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Téma:

Bulletin SAIA. Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch  
a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.  
S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
vydáva SAIA, n. o., Bratislava.  
Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1,  
e-mail: bulletin@saia.sk, zodpovedný redaktor: Ján Chlup, jan.chlup@saia.sk,  
redakcia: Michal Fedák, Karla Zimanová, Ondrej Aradský, Tomáš Galan,  
Milica Ivovič, Zuzana Kalináčová, Beáta Košťálová, Silvia Kotuličová,  
Simona Mahútová, Magdaléna Mergová, Adela Poláčková, Kristína Sallerová. 

Pracoviská SAIA nájdete v mestách 
BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE, NITRA, ŽILINA 

Sprievodca 
NÁRODNÝM 

ŠTIPENDIJNÝM 
PROGRAMOM SR

Záznam z webinára MYSLI BEZ HRANÍC – O ŠTIPENDIÁCH NŠP  
DO CELÉHO SVETA, ktorý organizovala SAIA v septembri 2021,  

si záujemcovia môžu pozrieť na 
YouTube kanáli SAIA Slovakia

https://www.youtube.com/watch?v=zLpiagSr9mI 

Z obsahu:
- Aké štipendiá ponúka Národný štipendijný program SR
- Ako zostaviť kvalitnú žiadosť a čo je jej súčasťou
- Ako sa jednoducho zorientovať v systéme na podávanie 
  žiadosti o štipendium NŠP

www.saia.sk
mailto:bulletin@saia.sk
http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch
https://www.youtube.com/channel/UC8KlpBwt-8NYphu_Cd5gz9Q
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Sprievodca 
NÁRODNÝM ŠTIPENDIJNÝM PROGRAMOM SR

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 takmer 2-tisíc občanov 
SR/záujemcov s trvalým pobytom v SR a vyše 2,5-tisíca cudzincov.
Program podporuje štúdium/výskum v ktorejkoľvek krajine sveta. Do tohto čísla bulletinu sme pripravili základné informácie o NŠP, 
teda KTO, KEDY a AKO sa môže uchádzať o štipendium a cestovný grant (paušálny príspevok na prepravu na miesto pobytu  
a späť). Štipendium NŠP je určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, resp. výskumného/umeleckého pobytu na 
vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. 
NŠP podporuje aj zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov.  
Poznáte cudzincov, ktorí by chceli študovať/bádať na Slovensku? Dajte im vedieť o NŠP (viac na strane 5).

KTO (oprávnení uchádzači, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku) 
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.
Administrátor štipendijného programu po konzultácii s výberovou komisiou v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (predovšetkým pri 
zohľadnení situácií, ktoré nastali z titulu vyššej moci) môže akceptovať ako oprávnených uchádzačov aj takých, u ktorých od udelenia titulu PhD  
(alebo jeho ekvivalentu) uplynulo viac ako 10 rokov, nie však viac ako 13 rokov.

Štipendiá nie sú určené:
• študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo doktorandské) v zahraničí,  
  resp. tým, ktorí celé štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP,
• občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej zahraničnej alebo slovenskej 
  škole,
• záujemcom prijatým na pobyt v zahraničí v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov  
  (napr. 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 te 
  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).
• študentom, doktorandom a postdoktorandom, ktorí v rámci tej istej kategórie oprávnených žiadateľov zo zdrojov NŠP  
  už poberali minimálne 5-mesačné štipendium (v prípade viacerých pobytov sa do úvahy berie aj súčet mesiacov za tieto  
  pobyty); táto podmienka sa výnimočne nevzťahuje na uzávierky, ktoré sa uskutočnia od marca 2020, a to z dôvodu šírenia 
  choroby Covid-19 vo svete, pričom o ukončení uplatňovania tejto výnimky môže rozhodnúť administrátor štipendijného  
  programu s prihliadnutím na aktuálne rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), avšak nie neskôr ako  
  v deň otvorenia možnosti na podávanie žiadostí ku konkrétnej uzávierke.

KEDY (uzávierky na predkladanie žiadostí)
• 30. apríl 2022 – na pobyty počas akademického roka 2022/2023

• 31. október 2022 – na pobyty počas letného semestra akademického roka 2022/2023
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Výška štipendií 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. 

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 870 EUR 1 000 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

Gruzínsko 400 EUR 500 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. 

AKO
Žiadosť sa podáva on-line na www.stipendia.sk. 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.
Elektronický systém sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.
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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 (v km) do 350 viac ako 350, maximálne 2 000 viac ako 2 000, maximálne 7 000 viac ako 7 000 

výška grantu (v EUR) 0 250 500 1 000

O cestovný grant sa možno uchádzať len súčasne so žiadosťou o štipendium. Cestovný grant môže byť udelený len so štipendiom. 

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. 

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

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

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) 

Infornácie v databáze štipendií a grantov

 pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

 pre doktorandov 

 pre postdoktorandov 

https://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.scholarships.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
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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. 

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. 

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.

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.

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 o NŠP pre cudzincov sú zverejnené na portáli www.scholarships.sk 

(v anglickom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku) 

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/
http://www.scholarships.sk
https://www.scholarships.sk/en/
https://www.stipendia.sk/fr/
https://www.stipendia.sk/es/
https://www.stipendia.sk/ru/
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Výsledky výberového konania
Dňa 9. decembra 2021 sa uskutočnilo výberové konanie štipendistov Národného štipendijného programu SR 
spomedzi uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu 

uzávierky 31. októbra 2021. Žiadosť si podalo 73 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (5 v kategórii študent 2. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania, 48 v kategórii doktorand, 20 v kategórii postdoktorand) a 321 uchádzačov zo zahraničia  
(76 v kategórii študent, 68 v kategórii doktorand, 177 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).
Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 34 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (2 v kategórii študent 2. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania, 19 v kategórii doktorand, 13 v kategórii postdoktorand) a 82 uchádzačom zo zahraničia  
(15 v kategórii študent, 16 v kategórii doktorand, 51 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2021

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

Študenti Doktorandi Postdoktorandi Cestovný grant 
bez štipendia

Študenti Doktorandi VŠ učitelia  
a výskumníci

2006 77 101 24 17 24 75

2007 83 113 19 43 42 115

2008 90 95 14 29 35 109

2009 113 89 11 36 66 109

2010 24 66 5 7 19 61

2011 54 114 9 20 16 88

2012 32 88 12 23 35 96

2013 27 81 12 16 36 98

2014 24 68 7 22 32 90

2015 23 48 10 15 25 122

2016 15 44 3 14 34 160

2017 22 45 23 12 25 125

2018 13 41 19 28 26 128

2019 11 63 21 31 26 121

2020 9 50 15 25 33 110

2021 – 1. výzva 5 19 10 30 22 76

2021 – 2. výzva 2 19 13 15 16 51

Spolu

624 1 144 100
126

383 512 1 625

1 868
2 520

1 994

4 514

Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného 
pobytu, výškou cestovného grantu, sú zverejnené:
 uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/, 
 zahraniční uchádzači – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/. 

