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výskumných a umeleckých pracovníkov
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Národný štipendijný program SR
na akademický rok 2021/2022

Uzávierky na predkladanie žiadostí:

• 30. apríl 2021 o 16.00 hod. 
– na pobyty počas akademického roka 2021/2022

• 31. október 2021 o 16.00 hod. 
– na pobyty počas letného semestra akademického roka 2021/2022

Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2020

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

Spolu
617 (401) 1 106 (748) 78 (56)

126
339 474 1 607

1 801 (1 205) 2 420

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

Vytvorenie Národného štipendijného 
programu SR (NŠP) na podporu mobilít 
študentov, doktorandov, vysokoškolských 
učiteľov, výskumných a umeleckých 
pracovníkov schválila vláda Slovenskej 
republiky v roku 2005. 
NŠP je financovaný Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Prví štipendisti NŠP boli vybraní  
v júni 2006, odvtedy štipendiá získalo 
1 801 občanov SR/záujemcov s trvalým 
pobytom v SR a 2 420 cudzincov.

Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam poskytujú pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici 
a v Košiciach (kontakty na pracoviská a hodiny pre verejnosť: https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia).

Administrátorkou programu pre uchádzačov zo Slovenska je Mgr. Kristína Sallerová, nsp-sk@saia.sk, tel.: 02/5930 4738

Administrátorom programu pre uchádzačov zo zahraničia je Mgr. Ondrej Aradský, nsp-foreign@saia.sk, tel.: 02/5930 4733

Presne 1 801 občanov Slovenskej republiky a osôb s trvalým pobytom v SR získalo  
za 15 rokov existencie Národného štipendijného programu SR štipendium na študijný 
a/alebo výskumný/umelecký pobyt v zahraničí. V akademickom roku 2021/2022  
k nim môžu pribudnúť ďalšie desiatky štipendistov. Môžete medzi nimi byť aj vy, 
pokiaľ spĺňate kritériá programu.

Štipendiá NŠP sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných 
organizácií na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku a na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských 
učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. 
Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium 
v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) v súvislosti s ich plánovaným študijným 
a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Štipendiá NŠP nie sú určené:
• študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo doktorandské)  
   v zahraničí, resp. tým, ktorí celé štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov 
   NŠP,

• občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej zahraničnej 
   alebo slovenskej škole,

• záujemcom prijatým na pobyt v zahraničí v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov  
  (napríklad Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane záujemcov, 
  ktorí v rámci programu Erasmus+ absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať 
  ten istý alebo časovo a obsahovo obdobný pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium  
  z verejných zdrojov; zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť prijatie na zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/ 
  pozývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného programu; zahraničný pobyt v rámci iného štipendijného 
  programu realizovaný v minulosti však nie je prekážkou pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP).
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Výška štipendií pre študentov a doktorandov v rámci NŠP na pobyty vo vybraných krajinách sveta
Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským 
úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
V prípade, že študijný/výskumný/umelecký pobyt musí trvať minimálne 1 mesiac, je nevyhnutné zabezpečiť dĺžku pobytu na 1 celý 
kalendárny mesiac (napríklad 5. marec – 4. apríl). Obdobný postup pre kalkuláciu trvania pobytu sa uplatní aj pri posúdení splnenia 
podmienky pre minimálnu dĺžku pobytu v ostatných prípadoch, ak je táto dĺžka určená v mesiacoch (napríklad 5. marec – 4. jún pri 
3-mesačnom pobyte). 

Krajina
Mesačné štipendiá pre kategórie:

