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Sprievodca 
AKADEMICKÝMI MOBILITAMI

Po mesačnej prestávke prinášame v Bulletine SAIA spievodcu ďalším programom, ktorý administruje SAIA, n. o. – Akademické 
mobility. Zatiaľ sme predstavili Národný štipendijný program SR (Bulletin SAIA 1/2022), Akciu Rakúsko – Slovensko, spolupráca 
vo vede a vzdelávaní (Bulletin SAIA 2/2022) a Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS (Bulletin 
SAIA 3/2022).

Program Akademické mobility sa spája so vznikom SAIA v roku 1990. Jeho zámerom bolo umožniť mladým ľuďom ľahší prístup 
k informáciám o mobilitách študentov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov.

V súčasnosti v rámci tohto programu SAIA:
• poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí,
• prevádzkuje on-line databázu štipendií a grantov na www.granty.saia.sk,
• organizuje výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd  
   a ponúk zahraničných vlád do takmer 30 krajín sveta,
• koordinuje prijatia zahraničných štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu  
   a športu SR na študijné a výskumné pobyty,
• organizuje semináre zamerané na akademické mobility pre vysoké školy a informačné  
  dni o možnostiach štúdia v zahraničí a o štipendijných programoch pre študentov stredných  
  a vysokých škôl, a to v úzkej spolupráci so svojimi regionálnymi pracoviskami v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach,

Program Akademické mobility v skratke 
(Štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád)

Zameranie programu študijné/výskumné mobility a letné kurzy podľa podmienok bilaterálnych medzivládnych zmlúv  
a ponúk zahraničných vlád

Cieľová skupina študenti, doktorandi, učitelia VŠ a vedeckí pracovníci

Cieľová krajina cca 30 krajín (tie, ktoré uzavreli zmluvu s MŠVVaŠ, resp. zaslali notifikáciu o ponuke)

Druh podpory štipendiá na študijné a výskumné pobyty, letné jazykové kurzy, celé štúdium  
(vo vybraných prípadoch prepláca MŠVVaŠ cestovné)

Dĺžka pobytu/podpory podľa podmienok uvedených v medzivládnej dohode/programe spolupráce/notifikácii

Financie výška štipendia závisí od podmienok v dohode/programe spolupráce, resp. od pravidiel prijímajúcej 
strany

Uzávierka podľa jednotlivých krajín 1x ročne (na niektoré ponuky priebežne)

Forma podania žiadosti on-line, niektoré materiály poštou/osobne 

Ďalšie informácie
www.saia.sk, www.granty.saia.sk
Kontakty na pracovníkov SAIA, ktorí poskytujú poradenstvo o štúdiu, výskume a štipendiách 

Vyhľadávať štipendiá podľa kategórie podpory (študijná mobilita, 
výskumná mobilita, jazykový kurz, riadne – celé – štúdium, letná odborná 
škola, projektová spolupráca, iné) a cieľovej skupiny (študent strednej 
školy, študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, 
doktorand, učiteľ základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej 
školy, výskumný pracovník, iné) možno v databáze štipendií a grantov, 
ktorú SAIA prevádzkuje od roku 2010. 
V roku 2021 databáza podľa služby Google Analytics zaznamenala 
96 316 návštev, počet jedinečných návštevníkov bol 52 352.
Pracovníci SAIA poskytli za celý minulý rok osobne, telefonicky, e-mailom  
a prostredníctvom sociálnych sietí informácie a poradenstvo 
celkovo 7 948-krát.
V roku 2021 žiadalo o štipendium v 22 krajinách 227 uchádzačov, 
odporučených bolo 143 uchádzačov o štipendium a 25 náhradníkov.

https://www.stipendia.sk/
https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2022/BS_01_2022.pdf
https://www.aktion.saia.sk/
https://www.aktion.saia.sk/
https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2022/BS_02_2022.pdf
https://ceepus.saia.sk/sk/
https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2022/BS_03_2022.pdf
https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2022/BS_03_2022.pdf
https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/pracovnici-saia-kontakty#PORAD
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all
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Krajina Názov dohody/ponuky 

Belgicko Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho spoločenstva a vládou Valónskeho 
regiónu

Bielorusko Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky 

Bulharsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky 

Česká republika Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR 
o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu

Čína Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva

Egypt Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého školstva  
a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky

Grécko Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou

Chorvátsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy 
a vzdelávania Chorvátskej republiky