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

Zároveň informujeme, že vzhľadom na to, že na začiatku roka 2022 došlo na základe Plánu obnovy a odolnosti SR a Stratégie 
internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 k navýšeniu zdrojov na štipendiá NŠP o 900 000 €, štipendiá boli v januári 2022 
dodatočne udelené aj všetkým náhradníkom z výberu s uzávierkou 31. októbra 2021.
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K termínu uzávierky podávania žiadostí bolo 
prijatých 73 žiadostí. Z toho 51 uchádzačov 
využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant. 
Všetkých 73 uchádzačov pochádzalo zo 16 
slovenských vysokých škôl a z 6 ústavov 
Slovenskej akadémie vied. V 10 prípadoch 
doktorandov slovenských VŠ sa ich štúdium 
realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, na 
9 ústavoch SAV. Uchádzači žiadali o štipendijné 
pobyty do 25 krajín sveta (z toho 56 žiadostí bolo 
do 17 krajín EÚ/EHP a Švajčiarska a 17 žiadostí 
do 8 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska).  
17 žiadostí nespĺňalo podmienky programu. 

Výberová komisia udelila štipendium 34 
uchádzačom, z toho 2 študentom slovenských 
vysokých škôl na časť magisterského štúdia  
(7 štipendijných mesiacov) do 2 krajín sveta,  
19 doktorandom slovenských vysokých škôl  
a SAV na časť doktorandského štúdia  
(96 štipendijných mesiacov) do 10 krajín sveta 
a 13 postdoktorandom pôsobiacich na 
slovenských vysokých školách a SAV na pobyt  
v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (52 
štipendijných mesiacov) do 11 krajín sveta. 
Výberová komisia zároveň schválila cestovné 
granty k schváleným štipendiám, a to 2 pre 
študentov, 19 pre doktorandov a 13 pre 
postdoktorandov. Výberová komisia nominovala 
13 náhradníkov (64 štipendijných mesiacov), 
a to 10 v kategórii doktorand a 3 v kategórii 
postdoktorand. 

UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM  
NA SLOVENSKU 

Uchádzači a schválení štipendisti podľa krajiny pobytu*

Krajina pobytu
Š D P Spolu

U S U S U S U S

Česko 13 4 2 1 15 5

Dánsko 2 2 2 2

Francúzsko 1 3 2 1 5 2

Grécko 1 1 1 1

Holandsko 1 1 1 2 1

Indonézia 1 1

Írsko 1 1 1 1

Japonsko 1 1 2

Kanada 2 1 2 1

Litva 2 2

Maďarsko 2 1 1 3 1

Nemecko 1 5 3 3 3 9 6

Poľsko 1 1 1 1

Portugalsko 1 1 1 2 1

Rakúsko 3 1 4

Rusko 1 1

Slovensko 1 1

Španielsko 1 1

Švajčiarsko 2 2

Švédsko 1 1 1 1

Taiwan 2 1 2 1

Taliansko 1 1 1 1 2 1 4 3

Ukrajina 1 1 1 1

USA 1 3 2 4 2

Veľká Británia 1 1 2 2 1 1 4 4

Celkový súčet 5 2 48 19 20 13 73 34

Uchádzači a schválení štipendisti podľa inštitúcie*

Š D P Spolu

U S U S U S U S

Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 1 1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 1 2 3

Prešovská univerzita v Prešove 1 1 1 2 1

Slovenská akadémia vied 6 4 6 4

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 2 2 2

Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 9 3 10 3

Technická univerzita v Košiciach 3 1 2 5 1

Technická univerzita vo Zvolene 1 1

Univerzita Komenského v Bratislave 13 6 3 2 16 8

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 1 1 4 1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 2 1 1 3 1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 1 1 1 2 2

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 2 4 2

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 1 1 1

Žilinská univerzita v Žiline 1 1 8 4 2 1 11 6

Spolu 5 2 48 19 20 13 73 34

*

Š – študent 

D – doktorand

P – postdoktorand

U – uchádzač

S – schválený  
štipendista 
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B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia  
v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet žiadostí: 48, podmienky splnilo: 36 
Počet schválených žiadostí: 19 (13 získalo cestovný grant)

A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT – študijný pobyt na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v rozsahu  
1 až 2 semestre, resp. výskumný pobyt v rozsahu 3 až 6 mesiacov
Počet žiadostí: 5, podmienky splnilo: 2 
Počet schválených žiadostí: 2 (2 získali cestovný grant)

Zoznam schválených štipendistov

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

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Kristína Dzuričková, Taliansko, 4 mesiace, CG

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Iveta Pajanová,  Veľká Británia, 3 mesiace, CG

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

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta výtvarných umení Viktor Fuček, Taiwan, 1 mesiac, CG

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Ľuboš Janotka, Česko, 3 mesiace

Stavebná fakulta
Martina Mudrá, Dánsko, 6 mesiacov, CG

Adam Novák, Nemecko, 3 mesiace, CG

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky Matej Gazda, Kanada, 8 mesiacov, CG

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta
Kristína Kaňuchová, Dánsko, 5 mesiacov

Jana Magdaléna Májeková, Česko, 2 mesiace

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Alexandra Ballóová, Francúzsko, 4 mesiace, CG

Lekárska fakulta Kristína Macáková, USA, 10 mesiacov, CG

Prírodovedecká fakulta
Stanislava Bukatová, Francúzsko, 1 mesiac, CG

Marek Linský, Veľká Británia, 2 mesiace, CG

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta Ľuboslav Sisák, Nemecko, 3 mesiace, CG