Študent
Doktorand/

Postdoktorand

Argentína 550 EUR 650 EUR

Arménsko 400 EUR 500 EUR

Austrália 1 020 EUR 1 590 EUR

Belgicko 720 EUR 800 EUR

Bielorusko 400 EUR 600 EUR

Brazília 550 EUR 650 EUR

Bulharsko 250 EUR 300 EUR

Česká republika 420 EUR 520 EUR

Čile 550 EUR 650 EUR

Čínska ľudová republika 630 EUR 810 EUR

Dánsko 880 EUR 1 000 EUR

Egypt 500 EUR 720 EUR

Ekvádor 540 EUR 720 EUR

Estónsko 460 EUR 610 EUR

Fínsko 750 EUR 1 000 EUR

Francúzsko 770 EUR 1 250 EUR

Grécko 550 EUR 650 EUR

Guatemala 350 EUR 450 EUR

Holandsko 870 EUR 1 000 EUR

Chorvátsko 350 EUR 450 EUR

India 500 EUR 550 EUR

Irán 650 EUR 800 EUR

Island 550 EUR 620 EUR

Izrael 600 EUR 800 EUR

Írsko 800 EUR 1 000 EUR

Japonsko 1 050 EUR 1 360 EUR

Juhoafrická republika 760 EUR 980 EUR

Južná Kórea 720 EUR 940 EUR

Kanada 1 340 EUR 1 480 EUR

Kolumbia 400 EUR 500 EUR

Lichtenštajnsko 1 620 EUR 1 800 EUR

Krajina
Mesačné štipendiá pre kategórie:

Študent
Doktorand/

Postdoktorand

Litva 460 EUR 610 EUR

Lotyšsko 460 EUR 610 EUR

Maďarsko 240 EUR 290 EUR

Malta 850 EUR 1 000 EUR

Mexiko 280 EUR 340 EUR

Nemecko 720 EUR 840 EUR

Nový Zéland 1 190 EUR 1 860 EUR

Nórsko 830 EUR 1 150 EUR

Poľsko 400 EUR 500 EUR

Portugalsko 650 EUR 800 EUR

Rakúsko 800 EUR 940 EUR

Rumunsko 300 EUR 400 EUR

Ruská federácia 350 EUR 450 EUR

Senegal 360 EUR 410 EUR

Singapur 1 340 EUR 1 790 EUR

Slovinsko 550 EUR 670 EUR

Srbsko 300 EUR 350 EUR

Španielsko 850 EUR 1 000 EUR

Švajčiarsko 1 590 EUR 1 790 EUR

Švédsko 780 EUR 1 140 EUR

Taiwan (Čína) 810 EUR 940 EUR

Taliansko 900 EUR 1 090 EUR

Thajsko 550 EUR 650 EUR

Turecko 300 EUR 350 EUR

Uganda 410 EUR 460 EUR

Ukrajina 350 EUR 450 EUR

USA 1 540 EUR 1 660 EUR

Uzbekistan 400 EUR 500 EUR

Vatikán 900 EUR 1 090 EUR

Veľká Británia 860 EUR 1 140 EUR

Venezuela 350 EUR 450 EUR

V tabuľke sú uvedené len tie krajiny, do ktorých boli v rámci NŠP štipendiá už v minulosti udelené, a ktorých výšku schválilo 
MŠVVaŠ SR. Uchádzač môže požiadať o štipendium aj do inej krajiny, než sú uvedené v aktuálnom zverejnenom zozname. Výška 
mesačného štipendia sa následne stanoví s ohľadom na životné náklady v danej krajine na základe stanoviska zastupiteľského 
úradu SR v príslušnej krajine, pričom výšku štipendia pre danú krajinu musí odsúhlasiť MŠVVaŠ SR. 

Cestovný grant 
Cestovný grant je finančný príspevok poskytovaný na pokrytie výdavkov na prepravu na miesto pobytu a späť. Je vyplatený  
s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Udeľuje sa ako paušálna náhrada v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) 
medzi miestom pobytu uchádzača na Slovensku (miesto začiatku cesty) a miestom plánovaného pobytu v zahraničí (cieľ cesty):

• vzdialenosť do 350 km – 0 EUR,
• vzdialenosť viac ako 350 km, maximálne 2 000 km – 250 EUR,
• vzdialenosť viac ako 2 000 km, maximálne 7 000 km – 500 EUR,
• vzdialenosť viac ako 7 000 km – 1 000 EUR.

O cestovný grant sa možno uchádzať len súčasne  
so žiadosťou o štipendium. Cestovný grant môže byť  
udelený len so štipendiom. 
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Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov slovenských vysokých škôl, pracovísk Slovenskej akadémie vied a iných externých 
vzdelávacích inštitúcií: KEDY a KTO
 O štipendiá a cestovné granty sa možno uchádzať 2-krát ročne, uzávierka predkladania on-line žiadostí je  
    30. apríla a 31. októbra.

 Študenti musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia,  
    ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač 
    riadnym študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania)  
    na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole. 

