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VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ PODĽA VYSOKÝCH ŠKÔL
na akademický rok 2022/2023 – štipendiá na základe medzivládnych 

bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
SAIA, n. o., každoročne organizuje výberové konania na štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania  
a ponúk zahraničných vlád. Výsledky výberových konaní bývajú zverejnené na webovej stránke SAIA www.saia.sk, v sekcii 
Štipendiá a granty/Výsledky výberových konaní.
Do tohto čísla bulletinu sme z databázy uchádzačov o štipendiá administrované SAIA pripravili prehľad odporučených 
uchádzačov (aj náhradníkov) podľa jednotlivých slovenských vysokých škôl. Pri menách uvádzame aj krajinu, v ktorej sa 
štipendijný pobyt uskutoční. 
Zároveň treba upozorniť, že ide výlučne o prehľad uchádzačov, ktorí boli na pobyty odporučení na základe výberu na slovenskej 
strane, a ich žiadosť bola posunutá na vyjadrenie (akceptovanie) partnerskému štátu. Vzhľadom na situáciu okolo opatrení proti 
šíreniu choroby COVID-19 odporúčame aj v prípade pobytu potvrdeného prijímajúcou krajinou pravidelne sledovať aktuálny vývoj 
epidemiologickej situácie a pred nástupom na pobyt komunikovať s prijímajúcou inštitúciou, či nedošlo k zmene podmienok a či je 
pobyt možné absolvovať.

POČET UCHÁDZAČOV A ODPORÚČANÝCH UCHÁDZAČOV PODĽA KRAJÍN

Krajina Počet odporučených 
uchádzačov

Počet odporučených 
náhradníkov

Počet zamietnutých 
uchádzačov

Celkový počet 
podaných žiadostí

Belgicko 3 3

Bulharsko 1 1

Česko 8 8

Čína 10 10

Egypt 1 1 2

Francúzsko 7 3 15 25

Grécko 4 1 1 6

Izrael 1 1 2

Japonsko 12 12

Južná Kórea 2 6 8

Kazachstan 2 2

Maďarsko 5 5

Nemecko 23 21 44

Poľsko 8 8

Rumunsko 3 3

Ruská federácia* 96

Slovinsko 4 4

Švajčiarsko 1 1 3 5

Celkový súčet

76 25 47

244

101

148 + 96*

* Výberové konanie sa uskutočnilo 16. a 17. februára 2022. Dňa 2. marca 2022 dostala SAIA, n. o., usmernenie vydané v zmysle 
záverov zasadnutia Strategickej Komisie pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky ku koordinácii v otázke sankcií proti Rusku a ich implementácie v podmienkach SR. Vzhľadom na aktuálnu geopolitickú 
situáciu „nateraz sa nebudú ruskej strane zasielať žiadne nominácie vybraných štipendistov ani vysielať žiadni slovenskí občania 
do Ruska“. Na základe tohto usmernenia boli uchádzači oboznámení s tým, že nemôžu byť informovaní o výsledkoch výberového 
konania, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii tejto informácie.

https://www.saia.sk/sk/main/stipendia/vysledky-vyberovych-konani-(stipendisti)/
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POČET ODPORUČENÝCH UCHÁDZAČOV A NÁHRADNÍKOV PODĽA ŠKÔL

Vysoká škola/fakulta
počet

spolu
odporučených náhradníkov

Ekonomická univerzita v Bratislave 4 2 6

Fakulta aplikovaných jazykov 1

Fakulta medzinárodných vzťahov 1

Fakulta podnikového manažmentu 1

Národohospodárska fakulta 1

Obchodná fakulta 2

Katolícka univerzita v Ružomberku 1 1

Filozofická fakulta 1

Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 2 4

Fakulta architektúry 1

Fakulta elektrotechniky a informatiky 1

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 1

Ústav manažmentu 1

Technická univerzita v Košiciach 1 1

Strojnícka fakulta 1

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 1 1

Fakulta špeciálnej techniky 1

Trnavská univerzita v Trnave 1 1

Pedagogická fakulta 1

Univerzita Komenského v Bratislave 20 11 31

Fakulta managementu 1

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1

Filozofická fakulta 16 9

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 2

Lekárska fakulta 1

Pedagogická fakulta 1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 3

Ekonomická fakulta 1

Filozofická fakulta 2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 3

Filozofická fakulta 3

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 1 1 2

Iné 40 8 44

Celkový súčet 76 25 101
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Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta aplikovaných jazykov Adriana Drgová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta medzinárodných vzťahov Daniel Ferenc, študent VŠ 1. stupňa, Poľsko, náhradník

Fakulta podnikového manažmentu Juraj Mudrák, študent VŠ 1. stupňa, Poľsko, náhradník

Národohospodárska fakulta Dušan Patrik Turčan, študent VŠ 1. stupňa, Čína

Obchodná fakulta Petra Kaššayová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Thu Phuong Tran Minh, študent VŠ 1. stupňa, Južná Kórea

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta Leonard Pavlovič, študent VŠ 2. stupňa, Grécko, náhradník

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta architektúry Jakub Hanták, doktorand, Slovinsko, náhradník

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slávka Sečková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Jakub Rafajdus, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko

Ústav manažmentu Daša Barteková, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko, náhradníčka

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta Viktor Wojtas, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky Matúš Burian, študent VŠ 1. stupňa, Japonsko

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta Mária Pošteková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu Daša Šinkarová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Viktor Olejár, doktorand, Japonsko