India Štipendiá indickej vlády

Izrael Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy

Japonsko Program japonskej vlády Monbukagakusho

Kazachstan Memorandum medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci  
v oblasti vzdelávania

Kórejská republika Štipendiá kórejskej vlády

Maďarsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti školstva, vedy, športu  
a mládeže

Mexiko Štipendiá mexickej vlády 

Moldavsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky  
v oblasti vzdelávania 

Nemecko Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD

Poľsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky 

Rakúsko Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Rumunsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom národného školstva 
Rumunska v oblasti vzdelávania

Severné Macedónsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy

Slovinsko
Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom kultúry SR  
a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom 
zahraničných vecí Slovinskej republiky

Srbsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom 
školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania

Švajčiarsko Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov 

Ukrajina Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania

Odporúčanie uchádzačom

Odporúčame všetkým uchádzačom o štipendiá, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, aby pred podaním alebo zaslaním žiadosti 
kontaktovali niektoré z jej pracovísk v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline a poradili sa, či ich žiadosť obsahuje 
všetky potrebné podkladové materiály, či je správne vyplnená. 

Je vo vlastnom záujme uchádzača, aby jeho žiadosť bola v poriadku po formálnej stránke. Nekompletné materiály nebudú 
zaradené do výberového konania. Predkladané dokumenty majú byť v zásade čo najaktuálnejšie.

Prehľad dohôd, z ktorých vyplývajú štipendiá, ktoré v rámci programu Akademické mobility administruje SAIA n. o. 
Názov dohody by mal byť uvedený v akceptačnom liste, pozývacom liste či odporúčaní, ak sa vyžadujú k žiadosti.  
Dohody/zmluvy sú zverejnené na portáli https://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/

Uchádzate sa o viac štipendií?

Pri štipendiách, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, sa síce môžete uchádzať o viac štipendií súčasne, pre všetky pobyty 
však platí, že jeden uchádzač môže v tom istom čase poberať len jeden typ štipendia. 
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Výberové konanie a úloha SAIA 
Úlohou SAIA je skontrolovať žiadosti uchádzačov o štipendium, či spĺňajú stanovené podmienky a či sú podkladové materiály 
skompletizované tak, ako to stanovuje zahraničná prihláška, resp. ako je uvedené v podmienkach, ak zahraničná prihláška 
neexistuje. 
SAIA pripravuje podkladové materiály uchádzačov pre prácu výberovej komisie, nerozhoduje však o výbere uchádzačov, to je úloha 
komisie. Výberové komisie zasadajú spravidla do mesiaca po uzávierke na predkladanie žiadostí. Tvoria ich vysokoškolskí učitelia  
a vedeckí pracovníci, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zastupiteľského úradu danej krajiny.
Pri výbere rozhodujú: 

● kvalita predloženej žiadosti o štipendium, 
● dobre vypracovaný odborný program pobytu a motivácia pre študijný alebo výskumný pobyt,
● akceptačný list, 
● hodnotenie odborných a osobnostných predpokladov uchádzača v odporúčaniach, 
● študijné, resp. vedecké výsledky, 
● jazykové znalosti.

SAIA na základe odporúčania výberovej komisie postupuje podkladové materiály odporúčaných kandidátov Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo nominuje odporúčaných kandidátov svojmu zahraničnému partnerovi. Rozhodnutie 
výberovej komisie oznámi SAIA uchádzačom písomne e-mailom alebo listom a zverejní ho na webovej stránke www.saia.sk.
Definitívne rozhodnutie o pridelení alebo nepridelení štipendia zasiela zahraničný partner Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, resp. priamo na adresu štipendistu. 

Videozáznamy z webinárov SAIA o možnostiach štúdia v zahraničí 
Pre záujemcov o štúdium v zahraničí pracovníci SAIA pravidelne pripravovali informačné podujatia. Pandémia ochorenia COVID-19 
preniesla v posledných dvoch rokoch tieto akcie do virtuálneho prostredia, organizujú sa webináre. Záznamy z nich sú zverejňované 
na verejne prístupnom kanáli SAIA Slovakia na službe YouTube (https://youtube.com/channel/UC8KlpBwt-8NYphu_Cd5gz9Q).  
Sú tu napríklad videá:

● Žiadosť o štipendium NŠP – Motivačný list
● Žiadosť o štipendium NŠP – Akceptačný list
● Štipendiá DAAD do Nemecka pre doktorandov, VŠ učiteľov  
   a výskumných pracovníkov.
● Štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy  
   a magisterské štúdium 
● Mysli bez hraníc – ŠTIPENDIÁ NŠP na štúdium  
   a výskum do celého sveta!
● Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí
● Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy
● Štipendiá na letné jazykové kurzy v zahraničí
● Štipendiá a granty do krajín mimo Európy
● Štipendiá do Rakúska: Akcia Rakúsko – Slovensko  
   a iné programy

Podávanie žiadostí na www.granty.saia.sk
Predpokladom podania žiadosti je registrácia v databáze štipendií a grantov. Registráciou záujemca získa prihlasovacie meno 
a heslo, s ktorým si môže vytvárať a priebežne upravovať žiadosť o zvolené štipendium, resp. aj žiadosť odoslať (podať). 
Spravidla platí, že vytvorenie žiadosti ku konkrétnemu štipendiu je možné dva mesiace pred uzávierkou; žiadosť je možné 
priebežne upravovať a dopĺňať, no je nevyhnutné, ju v on-line systéme aj odoslať (nielen uložiť), inak sa považuje za 
nepodanú. 
Nenechávajte si prihlásenie „na poslednú chvíľu“. Môže sa stať, že systém bude preťažený a nepodarí sa vám prihlásiť  
či odoslať žiadosť. 

Bližšie informácie o registrácii: 
https://www.saia.sk/sk/pomocnik/naco-sa-zaregistrovat

Pripravujeme:

Štipendiá a granty 2023/2024
Publikácia prinesie prehľad štipendijných príležitostí a iných foriem podpory najmä vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských 
učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl na 
študijné/výskumné/umelecké pobyty vo vyše 50 krajinách sveta.
Publikácia bude zverejnená na www.saia.sk koncom júna/začiatkom júla 2022.

https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani-(stipendisti)/
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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: 31. október 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

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2022 (mobility v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info

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

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

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci 
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne 
podporuje študentov technických odborov a medikov. 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/

Európska molekulárno-biologická konferencia: Vedecké výmenné granty EMBO a štipendiá pre 
postdoktorandov 
Uzávierka: priebežne, minimálne 30 dní pred začiatkom plánovaného pobytu (granty) a druhý piatok v auguste (štipendiá) 

 Vedecké výmenné granty EMBO
EMBO Scientific Exchange Grants (niekdajšie štipendiá EMBO na krátkodobé pobyty) sú 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: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/

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://ceepus.saia.sk/
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
https://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
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 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. 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/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk

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

 ESTÓNSKO
Štipendiá Dora Plus pre hosťujúcich doktorandov
Uzávierka: 1. september 2022, 1. október 2022 (termín nominácie pre hosťujúcu univerzitu)

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

 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred plánovaným pobytom

Štipendium je na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť 
doktorát (alebo dvojitý doktorát) či výskum na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva 
fínska univerzita. 
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 JAPONSKO
Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2023
Uzávierka: 20. jún 2022

Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2023  
a marcom 2024) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický 
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú  
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá 
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.), k žiadosti musí priložiť akceptačný list od 
prijímajúcej inštitúcie. 
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 
http://mif-testpage.com/wp/en/fellowship/announcement/#overview

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. Výška 
mesačného štipendia je 160 000 HUF.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 25. júl 2022, 15. november 2022 

Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 8-týždňové štipendiá vo výške  
2 700 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. Témou výskumných pobytov v roku 2022/2023  
je „poučenie zo studenej vojny“.
Bližšie informácie: www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship; 
www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/

 NEMECKO
Fond Boehringer Ingelheim – štipendiá na doktorandské štúdium, príspevky na krátkodobé výskumné cesty  
a odborné kurzy v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. jún 2022 (výskumné štipendium) a priebežne, najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom (príspevky na 
výskumné cesty a odborné kurzy)

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom 
na začiatku ich kariéry, ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na  
2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 18 mesiacov. 
Nadácia tiež poskytuje príspevky na krátkodobé výskumné cesty (max. 3 mesiace) a odborné kurzy pre študentov medicíny, 
doktorandov a postdoktorandov. 
Bližšie informácie: https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html 
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/md-fellowships.html 
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html

Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2023
Uzávierka: 31. júl 2022

Nemecký spolkový snem (Bundestag) ponúka 5-mesačný program Internationales Parlamentsstipendiums des Bundestages 
(IPS) v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním s výbornou 
znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli 
dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v Spolkovej republike Nemecko. 
Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky, bezplatné ubytovanie, náklady 
na cestu do/z Berlína. 
Bližšie informácie: https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowakei-245054
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Artists Unlimited: Umelecké rezidencie v roku 2023
Uzávierka: 1. október 2022