    Študenti, ktorí sú v čase podávania žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred nástupom na štipendijný 
    pobyt zapísaní na štúdium študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/doktorské štúdium) na slovenskej vysokej 
    škole. 

Študenti a doktorandi, ak sa ich štúdium realizuje v externej forme, môžu získať štipendium len v prípade, že sú zároveň 
zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách,  
a to na plný pracovný úväzok, a na danú inštitúciu sa vrátia aj po ukončení pobytu.

Oprávnení uchádzači o štipendiá NŠP:

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, resp. výskumného/umeleckého pobytu na vybranej 
zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania 
    štipendia budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších 
    rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a to s cieľom realizovať:

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

b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v súlade s § 54 zákona  
    o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v SR, a to s cieľom v čase poberania štipendia realizovať:

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

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

• výskumný pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 3 – 6 mesiacov súvisiaci 
   so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre udelenie 
   štipendia je aj návrat na domácu inštitúciu.
V prípade postdoktorandov môže administrátor štipendijného programu po konzultácii s výberovou komisiou v individuálnych 
prípadoch hodných zreteľa (predovšetkým pri zohľadnení situácií, ktoré nastali z titulu vyššej moci) akceptovať ako 
oprávnených aj uchádzačov, u ktorých od udelenia titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu) uplynulo viac ako 10 rokov,  
nie však viac ako 13 rokov.

Žiadosť o štipendium a cestovný grant 

Žiadosť sa podáva on-line na www.stipendia.sk. 
Elektronický systém sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné 
vypĺňať žiadosť.

Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach 
pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu záväzného 
termínu na odoslanie žiadosti. Administrátor programu neberie v takomto prípade zodpovednosť za nepodanie žiadosti  
o štipendium zo strany uchádzača.

Žiadosť musí byť podaná do termínu uzávierky – uchádzač musí on-line žiadosť vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom 
formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“ (žiadosť je možné odoslať len v prípade, že sú vyplnené všetky polia  
a nahrané všetky povinné prílohy). V prípade dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti a ktoré zároveň vystavuje iná osoba ako osoba 
uchádzača (napr. odporúčania, potvrdenia o štúdiu/študijných výsledkoch, potvrdenie o zamestnaní, diplom/dodatok k diplomu/
vysvedčenie o štátnej skúške, akceptačný/pozývací list) je potrebné do on-line systému nahrať skeny týchto dokumentov. Uchádzač 
je povinný mať a archivovať všetky originály dokumentov, ktoré predložil v rámci svojej žiadosti, a v prípade vyzvania ich predložiť 
(alebo ich úradne overené kópie) administrátorovi programu. 
Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.

Bližšie informácie o NŠP sú zverejnené na portáloch  
www.stipendia.sk (v slovenskom jazyku) a www.scholarships.sk  

(v anglickom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku) 

http://www.scholarships.sk
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Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti 

 štipendium na študijný alebo výskumný/umelecký pobyt pre študentov:

• v slovenskom jazyku (dokumenty, ktoré sa vyžadujú v slovenskom jazyku, možno  
   rovnocenne predložiť aj v českom alebo v anglickom jazyku): 

- štruktúrovaný životopis,
- motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť  
  po skončení štipendijného pobytu),
- odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu (je potrebné uviesť  
  aj názov zahraničnej univerzity, výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj 
  dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; pri výskumných/umeleckých pobytoch sa odporúča 
  uviesť aj časový harmonogram), 
- dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta; v prípade študentov, ktorí chcú 
  absolvovať výskumný/umelecký pobyt v súvislosti s diplomovou prácou, jedno z dvoch  
  odporúčaní musí byť od vedúceho diplomovej práce (odporúčanie má byť na hlavičkovom 
  papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí 
  obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť 
  odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú  
  identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla  
  názov inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku];  
  odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),
- doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy v čase uchádzania sa o štipendium,
- potvrdenie o váženom študijnom priemere za aktuálne štúdium (oficiálne potvrdené vysokou  
  školou),
- diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium, ak existuje , dodatok k tomuto 
  diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium  
  (ak boli vydané),

• v cudzom jazyku (akceptované sú dokumenty v anglickom alebo českom jazyku, prípadne  
   aj vystavené priamo v slovenčine): 

- akceptačný, resp. pozývací list  zo zahraničnej vysokej školy s termínom realizácie pobytu 
  (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri vysokej školy a s podpisom osoby,  
  ktorá list vystavila, s jej funkciou a kontaktnými údajmi na danú osobu; ak nie je možné  
  vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú  
  identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov 
  inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). V prípade, že je akceptačný list v inom  
  cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť  
  jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na  
  obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší  
  ako 3 mesiace.