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta Stanislav Gubančok, Česko, 5 mesiacov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zuzana Tirpáková, USA, 10 mesiacov, CG

Matúš Várady, Česko, 10 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Marek Bajtoš, Poľsko, 3 mesiace

Marek Furmanik, Taliansko, 4 mesiace, CG 

Michal Vidlák, Veľká Británia, 10 mesiacov, CG

Strojnícka fakulta Vidžaja Knap, Nemecko, 6 mesiacov, CG
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C. KATEGÓRIA: POSTDOKTORAND 
– prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 3 až 6 mesiacov 

Počet žiadostí: 20, podmienky splnilo: 18 
Počet schválených žiadostí: 13 (8 získalo cestovný grant)

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

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta Jaroslava Babjáková, Nemecko, 4 mesiace, CG

Slovenská akadémia vied

Archeologický ústav SAV Branislav Kovár, Veľká Británia, 3 mesiace

Centrum experimentálnej medicíny SAV Kristína Csatlósová, Írsko, 5 mesiacov, CG

Parazitologický ústav SAV Júlia Šmigová, Taliansko, 3 mesiace

Ústav experimentálnej fyziky SAV Katarína Zakuťanská, Maďarsko, 3 mesiace

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Kristína Tvarožková, Grécko, 3 mesiace, CG

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Eva Ivanišová, Ukrajina, 3 mesiace, 

Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta ekológie a environmentalistiky Vladimíra Dekanová, Portugalsko, 6 mesiacov, CG

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Pavol Mikolka, Švédsko, 3 mesiace, CG

Lekárska fakulta Barbara Šalingová, Holandsko, 6 mesiacov, CG

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied Alexandra Bartková, Česko, 6 mesiacov, CG

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta prírodných vied Cyril Rajnák, Nemecko, 3 mesiace, CG

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Štefan Borik, Nemecko, 4 mesiace

NÁHRADNÍCI (v poradí stanovenom výberovou komisiou)

Doktorandi:
1. Csápai Ádám, Ekonomická univerzita v Bratislave; Fakulta hospodárskej informatiky, Rakúsko, 9 mesiacov

2. Džubinská Daniela, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Česko, 5 mesiacov

3. Pindjaková Dominika, Univerzita Komenského v Bratislave; Prírodovedecká fakulta, Česko, 7 mesiacov

4. Čajková Silvia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Fakulta prírodných vied, Česko, 2 mesiace

5. Bencúrová Mária, Univerzita Komenského v Bratislave; Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Kanada, 3 mesiace, CG

6. Kováčik Miroslav, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Stavebná fakulta, Rakúsko, 7 mesiacov

7. Šály Ondrej, Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta, Maďarsko, 1 mesiac

8. Mojto Maroš, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Stavebná fakulta, Holandsko, 6 mesiacov, CG

9. Zigo Matej, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Švajčiarsko, 3 mesiace, CG

10. Florian Martin, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Japonsko, 8 mesiacov, CG

Postdoktorandi:
1. Malichová Eva, Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky, Španielsko, 4 mesiace, CG

2. Moreno Rodríguez Daniel, Slovenská akadémia vied; Ústav anorganickej chémie SAV, Česko, 6 mesiacov

3. Gabániová Ľubomíra, Technická univerzita v Košiciach; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Japonsko, 3 mesiace, CG
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K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 321 uchádzačov zo 52 krajín (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 34 uchádzačov;  
40 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 287 uchádzačov). Žiadali o štipendium na pobyty na 26 slovenských vysokých školách,  
27 ústavoch SAV a 2 výskumných centrách. Z celkového počtu 321 uchádzačov si podalo žiadosť 76 v kategórii študent,  
68 v kategórii doktorand a 177 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. 118 podaných 
žiadostí (43 v kategórii študent, 18 v kategórii doktorand, 57 v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) nesplnilo 
podmienky programu. 
Výberová komisia odporučila udeliť štipendium 15 študentom (72 štipendijných mesiacov), 16 doktorandom  
(96 štipendijných mesiacov) a 54 vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (280 štipendijných 
mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu 82 uchádzačov z 24 krajín (7 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 10 štipendistov;  
17 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 721 štipendistov) v rozsahu 448 štipendijných mesiacov. Komisia nominovala 59 náhradníkov 
(336 štipendijných mesiacov), a to 5 v kategórii študent, 10 v kategórii doktorand a 44 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký  
a umelecký pracovník.

ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI

Uchádzači a schválení štipendisti podľa prijímajúcej inštitúcie

Š – študent, D – doktorand, U/V – vysokoškolský učiteľ/výskumník; U – uchádzač, S – schválený štipendista

Prijímajúca inštitúcia
Š D U/V Spolu

U S U S U S U S

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 2 1 3

Akadémia policajného zboru v Bratislave 1 1

Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 1

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave 1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 15 1 3 6 1 24 2

Katolícka univerzita v Ružomberku 3 3

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1

Paneurópska vysoká škola v Bratislave 1 1

Prešovská univerzita v Prešove 2 1 2 14 4 18 5

Slovenská akadémia vied 11 3 42 22 53 25

Slovenská národná knižnica 1 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 3 2 15 7 19 9

Slovenská technická univerzita v Bratislave 16 5 15 3 13 1 44 9

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1

Technická univerzita v Košiciach 4 5 4 13 2 22 6

Technická univerzita vo Zvolene 1 3 4

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 1 1

Trnavská univerzita v Trnave 1 2 3 6

Univerzita J. Selyeho v Komárne 1 1

Univerzita Komenského v Bratislave 21 3 9 26 6 56 9

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 3 5 1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 8 1 10 1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 4 1 1 1 11 5 16 7

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 2 2 4 1

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave 1 1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 1 2 1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 1 1 1

Žilinská univerzita v Žiline 7 1 5 3 4 1 16 5

Iné (nešpecifikované) 1 3 4

Spolu 76 15 68 16 177 51 321 82
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Štátna 
príslušnosť