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gaststipendium) na rezidenčný pobyt  
v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa  
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady. 
Bližšie informácie: http://www.artists-unlimited.de/1985/residency/

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: priebežne on-line na www.scholarships.at 

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, 
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

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

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).
Bližšie informácie: https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/esprit-programm

Štipendiá Medzinárodného výskumného centra pre kultúrne vedy Umeleckej univerzity v Linzi so sídlom vo Viedni
Uzávierka: 4. júl 2022

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

Rakúska akadémia vied: Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 15. september 2022

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

Štipendium Franza Werfela
Uzávierka: 15. september 2022 on-line na www.scholarships.at

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má 
štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 250 EUR/mesiac.
Bližšie informácie: https://oead.at/?id=1597, www.grants.at 

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-kratkodobe-pobyty/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://www.scholarships.at
https://grants.at/de/?=MjAyNzdfMjE0MjBfMTU=
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 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2022 (pobyty začínajúce sa v januári 2023) 

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

 TAIWAN
Štipendium Národnej Sanjatsenovej univerzity na doktorandské štúdium 
Uzávierka: 30. september 2022 (na jarný semester)

Taiwanská Národná Sanjatsenova univerzita (National Sun Yat-sen University) ponúka občanom Slovenska štipendium na 
doktorandské štúdium (NSYSU PhD Scholarship for Slovakian Students). Štipendium sa udeľuje na tri roky, zahŕňa odpustenie 
školného a mesačné štipendium 15-tisíc taiwanských dolárov.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2970.html

Vyšehradsko-taiwanské štipendium
Uzávierka: 30. september 2022 (podávanie žiadostí sa začne 1. augusta)

Medzinárodný vyšehradský fond ponúka v rámci štipendijného programu Visegrad-Taiwan Scholarships štipendium  
na 10-mesačné študijné a výskumné pobyty na vybraných vysokoškolských inštitúciách na Taiwane. Program je určený 
doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) a podporuje vedné oblasti:  
nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, biotechnológie, informačné technológie, verejné zdravie, spoločenské a humanitné 
vedy a iné. Výška štipendia je 1 000 EUR mesačne (+ cestovný grant 1 000 EUR). 
Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/

 TALIANSKO
Štipendiá talianskej vlády na rok 2022/2023 
Uzávierka: 9. jún 2022 

Talianske ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce (MAECI) ponúka štipendiá zahraničným študentom 
a talianskym občanom s bydliskom v zahraničí na akademický rok 2022/2023 s cieľom podporovať spoluprácu v kultúrnej, 
vedeckej a technologickej oblasti, v oblasti Projekcie talianskeho hospodárskeho systému vo svete a šírenie poznatkov 
talianskeho jazyka a kultúry. 

Dĺžka a typy štipendií:
 6 až 9 mesiacov počas magisterského štúdia (uchádzači vo veku do 28 rokov)
 6 až 9 mesiacov na vyššie umelecké, hudobné a choreutické (improvizačné postupy v súčasnom tanci) školiace 
kurzy (AFAM – alta formazione artistica, musicale e coreutica) (uchádzači vo veku do 28 rokov)
 6 až 9 mesiacov počas doktorandského štúdia (uchádzači vo veku do 40 rokov)
 6 až 9 mesiacov na študijné projekty na doktoráty pod dvojitým vedením (uchádzači vo veku do 40 rokov)
 3 mesiace na pokročilé kurzy talianskeho jazyka a kultúry (uchádzači vo veku do 28 rokov)

Od uchádzačov sa požaduje znalosť talianskeho/anglického jazyka (v závislosti od jazyka výučby) na úrovni B2 pre 6- až 
9-mesačné pobyty (okrem doktorátov pod dvojitým vedením) a A2 pre pokročilý kurz talianskeho jazyka a kultúry. 