Upozornenie:
Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt v zahraničí, pričom na 
zahraničnej vysokej škole budú zaradení do bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie 
ich zaradenia do tohto stupňa.

 štipendium na študijný alebo výskumný/umelecký pobyt pre doktorandov:

• v slovenskom jazyku (dokumenty, ktoré sa vyžadujú v slovenskom jazyku, možno  
   rovnocenne predložiť aj v českom alebo v anglickom jazyku): 

- štruktúrovaný životopis,
- motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt, čo chce robiť po 
  skončení štipendijného pobytu),
- odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj 
  názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj  
  dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj časový harmonogram pobytu),
- odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska  
  a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na  
  osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri  
  inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba  
  vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, registračný 
  identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku]; odporúčanie nesmie byť ku dňu  
  uzávierky staršie ako 3 mesiace),
- doklad o tom, že uchádzač je študentom doktorandského štúdia v čase uchádzania sa  
  o štipendium,
- diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium , dodatok k tomuto diplomu  
  (ak bol vydaný) a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak bolo 
  vydané),
- zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR  
  č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti  
  a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením  
  kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti. 

Výber uchádzačov 

Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú 
právne nárokovateľné. Na udelenie finančnej
podpory zo zdrojov NŠP vplýva splnenie 
formálnych požiadaviek uchádzačom podľa 
aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah 
plánovaného pobytu a jeho potreba, ako 
aj finančné možnosti NŠP k danému 
termínu uzávierky.
Za finálnu kompletnosť žiadosti a za
správnosť informácií uvedených v nej  
a v jej prílohách je zodpovedný uchádzač; 
administrátor programu vzhľadom na 
dostatočný čas na prípravu žiadosti medzi 
otvorením elektronického systému na 
podávanie žiadostí a termínom uzávierky, ako 
aj s ohľadom na vyhlásenie uchádzača pri 
podávaní žiadosti, že všetky údaje uvedené  
v žiadosti sú úplné, aktuálne a pravdivé  
a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých 
požadovaných príloh a dokumentov, nie je 
povinný poskytnúť uchádzačovi možnosť 
opravy žiadosti (žiadosť sa teda posudzuje 
tak, ako bola podaná uchádzačom). 
Za administráciu výberového procesu je 
zodpovedná SAIA, n. o., ako administrátor 
štipendijného programu. Administrátor 
programu koná v rámci konkrétneho výberu 
tak, aby bol zachovaný rovnaký prístup  
k uchádzačom počas daného výberu.
Administrátor posúdi, či žiadosti spĺňajú 
formálne požiadavky programu ku dňu 
termínu uzávierky, ku ktorému boli podané. 
Žiadosti, ktoré administrátor nezamietol pre 
formálne nedostatky, postupujú na ďalší výber 
výberovou komisiou.
Výberová komisia, ktorú menuje minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá 
štipendistov na základe predložených 
podkladových materiálov. 
Informáciu o udelení/neudelení štipendia 
a cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., 
uchádzačom spravidla do 8 týždňov po 
uzávierke na predkladanie žiadostí.
Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví 
a zašle Dekrét o udelení štipendia. Schválení 
štipendisti uzavrú so SAIA, n. o., dohodu  
o udelení štipendia, kde budú špecifikované
podmienky pre vyplácanie štipendia. Pri 
podpise dohody o udelení štipendia štipendisti 
doložia originál akceptačného listu  
a potvrdenia o návšteve školy, resp.  
o doktorandskom štúdiu, a to na predpísanom 
formulári (za originál sa nepovažuje fax ani 
vytlačený naskenovaný dokument), resp.  
v prípade postdoktorandov títo predložia 
originál potvrdenia vydaného štatutárnym 
zástupcom domácej inštitúcie s vyjadrením, 
že domáca inštitúcia umožní absolvovať 
plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat 
na domácu inštitúciu po skončení pobytu.
Každý uchádzač, ktorý má dôvodné 
podozrenie na pochybenie zo strany 
administrátora alebo výberovej komisie  
v procese spracovania a posudzovania žiadostí 
podaných v rámci konkrétnej uzávierky, má 
právo podať podnet na prešetrenie najneskôr 
do 1 mesiaca od zverejnenia výsledkov výberu 
žiadostí predložených k danej uzávierke. 
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• v cudzom jazyku (akceptované sú dokumenty v anglickom alebo českom jazyku, prípadne  
   aj vystavené priamo v slovenčine):

- pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie 
  pobytu (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri inštitúcie a s podpisom osoby,  
  ktorá list vystavila, s jej funkciou a kontaktnými údajmi na danú osobu; ak nie je možné  
  vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú  
  identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov  
  inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). V prípade, že je akceptačný list v inom  
  cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť  
  jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na  
  obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší  
  ako 3 mesiace.

Upozornenie:
Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie časti programu 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia v zahraničí, musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na 
prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie školiteľa. 

 štipendium na výskumný pobyt pre postdoktorandov:

• v slovenskom jazyku (dokumenty, ktoré sa vyžadujú v slovenskom jazyku, možno  
   rovnocenne predložiť aj v českom alebo v anglickom jazyku): 

- štruktúrovaný životopis,
- motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt),
- odborný program výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/ 
  výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač pozvaný, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu  
  na pobyt; odporúča sa uviesť aj časový harmonogram pobytu),
- odporúčanie od vedúceho pracovníka svojho domáceho pracoviska (na hlavičkovom papieri  
  vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí  
  obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť 
   odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú  
  identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla  
  názov inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku];  
  odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),
- potvrdenie vydané štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie o tom, že uchádzač je  
  v čase podávania riadnym zamestnancom oprávnenej inštitúcie na plný úväzok, s vyjadrením,  
  že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat po  
  skončení pobytu,
- diplom za ukončené doktorandské štúdium,
- zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR  
  č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti  
  a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením  
  kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti. 

• v cudzom jazyku (akceptované sú dokumenty v anglickom alebo českom jazyku, prípadne  
   aj vystavené priamo v slovenčine): 

- pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie 
pobytu (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri inštitúcie a s podpisom osoby,
ktorá list vystavila, s jej funkciou a kontaktnými údajmi na danú osobu; ak nie je možné 
vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu
inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, 
adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom 
jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho 
pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie 
pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 
mesiace.

NŠP – FAQ a covid

Získal som štipendium v rámci NŠP na pobyt 
v zahraničí, na ktorý by som mal nastúpiť vo 
februári. Kvôli súčasnej situácii uvažujem nad 
tým, že by som si pobyt posunul na neskorší 
termín. Mám vôbec takúto možnosť?

Áno, štipendijný pobyt je možné na základe 
žiadosti štipendistu posunúť na neskorší 
termín, no takýto posun musí byť v súlade 
s osobitými podmienkami, ktoré vyplývajú 
zo štipendijného programu.

V prípade študentov 2. stupňa VŠ 
platí, že najneskorší možný termín 
nástupu na štipendijný pobyt je 1. apríla 
roka nasledujúceho po roku, v ktorom si 
štipendista podal žiadosť o štipendium 
a najneskorší možný termín ukončenia 
štipendijného pobytu je 31. augusta 
roka nasledujúceho po roku, v ktorom si 
štipendista podal žiadosť o štipendium.

V prípade doktorandov a 
postdoktorandov platí, že najneskorší 
možný termín nástupu na štipendijný 
pobyt je 31. augusta roka nasledujúceho 
po roku, v ktorom si štipendista podal 
žiadosť o štipendium a najneskorší možný 
termín ukončenia štipendijného pobytu je  
30. novembra roka nasledujúceho po 
roku, v ktorom si uchádzač podal žiadosť  
o štipendium.