Š D U/V Spolu

U S U S U S U S

Afganistan 1 1

Arménsko 1 1

Bangladéš 1 1 1 1

Belgicko 1 1

Bielorusko 2 2

Brazília 2 2 4 1 2 1 8 4

Burkina Faso 1 1

Česko 2 1 2 1

Čile 1 1

Egypt 2 11 3 13 3

Ekvádor 1 1

Etiópia 1 1 5 2 8 1

Ghana 1 1

Grécko 1 1 1 1

Gruzínsko 2 2 1 4 1

India 7 3 11 3 18 6

Indonézia 2 2

Irak 1 1

Irán 3 1 17 6 20 7

Írsko 1 1 1 1

Jemen 1 1

Jordánsko 1 2 3

Kamerun 1 1 1 1 3 1

Kazachstan 3 1 2 1 6 1

Kirgizsko 1 1

Kolumbia 1 1

Kongo 1 1 1 1

Uchádzači a schválení štipendisti podľa krajiny pôvodu

Š – študent, D – doktorand, U/V – vysokoškolský učiteľ/výskumník, U – uchádzač, S – schválený štipendista

Štátna 
príslušnosť

Š D U/V Spolu

U S U S U S U S

Libéria 1 1

Lotyšsko 1 1

Maďarsko 4 1 4 1

Maroko 1 1

Mexiko 4 4 8

Mjanmarsko 1 1 1 3

Niger 1 1

Pakistan 4 1 9 3 6 1 19 5

Poľsko 2 1 11 1 13 2

Portugalsko 1 1

Rumunsko 1 1

Rusko 12 3 1 19 7 32 10

Severné 
Macedónsko

2 2

Slovinsko 1 1

Srbsko 3 2 3 2

Sudán 1 1 1 3

Sýria 2 1 1 3 1

Španielsko 1 2 1 3 1

Taliansko 1 1 4 2 5 3

Turecko 7 2 7 2

Ukrajina 20 1 8 4 44 15 72 20

Uzbekistan 20 5 4 5 1 29 6

Venezuela 1 1 2

Vietnam 1 1

Zimbabwe 1 1

Spolu 76 15 68 16 177 51 321 82
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A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT – študijný pobyt na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania  
v rozsahu 1 až 2 semestre
Počet žiadostí: 76, podmienky splnilo: 36 
Počet schválených žiadostí: 15 

Zoznam schválených štipendistov

B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia  
v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet žiadostí: 68, podmienky splnilo: 38 
Počet schválených žiadostí: 16 (* – štipendium bolo udelené s podmienkou)

Prijímajúca inštitúcia Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta medzinárodných vzťahov Bektore Mansurov, Kazachstan, 5 mesiacov

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied Alina Vitalievna Bezkrovna, Ukrajina, 4 mesiace

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Elizaveta Buintseva, Rusko, 5 mesiacov

Giselle Aparecida De Souza Rezende, Brazília, 5 mesiacov

Nozim Shodiev, Uzbekistan, 5 mesiacov

Fakulta informatiky a informačných technológií
Syed Mubashar Hassan, Pakistan, 5 mesiacov

Javlon Tursunov, Uzbekistan, 5 mesiacov

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu John Songe Kasamba, Kongo, 5 mesiacov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Ranier Alexsander Arruda Moura, Brazília, 4 mesiace

Lekárska fakulta Ozodbek Yangiboev, Uzbekistan, 5 mesiacov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta Aziza Olimjon Qizi Akhmedova, Uzbekistan, 5 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta Ozodakhon Uktamova, Uzbekistan, 4 mesiace

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Egor Protasov, Rusko, 5 mesiacov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Sofia Kravchenko, Rusko, 5 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Yared Zewdu Alemu, Etiópia, 5 mesiacov

Prijímajúca inštitúcia Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Thiago Tadeu Silva Polizei, Brazília, 6 mesiacov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Monika Stachová, Česko, 6 mesiacov

Ústav politických vied SAV Viktoriia Sovpenchuk, Ukrajina, 3 mesiace

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Andrea Colpo, Taliansko, 4 mesiace

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Raghavendraprasad Mudalagiri, India, 7 mesiacov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Abid Ali, India, 9 mesiacov

Abinash Panda, India, 5 mesiacov

Stavebná fakulta Asad Zia, Pakistan, 10 mesiacov
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Prijímajúca inštitúcia Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Technická univerzita v Košiciach;

Ekonomická fakulta Oleksandra Tverezovska, Ukrajina, 4 mesiace

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Oleksandra Olehivna Kliuieva, Ukrajina, 3 mesiace

Strojnícka fakulta
Mohammad Zaher Akkad, Sýria, 7 mesiacov

Fawad Ahmed Mangrio, Pakistan, 5 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta Yana Markus, Ukrajina, 3 mesiace

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied Dominika Daria Dziurosz-Serafinowicz, Poľsko, 5 mesiacov

Fakulta riadenia a informatiky
Shima Rahmani, Irán, 10 mesiacov

Muhammad Sadiq, Pakistan, 9 mesiacov

C. KATEGÓRIA: VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEĽ, VÝSKUMNÝ A UMELECKÝ PRACOVNÍK 
– prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 1 až 10 mesiacov 
Počet žiadostí: 177, podmienky splnilo: 129 
Počet schválených žiadostí: 51

Prijímajúca inštitúcia Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky Emin Zeytinoglu, Turecko, 3 mesiace

Prešovská univerzita v Prešove

Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín Oleh Bolyuk, Ukrajina, 5 mesiacov

Fakulta humanitných a prírodných vied Sergii Mykolayovych Sukharev, Ukrajina, 6 mesiacov

Pedagogická fakulta
Dmitry Biriukov, Rusko, 6 mesiacov

Anzhelina Koriakina, Rusko, 7 mesiacov

Slovenská akadémia vied

Archeologický ústav SAV Stanislav Arkadievich Grigoriev, Rusko, 5 mesiacov

Astronomický ústav SAV
Anna Kartashova*, Rusko, 3 mesiace

Igor Volkov, Rusko, 10 mesiacov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Junaid Khan*, Pakistan, 3 mesiace

Luca Paoli, Taliansko, 5 mesiacov

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV Basma Mohammed Abdelhamid Eid, Egypt, 7 mesiacov

