
    programov (cotutelle) 
     (maximálne 2 roky)
 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl 

DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 30. október 2020 (divadlo), 16. november (učitelia) a 30. november 2020 (výtvarné umenie) v DAAD  
a zároveň on-line na www.funding-guide.de 

 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore  
    (10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia, 
     film
    (10 – 24 mesiacov)

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

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. november 2020

 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva slovenský vysokoškolský učiteľ. 

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Štipendiá DAAD na štúdium a výskum v oblasti nemeckého jazyka, histórie a kultúry nemeckej menšiny 
Uzávierka: 30. november 2020 on-line na www.funding-guide.de

Cieľom štipendijného programu je podporovať vzdelávanie v oblasti nemeckého jazyka na vysokých školách a akademický 
výskum zameraný na tému nemecké menšiny. O štipendiá sa môžu uchádzať absolventi vysokých škôl, doktorandi, mladí 
vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia z odborov germanistika, nemecký jazyk, nemecká filológia ako aj záujemcovia  
z iných spoločenských alebo humanitných vied, ktorí sa zaoberajú históriou a kultúrou nemeckej menšiny. Od uchádzačov 
sa očakáva dobrá znalosť nemeckého jazyka. Dĺžka pobytu je v prípade absolventov vysokých škôl, doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov 1 až 6 mesiacov, vysokoškolskí učitelia môžu absolvovať 1- až 3-mesačné pobyty. Výška mesačného 
štipendia je 861 až 2 150 eur v závislosti od kategórie uchádzača. Pobyt je možné realizovať na štátnych, resp. štátom 
uznaných vysokých školách alebo mimouniverzitných výskumných inštitúciách v Nemecku, a to po dohode s prijímajúcou 
inštitúciou. Štipendijné pobyty je možné plánovať od 1. júna 2021. 
Druhá výzva bude otvorená k 15. júlu 2021 pre pobyty od 1. februára 2022. 
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Štipendium bavorskej vlády na študijné pobyty
Uzávierka: 1. december 2020

Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku  
853 EUR alebo 1 013 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka minimálne s jedným dieťaťom). Štipendium je 
možné využiť na financovanie magisterského/postgraduálneho štúdia alebo doktorandského štúdia v Bavorsku. Štipendium sa 
udeľuje na jeden rok a je možné ho dvakrát predĺžiť (t.j. celkom na 3 roky). Zároveň je možné podporiť aj ročné výskumné 
pobyty v rámci doktorandského štúdia, ktoré prebieha na Slovensku.
Bližšie informácie: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=735
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.daad.de
http://www.daad.de
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Univerzita vo Würzburgu – štipendiá na študijné a výskumné pobyty pre germanistov
Uzávierka: 1. december 2020

Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung v spolupráci s Inštitútom pre nemeckú filológiu Univerzity vo Würzburgu ponúka 
štipendiá pre kvalifikovaných germanistov v týchto kategóriách:

1. Krátkodobé pobyty pre študentov germanistiky na vypracovanie diplomovej práce.
2. Študijné pobyty pre študentov germanistiky na magisterskom stupni s cieľom získania vysokej úrovne jazykových 
    schopností, napr. pre budúcich učiteľov nemeckého jazyka na školách pre nemecké menšiny a pod.
3. Ročné alebo dvojročné postgraduálne pobyty (Master-studium) pre vynikajúcich absolventov germanistiky. V prípade,  
    že na Univerzite vo Würzburgu neexistuje postgraduálne štúdium v špecializácií uchádzača, je možné podporiť aj pobyt 
    na inej univerzite.
4. Výskumné pobyty pre doktorandov.
5. Habilitácia pre mladých vysokoškolských učiteľov germanistky. 
6. Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov.

Bližšie informácie: www.studienboerse.germanistik.uni-wuerzburg.de

Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá na rok 2022
Uzávierka: 31. január 2021

Herzog August Bibliothek ponúka postdoktorandské štipendiá na 6- až 10-mesačný výskumný pobyt a štipendiá na krátkodobé 
1- až 3-mesačné výskumné pobyty zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov.
Bližšie informácie: www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html

 POĽSKO
Vyšehradský literárny rezidenčný program
Uzávierka: 30. november 2020 

Vyšehradský literárny rezidenčný program ponúka individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, 
Slovensko) na 6 týždňov alebo na 3 mesiace, ktorý je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj 
prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 RAKÚSKO
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/

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 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/

http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
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 SINGAPUR

Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. december 2020 (pobyty začínajúce sa v auguste 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

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 12. november 2020 on-line na www.granty.saia.sk 

 štipendium pre umelcov/študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách a konzervatóriách
Štipendium sa udeľuje na magisterské štúdium na konzervatóriách alebo umeleckých školách, ktoré sú súčasťou odborných 
vysokých škôl. Je určené študentom 2. stupňa VŠ umeleckého zamerania vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa  
o štipendium). Vyžaduje sa akceptačný list.