Posun štipendijného pobytu 
odporúčame konzultovať s domácou 
aj hosťujúcou inštitúciou a riadiť 
sa ich pokynmi. V prípade že inštitúcie 
vydajú zákaz na realizáciu pobytu, zákaz 
vycestovať či zákaz prijímať zahraničných 
študentov, informujte o tom administrátora 
programu. 

Bližšie informácie:
https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
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https://www.saia.sk/sk/aktuality/covid-19-casto-kladene-otazky/narodny-stipendijny-program-sr-faq
https://www.saia.sk/sk/aktuality/covid-19-casto-kladene-otazky/narodny-stipendijny-program-sr-faq
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Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov
O štipendiá na pobyty na Slovensku sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov SR. 
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov, resp. nákladov spojených s pobytom (stravné, ubytovanie a pod.) počas 
študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu zahraničných uchádzačov na slovenských vysokých školách 
a výskumných organizáciách. O pomoc pri zabezpečení ubytovania a vybavovaní formalít, nevyhnutných pre vstup na územie 
Slovenska môže štipendista požiadať prijímajúcu inštitúciu, alebo si všetky potrebné náležitosti vybavuje sám.

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

A) študenti, ktorí: 
• sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí,
• sú študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo sú študentmi, ktorí v čase podávania žiadosti už absolvovali 
   minimálne 2,5 roka svojho vysokoškolského štúdia v tom istom študijnom odbore/programe,
• budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci svojho zahraničného vysokoškolského štúdia, a ktorých niektorá verejná, 
   súkromná alebo štátna vysoká škola v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu  na štúdium v SR.

Splnené musia byť všetky 3 uvedené podmienky. 
Táto kategória sa nevzťahuje na doktorandské štúdium (alebo jeho ekvivalent). 

• Trvanie štipendijného pobytu: 1 – 2 ucelené semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov), resp. 1 – 3 ucelené trimestre,  
   ak sa akademický rok delí na trimestre (t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov).

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

• Trvanie štipendijného pobytu: 1 – 10 mesiacov.

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

• Trvanie štipendijného pobytu: 1 – 10 mesiacov.

NŠP nepodporuje:
• zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé vysokoškolské štúdium (či už 1. alebo 2. stupňa) alebo na celé 
  doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho časť financovať 
  zo zdrojov NŠP;
• vysokoškolských učiteľov/výskumných, resp. umeleckých pracovníkov, ktorí nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent), a zároveň 
  do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá, majú za sebou viac ako 4 roky praxe vysokoškolského učiteľa alebo 
  výskumného, resp. umeleckého pracovníka (čas strávený na doktorandskom štúdiu sa pritom zaratúva do praxe);

administrátor štipendijného programu po konzultácii s výberovou komisiou v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (najmä 
pri zohľadnení situácií, ktoré nastali z titulu vyššej moci) môže akceptovať ako oprávnených aj takých uchádzačov, ktorí 
nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent) a majú za sebou viac ako 4 roky praxe, nie však viac ako 7 rokov praxe, pričom takto 
akceptovaným uchádzačom môže byť udelené štipendium výlučne vo výške zodpovedajúcej štipendistom, ktorí nezískali titul 
PhD. (alebo ekvivalent) a majú za sebou menej ako 4 roky praxe;

• zahraničných záujemcov, ktorí v období 36 mesiacov pred dňom uzávierky na predkladanie žiadostí strávili na území Slovenskej  
  republiky obdobie 15 alebo viac mesiacov (a to aj v súčte);
• zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných 
  zdrojov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.).

Výška mesačného štipendia 

a) vysokoškolský študent 2. stupňa 400 EUR

b) doktorand 734 EUR

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník: 

• bez titulu PhD. (alebo ekvivalentu) a zároveň s menej ako 4 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského učiteľa  
   alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 734 EUR

• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s menej ako 10 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského učiteľa  
   alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 980 EUR

• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa  
   alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 1 050 EUR 

Pre stanovenie výšky štipendia s ohľadom na potrebu praxe sa zohľadňuje prax do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá.
Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe, najviac však v dĺžke 6 rokov.

Bližšie informácie:
https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia

7

http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia/
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia/
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 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 2021 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: 15. jún 2021 (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, 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 krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom 

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

Grantový program Nadácie Tatrabanky pre vysokoškolákov
Uzávierka: 28. jún 2021 

Program pre vysokoškolákov podporí vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na 
niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého 
alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.
Bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-vysokoskolakov/

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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 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: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom 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. 