Filozofický ústav SAV Vladan Djordjevic, Srbsko, 8 mesiacov

Fyzikálny ústav SAV
Taras Kavetskyy, Ukrajina, 3 mesiace

Oleksandr Sergiyovych Roik, Ukrajina, 2 mesiace

Chemický ústav SAV
Athanasios Arvanitidis, Grécko, 10 mesiacov

Anna Bzducha-Wróbel, Poľsko, 1 mesiac

Neuroimunologický ústav SAV Suman Dutta, India, 10 mesiacov

Sociologický ústav SAV Pauline Anne Garvey, Írsko, 2 mesiace

Ústav experimentálnej fyziky SAV Yuriy Leonidovich Kolesnyk*, Ukrajina, 2 mesiace

Ústav geotechniky SAV Yaroslav Shpotyuk, Ukrajina, 10 mesiacov

Ústav informatiky SAV Asad Saghari, Irán, 10 mesiacov

Ústav materiálového výskumu SAV Vitaliy Stepanovych Bilanych*, Ukrajina, 6 mesiacov

Ústav polymérov SAV

László Lendvai, Maďarsko, 6 mesiacov

Fereshteh Oustadi, Irán, 10 mesiacov

Iryna Sulym, Ukrajina, 7 mesiacov

Ústav svetovej literatúry SAV Eugenia Kelbert Rudan, Rusko, 3 mesiace

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Nataša Simeunović Bajić, Srbsko, 1 mesiac
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Prijímajúca inštitúcia Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Nataliia Hudz, Ukrajina, 2 mesiace

Lovely Mahawar, India, 9 mesiacov

Mohamed Shebl Abdelfattah Shebl, Egypt, 6 mesiacov

Md. Tahjib-Ul-Arif, Bangladéš, 2 mesiace

Fakulta ekonomiky a manažmentu Sergei Kharin*, Rusko, 6 mesiacov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Aysan Badraghi, Irán, 10 mesiacov

Sami Mohamed Shehata Mostafa, Egypt, 7 mesiacov

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Shahla Shahriari, Irán, 5 mesiacov

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky Partha Pakray*, India, 2 mesiace

Strojnícka fakulta Volodymyr Krasinskyi, Ukrajina, 3

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu
Solomiia Fedushko, Ukrajina, 7 mesiacov

Khurshid Khudoykulov*, Uzbekistan, 3 mesiace

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Kateryna Marynets*, Ukrajina, 1 mesiac

Prírodovedecká fakulta

Süleyman Inan, Turecko, 6 mesiacov

Idriss Kevin Ketchemen Youssou, Kamerun, 10 mesiacov

Gema Siliceo*, Španielsko, 3 mesiace

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied Mykyta Mykolaiovych Peregrym, Ukrajina, 10 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Právnická fakulta Fabio Ratto Trabucco, Taliansko, 9 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Hamid Arian Zad, Irán, 4 mesiace

Shalva Barjadze, Gruzínsko, 2 mesiace

Vasyl Romanovych Cherlinka, Ukrajina, 3 mesiace

Azam Zoshki, Irán, 4 mesiace

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Filmová a televízna fakulta Natalia Christofoletti Barrenha, Brazília, 10 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied Halyna Handzilevska, Ukrajina, 5 mesiacov

NÁHRADNÍCI (v poradí stanovenom výberovou komisiou)

Študenti:
1. Akida Saydullaevna Bollieva, Uzbekistan, 5 mesiacov, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta sociálnych a ekonomických vied

2. Kassymzhomart Sagatbek, Kazachstan, 5 mesiacov, Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky

3. Karina Baliuk, Ukrajina, 5 mesiacov, Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta humanitných a prírodných vied

4. Frederick Murana Brima Jr, Libéria, 5 mesiacov, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta sociálnych a ekonomických vied

5. Zhandos Aldashuly Barsay, Kazachstan, 5 mesiacov, Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta riadenia a informatiky

Doktorandi:
1. Ana Maria Paula Rosa, Brazília, 6 mesiacov, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta sociálnych a ekonomických vied

2. Muhammad Umer Majeed, Pakistan, 8 mesiacov, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Ústav manažmentu

3. Mihai Christopher Marian Radovici, Rumunsko, 6 mesiacov, Ekonomická univerzita v Bratislave; Fakulta medzinárodných vzťahov

4. Giorgi Zazunishvili, Gruzínsko, 5 mesiacov, Slovenská akadémia vied; Historický ústav SAV

5. John Luis Manrique, Venezuela, 3 mesiace, Slovenská akadémia vied; Ústav vied o Zemi SAV

6. Seyedehfatemeh Fallah, Irán, 7 mesiacov, Slovenská akadémia vied; Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

7. Mukhtiar Ahmed, SPakistan, 6 mesiacov, lovenská akadémia vied; Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

8. Cristiano André Jesus Conceição, Portugalsko, 1 mesiac, Slovenská akadémia vied; Chemický ústav SAV

9. Erkin Farmanov, Uzbekistan, 6 mesiacov, Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

10. Ali Motamedi, Irán, 10 mesiacov, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Fakulta elektrotechniky a informatiky
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Vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: 

1. Meriem Bouhbou, Maroko, 10 mesiacov, Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta humanitných a prírodných vied

2. Elnaz Darsheshdar, Irán, 10 mesiacov, Slovenská akadémia vied; Fyzikálny ústav SAV

3. Randa Eslah Khalifa Ghonim, Egypt, 3 mesiace, Slovenská akadémia vied; Ústav polymérov SAV

4. Mykola Beshley Ivanovych, Ukrajina, 8 mesiacov, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta managementu

5. Amandeep Kaur, India, 8 mesiacov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

6. Alexandra Kravtsova, Rusko, 10 mesiacov, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta

7. Viktoriya Andriivna Levytska, Ukrajina, 6 mesiacov, Slovenská akadémia vied; Parazitologický ústav SAV

8. Oksana Makota, Ukrajina, 7 mesiacov, Slovenská akadémia vied; Ústav geotechniky SAV

9. Abdollah Mohammadi-Sangcheshmeh, Irán, 10 mesiacov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Fakulta biotechnológie  
    a potravinárstva

10. Liubov Petrova, Rusko, 4 mesiace, Prešovská univerzita v Prešove; Pravoslávna bohoslovecká fakulta

11. Balkrishan Sangvikar, India, 3 mesiace, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta managementu

12. Yuliia Serhiivna Serpeninova, Ukrajina, 1 mesiac, Ekonomická univerzita v Bratislave; Fakulta hospodárskej informatiky