Bližšie informácie: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procede; https://studyinitaly.esteri.it/en/node/30



BULLETIN SAIA 5/2022

Štipendiá a granty 

10

 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: 30. jún 2022 

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

 USA 

Fulbright Slovak Student Program – grant pre postgraduálne štúdium a výskum
Uzávierka: 30. jún 2022 

Fulbright Slovak Student Program ponúka granty pre slovenských študentov, ktorí majú ukončené magisterské štúdium a majú 
záujem o magisterský program alebo výskum v rámci svojho doktorandského štúdia na akreditovaných univerzitách po celých 
Spojených štátoch. Štúdium alebo výskumný pobyt v USA môže trvať 6 až 9 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých 
študijných odboroch s výnimkou klinickej medicíny (ide o priamy kontakt s pacientom) a programov LL.M a MBA. 
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/going-to-the-us-1

Štipendijný program Huberta H. Humphreyho na rok 2023/2024
Uzávierka: 5. september 2022

The Hubert H. Humphrey Fellowship Program (www.humphreyfellowship.org/) umožňuje skúseným odborníkom absolvovať  
10-mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou. Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: 
analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj/financie a bankovníctvo, miestne a regionálne plánovanie, politika 
a manažment verejného zdravotníctva, vzdelávanie, prevencia a liečba drogových závislostí, právo a ľudské práva, politika a 
manažment v oblasti technológií, manažment ľudských zdrojov, plánovanie a administrácia vzdelávania, manažment vysokého 
školstva, komunikácia a žurnalistika, poľnohospodársky a vidiecky rozvoj, prírodné zdroje a environmentalistika/klimatické 
zmeny, prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka (vzdelávanie učiteľov a tvorba 
učebných osnov), prevencia nelegálneho obchodu s ľuďmi. Podmienkou je ukončené magisterské štúdium a minimálne 5-ročná 
súvislá prax v danom odbore.
Bližšie informácie: https://www.fulbright.sk/going-to-the-us-8

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

SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje 
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj  
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. 
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2022/2023 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín:

BELGICKO  ČESKO  ČÍNA  EGYPT  GRÉCKO  IZRAEL  KAZACHSTAN  KÓREA  MAĎARSKO  

NEMECKO (DAAD) POĽSKO  RUMUNSKO  SLOVINSKO

https://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/belgicko
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/cesko
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/cina-vysledky-2022
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/egypt-2022-vysledky
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/grecko
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/izrael
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/kazachstan
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/korea-vysledky-2022
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/madarsko
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/nemecko-(daad)-2022
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/polsko
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/rumunsko
https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2022/2023/slovinsko
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 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní

 Pracovný veľtrh Profesia Days
18. a 19. máj 2022, Bratislava, Slovensko 
Bližšie informácie: https://profesiadays.sk/

 Study in Europe and Scholarship Opportunities
21. máj 2022 (virtuálny vzdelávací veľtrh)
Bližšie informácie: https://www.universitas123.com/landing/study-in-europe/

 Study in Europe Virtual Fair – Green Engineering
24. máj 2022 (virtuálny vzdelávací veľtrh)
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/detail/22/

 Konferencia DAAD a ASEM: The Green Transition at Higher Education Institutions – Examples  
      of Practice from Asia and Europe

30. máj 2022 (virtuálna konferencia)
Bližšie informácie: https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/82152-the-green-transition-at-higher-education-
institutions--examples-of-practice-from-asia-and-europe/

 Výročná konferencia NAFSA (Association of International Educators)
31. máj – 3. jún 2022, Denver, USA
Bližšie informácie: https://www.nafsa.org/conferences/nafsa-2022

 INTE 2022 – International Conference on New Horizons in Education 2022
28. – 29. júl 2022, Girne (Kyrenia), Severocyperská turecká republika 
Bližšie informácie: http://www.int-e.net/

 32. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE): 
The future in full colour
13. – 16. september 2022, Barcelona, Španielsko 
Bližšie informácie: https://www.eaie.org/barcelona.htmll

 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: 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

 Štipendium na bakalárske štúdium na slovenských vysokých školách

Štipendium 300 EUR na mesiac (3 000 EUR na akademický rok a 9 000 EUR na celé bakalárske štúdium) je určené 
pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole  
v Slovenskej republike v dennej forme štúdia. Štipendium bude udelené v dvoch kategóriách: najväčšie talenty 
spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo 
špecifických znevýhodnených skupín. Uzávierka predkladania žiadostí je 31. mája 2022.
V akademickom roku 2022/2023 bude mať nárok na štipendium 1 000 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet 
bodov v kategórii „najväčšie talenty“. V kategórii „nadpriemerní študenti“ bude podporených 400 uchádzačov.
Bližšie informácie: https://stipendia.portalvs.sk/

https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/82152-the-green-transition-at-higher-education-institutions--examples-of-practice-from-asia-and-europe/
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/82152-the-green-transition-at-higher-education-institutions--examples-of-practice-from-asia-and-europe/