 ESTÓNSKO
Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov
Uzávierka: 1. jún 2021 (termín nominácie pre hosťujúcu univerzitu) 

Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov sú určené na 1- až 10-mesačné pobyty. Hosťujúci doktorand musí byť 
zapísaný na doktorandské štúdium na akreditovanej organizácii v domovskej krajine a musí sa zaviazať, že bude pokračovať 
v doktorandskom štúdiu v domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu. Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita 
zapojená do programu (Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, 
Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool) 1. marca, 1. júna, 1. septembra, 1. októbra a 1. decembra. Termín 
uzávierky podkladových materiálov stanovujú školy zapojené do programu, je potrebné kontaktovať koordinátora programu.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/dora-phd-mobility

 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

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou – krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

 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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 JAPONSKO
Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2022
Uzávierka: 30. jún 2021

Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2022  
a marcom 2023) 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; 

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 22. marec 2021 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list 
je vítaný.

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2021

Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.

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

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

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

Bližšie informácie: http://www.viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/

 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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
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 NEMECKO
Štipendiá DAAD na letnú školu molekulárnej biológie
Uzávierka: 15. apríl 2021 

Mladí vedci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v oblasti biovied, biochémie, medicíny a príbuzných odborov sa môžu 
uchádzať o štipendium na letnú školu v nemeckej Jene od 16. augusta do 16. septembra 2021. Od uchádzačov sa očakávajú 
výborné študijné výsledky, skúsenosť s laboratórnymi technikami a výborná znalosť angličtiny. Štipendium pokrýva náklady na 
kurz, ubytovanie a príspevok na cestovné.
Bližšie informácie: https://www.saia.sk/sk/aktuality/nemecko-stipendium-na-letnu-skolu-molekularnej-biologie;
https://www.uniklinikum-jena.de/summerschoolmolmed/en/

Štipendiá DAAD  
Uzávierka: 30. apríl 2021 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de 

 Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov 
     (1 – 3 mesiace)
 Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD  
     (1 – 3 mesiace)

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

 Štipendiá na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  
    (1 – 6 mesiacov)

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. máj 2021

 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

Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2021

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti 
prírodných a technických vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú 
podporu na tri roky a zároveň 15 000 EUR ročne na ostatné výdavky.
Bližšie informácie: www.hector-fellow-academy.de; https://www.hector-fellow-academy.de/promotion/bewerbung.html

Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2022
Uzávierka: 15. máj 2021 

Einsteinovo fórum a Nadácia Daimlera a Benza ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2022 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/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=735
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.daad.de
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 NÓRSKO
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 25. marec 2021

Mobilitné 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. Uchádzači môžu požiadať aj o cestovný grant.
Bližšie informácie: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. máj 2021 (projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at 

Štipendiá 

 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). 
Z dôvodu pandémie COVID-19 sú v rámci nadchádzajúcej uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu  
a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov  
(napríklad plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning  
a pod.)

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/

Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2021

Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2021 do 31. augusta 
2022. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 300 EUR. 
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/33;  
http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/richtlinie_stadtschreiber_2021.pdf 

Štipendiá Medzinárodného výskumného centra pre kultúrne vedy Umeleckej univerzity v Linzi so sídlom vo Viedni
Uzávierka: 4. júl 2021

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: https://www.ifk.ac.at/calls-detail/ifk_research-fellowship.html

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-kratkodobe-pobyty/uchadzaci-zo-slovenska
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/
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 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov Ministerstva zahraničných 
vecí Ruskej federácie v Moskve (MGIMO)
Uzávierka: 27. apríl 2021 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 2021 (pobyty začínajúce sa v januári 2022) 

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

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program 
Uzávierka: 31. marec 2021  

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium  
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). V roku 2021 budú 
udelené 2 štipendiá uchádzačom zo Slovenska a Rumunska. 
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2495.html

Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2021

Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem 
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi 
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2529.html

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)

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. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

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
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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Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 31. marec 2021 

Výskumné štipendiá (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; https://turkiyeburslari.gov.tr/en/timeline

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 22. marec 2021 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 

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej 
Uzávierka: 30. marec 2021

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
https://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