13. Anka Trajkovska Petkoska, Severné Macedónsko, 1 mesiac, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Fakulta záhradníctva  
     a krajinného inžinierstva

14. Andrii Borisovich Vyshnikin, Ukrajina, 5 mesiacov, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta

15. Jalal Hafeth Ahmad Abu Alrop, Jordánsko, 8 mesiacov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Ekonomická fakulta

16. Jawad Babaei Seyed Mahalleh, Irán, 10 mesiacov, Slovenská akadémia vied; Centrum experimentálnej medicíny SAV

17. Yuliia Kukhazh, Ukrajina, 3 mesiace, Slovenská akadémia vied; Fyzikálny ústav SAV

18. Iryna Nikolaevna Lukiienko, Ukrajina, 2 mesiace, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta

19. Vitaliy Nagirnyy, Ukrajina, 6 mesiacov, Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta

20. Oleksandr Okhrimenko, Ukrajina, 4 mesiace, Slovenská národná knižnica; Slovenská národná knižnica

21. Jacek Zbigniew Barańczuk, Poľsko, 3 mesiace, Technická univerzita v Košiciach; Stavebná fakulta

22. Dariusz Bartkowski, Poľsko, 3 mesiace, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

23. Victor Ulises Lev Contreras, Mexiko, 2 mesiace, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

24. Oksana Fizer, Ukrajina, 6 mesiacov, Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta humanitných a prírodných vied

25. Aygul Ismailova, Uzbekistan, 5 mesiacov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

26. Imran Khan, Pakistan, 10 mesiacov, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Stavebná fakulta

27. Nadiia Kichera, Ukrajina, 4 mesiace, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

28. Saeed Kooshki, Irán, 9 mesiacov, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

29. Susanne Taina Ramalho Maciel, Brazília, 7 mesiacov, Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

30. Hüseyin Demirci, Turecko, 6 mesiacov, Slovenská akadémia vied; Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

31. Sergii Legenchuk, Ukrajina, 5 mesiacov, Ekonomická univerzita v Bratislave; Fakulta hospodárskej informatiky

32. Alexander Andreevich Osmolovskiy, Rusko, 1 mesiac, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave; Lekárska fakulta

33. Anna Yakovlieva, Ukrajina, 9 mesiacov, Technická univerzita v Košiciach; Letecká fakulta

34. Mohamed Moustafa Elsaid Moustafa Ata, Egypt, 5 mesiacov, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Materiálovotechnologická 
     fakulta v Trnave

35. Olha Baranova, Ukrajina, 3 mesiace, Technická univerzita vo Zvolene; Drevárska fakulta

36. Giorgi Benashvili, Gruzínsko, 9 mesiacov, Ekonomická univerzita v Bratislave; Obchodná fakulta

37. Andrii Dovhopolov, Ukrajina, 3 mesiace, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

38. Małgorzata Jastrzębska, Poľsko, 3 mesiace, Slovenská akadémia vied; Matematický ústav SAV

39. Valerii Kotok, Ukrajina, 6 mesiacov, Slovenská technická univerzita v Bratislave; Fakulta elektrotechniky a informatiky

40. Oleksandr Smirnov, Ukrajina, 3 mesiace, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Fakulta prírodných vied

41. Ainuru Alibekovna Zholchieva, Kirgizsko, 9 mesiacov, Katolícka univerzita v Ružomberku; Pedagogická fakulta

42. David López Peña, Španielsko, 10 mesiacov, Univerzita Komenského v Bratislave; Prírodovedecká fakulta

43. Tomasz Lusiak, Poľsko, 8 mesiacov, Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

44. Askar Mustafin, Rusko, 5 mesiacov, Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta manažmentu
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Štipendiá a granty 
 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. 
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 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2022 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 paušálny príspevok na financovanie cestovného (cestovný grant). 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

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

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia 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
https://www.saia.sk/sk/pomocnik/menu
https://www.saia.sk/sk/pomocnik/menu
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://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
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Grantové programy Nadácie Tatra banky
Uzávierka: 28. február 2022 (stredoškoláci), 4. apríl 2022 (vysokoškoláci) 

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

 Program pre vysokoškolákov 
V rámci programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených 
so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi v niektorej 
z renomovaných vzdelávacích inštitúcií v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. Štipendium je určené 
študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske  
a doktorandské) vo veku do 30 rokov. 

Bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/granty-vzdelanie/

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2022

Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre) občanom krajín V4 v inej krajine V4 a na magisterské štúdium  
(1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 v inej krajine V4 
alebo na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, 
Gruzínsku, Moldavsku, Severnom Macedónsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 17. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk 

 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne 
Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho 
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka. 

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa 
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.

 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne  
Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.  

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 10. marec 2022 on-line na www.granty.saia.sk 

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),   
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.  
Akceptačný list vítaný. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt    
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
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 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 8. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk 

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)  
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt   
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk 
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz bulharského jazyka    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení 
môžu byť študenti slovanských jazykov.

 ČESKO
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 
Uzávierka: 10. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk  

 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)  
Štipendium je určené študentom slovenských verejných vysokých škôl 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre)  
a 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)      
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom.

TFAS – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 1. marec 2022

Fond pre americké štúdiá (The Fund for American Studies – TFAS) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na 
letný kurz v oblasti politickej ekonómie v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2022 sa uskutoční od 9. do 30. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/program/prague/

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2022

Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre), magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský 
študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inej krajine V4. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 ČÍNA 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva 

Uzávierka: 10. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk 

 ročný študijný pobyt    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou. 

 ročný výskumný pobyt    
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
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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: 3. február 2021 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line  
na www.granty.saia.sk

 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky. 
Vyžaduje sa akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky).

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

 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého 
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list. 

 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

 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) či výskum na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva 
fínska univerzita. 
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády 
Uzávierka: 1. marec 2022

Francúzska vláda ponúka občanom SR možnosť uchádzať sa o niekoľko typov štipendií. V akademickom roku 2022/2023 budú 
prioritne podporené žiadosti zo študijných odborov: kultúra a umenie; dopravné inžinierstvo; medicína a biomedicína; zelené 
energie a životné prostredie.

 štipendiá na bakalárske a magisterské štúdium na jeden rok v rámci bakalárskeho štúdia a dva roky v rámci 
    magisterského štúdia vo Francúzsku. 

Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-studentov/

 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov)
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-doktorandov-a-na-post-doc/

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 24. február 2022 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line  
na www.granty.saia.sk

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
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 letný kurz modernej gréčtiny
Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), 
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom.

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

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 3. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk 

 
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

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

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

 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vedeckým pracovníkom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program. 

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

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

 ÍRSKO
Hardimanove doktorandské štipendiá
Uzávierka: 12. február 2022

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

 JAPONSKO
štipendium japonskej vlády pre študentov japonológie pre rok 2022
Uzávierka: 4. február 2022 

Štipendium je určené občanom Slovenskej republiky vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú v bakalárskom stupni japonský jazyk 
alebo japonskú kultúru mimo územia Japonska a v apríli 2022 bude mať absolvovaný minimálne jeden akademický rok štúdia. 
Uchádzač musí mať veľmi dobrú znalosť japončiny, dobrý fyzický i psychický zdravotný stav. 
Bližšie informácie: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000126.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/
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 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 10. marec 2022 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 2022

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: https://www.viaa.gov.lv/en/latvian-state-scholarships; https://www.viaa.gov.lv/en/studies

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 15. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom denného štúdia 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a 2. stupňa VŠ, ktorí 
ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.  

 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Štipendium je určené interným doktorandom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený  
v akceptačnom liste.  

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt   
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 letné jazykové/odborné kurzy (2 – 4 týždne) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od 
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2022

Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre), magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský 
študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inej krajine V4. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 8. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

 NEMECKO
Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2022

 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: priebežne on-line na www.funding-guide.de (proces schvaľovania trvá približne 3 mesiace)

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 (vrátane študentov  
2. stupňa VŠ), 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 (vrátane študentov 2. stupňa VŠ), 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.
Bližšie informácie: www.saia.sk a  www.daad.de

Fond Boehringer Ingelheim – štipendiá na doktorandské štúdium, príspevky na krátkodobé výskumné cesty  
a odborné kurzy v oblasti biomedicíny
Uzávierka: priebežne, najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) poskytuje príspevky na krátkodobé výskumné 
cesty (max. 3 mesiace) a odborné kurzy pre študentov medicíny, doktorandov a postdoktorandov. 
Bližšie informácie: www.bifonds.de

Štipendium Výskumného inštitútu filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 30. január 2022

Forschungsinstitut für Philosophie Hannover ponúka doktorandom a postdoktorandom štipendium na výskumný pobyt, ktorý sa 
uskutoční od 1. októbra 2022 do 31. júla 2023. 
Bližšie informácie: www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php
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Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá spolkovej krajiny Dolné Sasko na rok 2023
Uzávierka: 31. január 2022

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: https://www.hab.de/forschungsstipendien/

Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2022

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: https://www.hector-fellow-academy.de/bewerbung-forschungsideel

 NÓRSKO
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 25. marec 2022

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

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 15. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov  
     2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ, 
     študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa znalosť poľského alebo anglického jazyka  
     na úrovni B1. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2022

Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre), magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský 
študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inej krajine V4. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
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 RAKÚSKO

Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2022 (štipendiá, projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at 

Štipendiá 
 štipendiá pre diplomantov

Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 800 EUR/mes. 

 štipendiá pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 1 050 EUR/mes. 

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

 štipendiá na letné jazykové kurzy nemeckého jazyka (maximálne 1 mesiac) 
Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandov. Výška štipendia: 345 EUR + hradený kurz a ubytovanie.  
V roku 2022 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi z prírodných a príbuzných vied (medicína, veterinárne lekárstvo, pôdo- 
a poľnohospodárstvo).

 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 (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty  
zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).

Program ESPRIT pre kvalifikovaných postdoktorandov
Uzávierka: priebežne 

Program ESPIRIT (Early-Stage-Programme: Research–Innovation–Training) je určený pre vysokokvalifikovaných 
postdoktorandov všetkých vedných disciplín s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí majú v čase podávania žiadosti 
ukončené doktorandské štúdium pred maximálne 5 rokmi. Štipendium sa udeľuje na 36 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide 
o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu (plat postdoktoranda + ročný paušálny príspevok na 
projekt 15 000 EUR; v prípade odôvodnených výdavkoch maximálne 25 000 EUR).

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. marec 2022 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Franza Werfela 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu 
má štipendista následne viacero výhod. 

 Štipendium Richarda Plaschku 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov, ktorí sa zaoberajú historickými a historiografickými témami týkajúcimi sa 
Rakúska. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný 
pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 18 mesiacov. 

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 
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http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://www.scholarships.at
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 RUMUNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 8. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester) 
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. 

 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo 
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).

 SEVERNÉ MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 3. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 3. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku do 26 rokov na štúdium  
a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letná škola a seminár slovinského jazyka  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy). 

 SRBSKO
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 3. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo 
iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

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

Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) 
Uzávierka: 1. marec 2022 

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

 Štipendium na výskumný pobyt po prerušení kariéry
Post Career Break Fellowship Programme je určený absolventom v odbore experimentálnej a teoretickej fyziky  
a absolventom aplikovaných a počítačových vied a technických odborov, ktorí sa nevenovali výskumu za uplynulé minimálne 
2 roky, a to z rodinných či zdravotných dôvodov, a chcú sa vrátiť k budovaniu kariéry, na 6- až 36-mesačný pobyt  
v Ženeve. Podmienkou je magisterský alebo PhD titul a 4- až 10-ročné skúsenosti od získania magisterského titulu.  
V oblasti experimentálnej a teoretickej fyziky musí mať uchádzač titul PhD alebo byť tesne pred jeho získaním.  
Uchádzať sa môžu prípadne aj držitelia bakalárskeho titulu so skúsenosťami nie viac ako 4 roky.