 štipendium na výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom  na maximálne 12-mesačný pobyt. Pre uchádzačov platí veková hranica 35 rokov  
(v čase uchádzania sa o štipendium).

 štipendium pre postdoktorandov
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom na výskumný pobyt na prehĺbenie poznatkov  
a uskutočnenie výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť. 
V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 5 rokov. Uprednostnení budú 
uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov.

 štipendium na postgraduálny pobyt

Štipendium je určené absolventom magisterského štúdia vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium) na 
doktorandský pobyt v trvaní 12 až 36 mesiacov vo všetkých akademických oblastiach. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí 
plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Vyžaduje sa akceptačný list.

Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.

 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

 USA 

Študijný pobyt Kybernetická bezpečnosť na univerzitách
Uzávierka: 30. október 2020 

Fubrightova komisia v spolupráci s Komisiami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku umožňuje prihlásiť 
sa na 3-týždňový študijný pobyt v USA zameraný na kybernetickú bezpečnosť, ktorý sa bude konať v druhej polovici roku 2021.
Pobyt je určený pre pracovníkov verejných alebo súkromných univerzít, ktoré plánujú zaviesť nové, kvalitne navrhnuté 
programy kybernetickej bezpečnosti a/alebo podporovať rozvoj a posilnenie už existujúcich programov. Uchádzač musí mať 
veľmi dobrú znalosť anglického jazyka (minimálne na úrovni B2). Prednosť majú uchádzači so značným akademickým a/alebo 
profesionálnym vzdelaním v tejto oblasti, a ktorí majú reálny vplyv na program kybernetickej bezpečnosti realizovaný alebo 
plánovaný v ich inštitúcii. Komisia môže nominovať 2 účastníkov zo Slovenskej republiky.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/269-kyberneticka-bezpecnost-na-univerzitach-2021-studijny-pobyt-v-usa; 
https://fulbright.edu.pl/cybersecurity/
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414
https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. december 2020 

Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa 
transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EÚ.
Granty vo všeobecnej kategórii sú otvorené všetkým disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi 
medzi EÚ a USA. Granty v inovatívnej kategórii uprednostnia uchádzačov, ktorí sa budú zaoberať prístupmi k inovatívnym 
technológiám v rámci EÚ alebo EÚ-USA a biznis modelmi a ich integrácii do nových alebo už existujúcich politík  
(http://www.fulbrightschuman.eu/innovation-grants/).
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi 
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
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 Európska Noc výskumníkov 2020 (27. november) 

Termín v poradí 14. ročníka festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov 2020 sa presunul zo septembra na  
27. novembra. Mottom tohtoročného festivalu je „Veda bez hraníc“. 
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (9. – 15. november)  

Od 9. do 15. novembra 2020 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí 
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ktoré pri 
príležitosti TVT 2020 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC sú zverejnené na 
webovej stránke www.tyzdenvedy.sk. 

 Konferencie o vzdelávaní

 Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility  
      foster innovation in higher education

22. apríl 2021, Zürich, Švajčiarsko
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/innovation-through-internationalisation-how-international-
cooperation-and-mobility-foster-innovation-in-higher-education/?yearEvent=2020

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Maximizing Potential of Career Guidance
27. až 29. apríl 2021, Riga, Lotyšsko (konferencia sa mala uskutočniť 20. až 22. októbra 2020) 
Bližšie informácie: https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf; http://www.iaevgconference2020.lv/

 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.
V čase cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa uskutočňujú virtuálne veľtrhy, informácie o nich 
sú napríklad na stránkach https://www.fppedu.media/virtual-fairs; https://begingroup.com/en/country/online/;  
https://bmiglobaled.com/recruit-students/BMI-Connect-Live

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

 Gaudeamus Praha 2021 
19. – 21. január 2021, Praha, Česká republika
Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania. 
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha

 BaselEduCa Expo 2021 – 4th International Education & Career Exhibition
20. – 21. apríl 2021, Bazilej, Švajčiarsko
Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/BaselEduCa-Expo-2021/

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
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 Výzva SK-AT 2020 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie 
spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike. 
V rámci verejnej výzvy SK-AT 2020 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. 
Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-
technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

• príprava spoločných medzinárodných projektov;  
• príprava spoločných publikácií a iných výstupov;  
• aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;  
• vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;  
• zbieranie výskumných materiálov;  
• zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). 

Žiadateľ v predloženej žiadosti sám indikuje odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu 
predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti  
k sektoru výskumu a vývoja, ktorí majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a 
ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených  
v tejto výzve bude maximálne 70 000 EUR. Celkový objem prostriedkov na riešenie jedného projektu je limitovaný 
maximálnou sumou 5 000 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 2 500 EUR na kalendárny rok projektu.
Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. apríl 2021, doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako  
21 mesiacov. 
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-rakusko-2020.html;
https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/bilateralne/sk-at-2020/uplne_znenie_vyzvy_sk.pdf
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