 VIETNAM 

Štipendium Univerzity Tona Duca Thanga  
Uzávierka: 30. máj 2021 

Univerzita Tona Duca Thanga v Hočiminovom Meste (Ton Duc Thang University) ponúka štipendiá na magisterské  
a doktorandské štúdium zahraničným študentom s dobrou znalosťou anglického jazyka, ktorí študujú na univerzitách, ktoré sú  
v rankingoch THE, QS, URAP a ARWU. Výška štipendia závisí od GPA (Grade Point Average) uchádzača. 
Bližšie informácie: https://admission.tdtu.edu.vn/en/graduate/information/apply-for-scholarships
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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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 Konferencie o vzdelávaní
 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):

Maximizing Potential of Career Guidance
19. až 21. október 2021, Riga, Lotyšsko (44. výročná konferencia IAEVG sa mala pôvodne konať vlani, potom 
bola preložená na apríl 2021) 
Bližšie informácie: http://www.iaevgconference2020.lv/

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

4. november 2021, Zürich, Švajčiarsko (konferencia sa mala pôvodne konať 22. apríla 2021)
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/innovation-through-internationalisation-how-international-
cooperation-and-mobility-foster-innovation-in-higher-education/?yearEvent=2021

 Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2020 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru je prejavom verejného uznania za vytvorenie vynikajúceho pôvodného 
knižného vedeckého alebo odborného diela a udeľuje ju na návrh poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú 
literatúru a počítačové programy Literárneho fondu občanovi SR. Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú pôvodné 
knižné diela, ktoré vyšli v roku 2020 v 1. vydaní (rozhodujúci je údaj v tiráži). Návrhy na cenu môžu predkladať 
aj jednotlivci. Cena sa udeľuje v piatich kategóriách: spoločenské a humanitné vedy; biologické a lekárske vedy; 
prírodné a matematické vedy; technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre; encyklopedické vedy, slovníková literatúra a 
vedy o architektúre. 
Návrhy je možné predkladať do 31. marca 2021. 
Bližšie informácie: http://litfond.sk/index.php/aktuality/artikel/cena_za_vedecku_a_odbornu_literaturu_za_rok_
2020/

Aj v roku 2021 môžete podporiť SAIA, n. o., a jej aktivity  
rozhodnutím o podiele zo zaplatenej dane z príjmov na verejnoprospešný účel

Fyzická osoba (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba)
môže rozhodnúť o poukázaní 2 % alebo 3 %* zo zaplatenej dane z príjmu.

(Táto suma však musí byť minimálne 3 €)
* 3 % môže poukázať fyzická osoba, ktorá v roku 2020 odpracovala aspoň 40 dobrovoľníckych hodín  
   a má Potvrdenie  od organizácie/organizácií, v ktorých dobrovoľne pôsobila.

Právnická osoba môže rozhodnúť o poukázaní 1 % alebo 2 %* zo zaplatenej dane z príjmu.
(Môže podporiť viacerých prijímateľov, jedného však minimálne sumou 8 €)

* 2 % môže poukázať právnická osoba, ktorá darovala na verejnoprospešný účel prostriedky vo výške rovnajúcej sa  
minimálne 0,5 % zaplatenej dane. 

Na čo chceme použiť Vaše peniaze?

 zlepšovanie verejných on-line nástrojov (databáza štipendií a grantov pre slovenských a zahraničných záujemcov,  
    on-line navigácia administratívnymi postupmi pri riešení pobytu cudzincov na Slovensku, vytvorenie webstránky  
    o možnostiach štúdia na Slovensku pre zahraničných záujemcov a pod.),
 výmena skúseností a informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom skvalitňovania našich služieb,
 zapojenie sa do projektov a programov podporujúcich internacionalizáciu vysokého školstva a vedy a ich administrácia,
 vylepšenie vnútorných procesov a skvalitnenie práce na pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre  
    a v Žiline.

Bližšie informácie o podmienkach a postupe pri darovaní podielu z dane za rok 2020:

www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/

Ak sa rozhodnete darovať 2 (1 alebo 3) % z vašej dane z príjmu SAIA, n. o., budete potrebovať nasledujúce údaje:
názov organizácie:  SAIA, n. o.
sídlo:                    Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
IČO:      31821596
právna forma:  nezisková organizácia

http://www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/
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