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

 TALIANSKO
Štipendium na celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii 
Uzávierka: 31. január 2022

Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ponúka ročne jedno 
štipendium na celé 4-ročné doktorandské štúdium na EUI v rámci štyroch oddelení inštitútu (ekonómia, história a civilizácia, 
právo, politické a spoločenské vedy). O štipendium sa môže uchádzať občan SR a občan iného štátu, ktorý ma povolenie na 
trvalý pobyt v SR, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo je v poslednom ročníku druhého stupňa  
(doklad o ukončení štúdia bude musieť predložiť do konca augusta 2022).
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

 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

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 10. február 2022 a 31. marec 2022 (výskumné štipendiá)

 Štipendiá na celé bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium 

Bližšie informácie: https://turkiyeburslari.gov.tr/fulltimeprograms

 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/calendar; https://turkiyeburslari.gov.tr/shorttermprograms
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 UKRAJINA

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 10. marec 2022 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 Paula Robitscheka 
Uzávierka: 1. marec 2022

Štipendium Paula Robitscheka (The Paul Robitschek Scholarship) je určené na výmenný pobyt študentom, ktorí majú český 
alebo slovenský pôvod na štúdium na Univerzite Nebraska–Lincoln na jeden akademický rok (2 semestre). Štipendium 
pozostáva z plnej úhrady priamych nákladov (školné poplatky, ubytovanie, strava, knihy a ďalšie poplatky), 400 USD/semester  
a spiatočnej letenky z Prahy do Nebrasky. Uchádzač musí mať vynikajúce akademické výsledky, ovládať anglický jazyk a v čase 
príchodu do Nebrasky mať 21 rokov.
Bližšie informácie: global.unl.edu/scholarships; https://global.unl.edu/cost/#robitschek-application

 VEĽKÁ BRITÁNIA 

Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov 
Uzávierka: 14. február 2022 

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo 
6-mesačný študijný pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.  
Bližšie informácie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-fellowship
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 Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo 
skupiny. Termín na podávanie prihlášok je 13. február 2022.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk

 Podpora slovensko-nórskych projektov 

Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom v Nórsku a na Slovensku 
(kód výzvy: BIN SGS02). Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Výška finančného príspevku na projekt je od 10 000 do 200 000 EUR. Cieľom je zvýšenie kvality a dôležitosti 
vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku v dvoch programových oblastiach (zelené inovácie v priemysle a 
verejnoprospešné technológie; pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní).
Stredné školy sa môžu uchádzať o podporu partnerských projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP), alebo na preklenutie rozdielu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce. 
Vysoké školy môžu prihlasovať partnerské projekty, ktoré rozvíjajú ich spoluprácu s malými a strednými podnikmi  
a vzdelávacími inštitúciami a podporujú kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.
Žiadosti sa predkladajú v anglickom jazyku do 28. februára 2022.
Bližšie informácie: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/638-bin-sgs02

 Program SASPRO 2 – 3. výzva

Program SASPRO 2 je projektom Slovenskej akadémie vied a partnerov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
a Univerzity Komenského v Bratislave zameraným na vytvorenie vhodných a motivujúcich pracovných podmienok 
pre vedcov prichádzajúcich zo zahraničia. V rámci tohto programu im ponúka možnosť uchádzať sa o pracovné 
miesta vo vedeckých organizáciách SAV a na fakultách STU a UK.
Program SASPRO 2 je rozdelený na dve mobilitné schémy: Reintegrácia a Incoming. Uchádzač musí byť držiteľ 
PhD. alebo ekvivalentného titulu a tento titul získal najviac 15 rokov pred podaním prihlášky. Začiatok pobytov 
uchádzačov vybraných v tretej výzve sa predpokladá na júl alebo september 2022. Pracovné pobyty budú trvať 
minimálne 12 mesiacov a maximálne 36 mesiacov. Všetky projekty musia byť ukončené k 30. septembru 2025.
Uzávierka prihlášok: 28. február 2022.
Bližšie informácie: https://saspro2.sav.sk/news-announcement3.html

 Výzva na projektovú spoluprácu Bridge2ERA2021

V rámci stratégie internacionalizácie v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania vyhlásilo nemecké spolkové ministerstvo 
pre vedu a vzdelávanie výzvu na podávanie projektov na tému „Integrácia regiónov strednej, východnej a 
juhovýchodnej Európy do európskeho výskumného priestoru“ (Bridge2ERA2021). Predmetom financovania je 
spoločná príprava žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, 
INTERREG, Eurostars a iné) s cieľom vybudovať siete, ktoré budú existovať aj po uplynutí financovania projektu  
a vytvoriť tak potenciál dlhodobej a udržateľnej spolupráce s krajinami, na ktoré je zameraná táto výzva.
O grant sa môžu uchádzať mimouniverzitné výskumné pracoviská, vysoké školy a iné výskumné organizácie  
v rámci konzorcia, ktoré musí pozostávať minimálne z troch oprávnených inštitúcií z troch rôznych krajín.  
Uzávierky na podávanie žiadostí sú: 28. február 2022, 30. november 2022, 27. september 2023  
a 31. máj 2024.
Bližšie informácie: http://www.internationales-buero.de
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/10/2021-10-18-Bekanntmachung-
Bridge2ERA2021.html
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 Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,  
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.
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

 Výstavy Kam na vysokú – RoadShow, Slovensko
1. február 2022 Trnava, 2. február 2022 Trenčín, 3. február 2022 Žilina, 
8. február 2022 Banská Bystrica, 9. február 2022 Poprad, 10. február 2022 Košice, 11. február 2022 Prešov
Bližšie informácie: https://www.narodnekariernecentrum.sk/vystavy

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
16. – 17. február 2022, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

 Konferencie o vzdelávaní
 Seminár ACA: What‘s new in Brussels? Recent developments In European policies  
     and programmes

3. a 4. február 2022, on-line 
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/whats-new-in-brussels-recent-developments-in-european-
policies-and-programmes-19/?yearEvent=2022

 Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít 2022: University values: what, why and how? 
28. až 29. apríl 2022, Budapešť, Maďarsko 
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/207-2022-eua-annual-conference.html

 Štipendiá thajských vysokých škôl pre zahraničných študentov 

Thajské ministerstvo vysokého školstva, vedy, výskumu a inovácií zverejnilo publikáciu List of scholarships offered 
by Thai higher educational institution for international students in academic year 2022. V zozname sú štipendiá 
na celé bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium a štipendiá na krátkodobé pobyty. Štipendiá na 
celé štúdium sú ponúkané na konkrétne študijné odbory. Termíny uzávierok pre podávanie žiadostí, poskytovaná 
štipendijná podpora ako aj podmienky uchádzania sa o štipendium sa líšia v závislosti od konkrétnej univerzity. 
Bližšie informácie: https://www.saia.sk
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