Filozofická fakulta

Patrícia Arpášová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Dominika Augustínová, študentka VŠ 1. stupňa, Japonsko
Barbara Floreková, študentka VŠ 1. stupňa, Belgicko, náhradníčka
Barbara Floreková, študentka VŠ 1. stupňa, Maďarsko
Nikoleta Biela, študentka VŠ 2. stupňa, Slovinsko, náhradníčka
Linda Hašková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Richard Jakeš, študent VŠ 1. stupňa, Grécko
Lenka Jakubíková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Andrej Jurčí, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Veronika Kalaposová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Barbora Kavečanská, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko, náhradníčka
Tatiana Kohútová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Tatiana Kohútová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko, náhradníčka
Mária Krutá, študentka VŠ 2. stupňa, Slovinsko, náhradníčka
Janka Lenčéšová, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko, náhradníčka
Lucia Maštalírová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Timon Németh, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Michaela Parižová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko, náhradníčka
Terézia Sarňáková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Veronika Sarňáková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Andrej Schober, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Júlia Tondrová, študentka VŠ 2. stupňa, Rumunsko, náhradníčka
Andrea Uhliariková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Anna Valentová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko, náhradníčka
Zuzana Vigodová, študenta VŠ 1. stupňa, Nemecko

ZOZNAM ODPORUČENÝCH UCHÁDZAČOV A NÁHRADNÍKOV PODĽA ŠKÔL

Poznámka: V zmysle pravidiel si jeden uchádzač môže v rámci programu Akademické mobility podať aj viac žiadostí na rôzne 
typy pobytov alebo do rôznych krajín. V prípade, že je odporučený na viacero pobytov, musí si vybrať, ktorý pobyt preferuje  
(v zásade platí, že uchádzač môže v jednom akademickom roku absolvovať len jeden pobyt v rámci toho istého typu – napríklad 
len jeden jazykový kurz, ak je odporúčaný do viacerých krajín). Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad odporučených 
uchádzačov o štipendiá v súlade so závermi výberov/posúdenia podkladov na Slovensku (finálne rozhodnutie o udelení alebo 
neudelení štipendia je vždy na prijímajúcej strane, ktorej boli nominácie postúpené v súlade s medzivládnou dohodou, resp. 
ponukou príslušného štipendia).
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Jesseniova lekárska fakulta v Martine Miroslav Machala, študent VŠ 1. stupňa, Poľsko, náhradník

Ján Mituch, študent VŠ 1. stupňa, Poľsko, náhradník

Lekárska fakulta Iveta Trebichavská, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Pedagogická fakulta Renáta Masarovičová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta Natália Vavrová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Filozofická fakulta Veronika Slamková, študentka VŠ 2. stupňa, Kazachstan
Michal Žatko, študent VŠ 2. stupňa, Kazachstan

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta
Juraj Jakubec, študent VŠ 2. stupňa, Česko
Helena Poliaková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Júlia Scherhauferová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Barbora Mrázová, doktorandka, Egypt, náhradníčka
Barbora Mrázová, doktorandka, Grécko
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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  
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: 31. október 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/

 ČESKO
Nadácia pre rozvoj vzdelávania – štipendiá pre slovenských študentov 1. ročníka českej VŠ
Uzávierka: 25. september 2022 

Štipendijný program Ľahší rozbeh podporuje slovenských študentov prijatých do 1. ročníka na českej VŠ jednorazovým 
finančným grantom. Do konca októbra bude každý uchádzač e-mailom informovaný, či postúpil do 2. kola (osobný pohovor  
v Prahe alebo v Brne). 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2022

 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

 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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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 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. 

 ÍRSKO
Walsh Fellowship Programme – výskumné štipendiá
Uzávierka: 15. september 2022

Štipendijný program so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva, 
rozvoj vidieka, vidiecke prostredie a lesníctvo je určený absolventom VŠ a doktorandom, ktorým umožňuje pracovať na 
výskumnom projekte, ktorý zodpovedá prioritám výskumného programu inštitútu. Pobyt sa realizuje na rôznych inštitútoch 
írskeho Úradu pre rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva Teagasc. Žiadosti podávajú akademickí pracovníci írskej 
vysokoškolskej inštitúcie v spolupráci s výskumníkmi Teagasc. Žiadosti od individuálnych uchádzačov sa neprijímajú.
Bližšie informácie: https://www.teagasc.ie/about/research--innovation/postgraduate-fellowships/call-for-applications/

 JAPONSKO
Slovanské výskumné centrum Hokkaidskej univerzity (SRC) – štipendiá na výskumné pobyty
Uzávierka: 22. august 2022

The Slavic-Eurasian Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity v japonskom Sappore v rámci Štipendijného programu pre 
zahraničných návštevníkov (Foreign Visitors Fellowship Program) ponúka vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom 
2- až 6-mesačné výskumné pobyty v oblasti slovanistiky (štúdiá zamerané na krajiny východnej Európy a krajiny bývalého 
Sovietskeho zväzu). Pobyt sa musí uskutočniť medzi 1. májom 2023 a 22. marcom 2024.
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/index-e.html; http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/index1.html#

Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 15. september 2022

O štipendium Canon Foundation na 3-mesačný až ročný pobyt (v čase od januára do decembra 2023) v japonskej inštitúcii 
podľa vlastného výberu (súčasťou prihlášky je akceptačný list prijímajúcej organizácie, ako aj návrh výskumného projektu 
dohodnutý s prijímajúcou organizáciou) sa môžu uchádzať mladí výskumní pracovníci (do 40 rokov) s ukončeným minimálne 
magisterským vzdelaním.
Bližšie informácie: www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: september/október (stanovujú jednotlivé inštitúcie, ktoré musia podať návrh na udelenie štipendia  
do 1. novembra 2022)

Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD 
ročne. Záujemcovia o štipendium musia konzultovať termín uzávierky s vybranou vysokou školou. Návrh na udelenie štipendia 
Vanier CGS musí kanadská vysoká škola podať do 1. novembra 2022. 
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca

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

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

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 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/

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2022

 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

 NEMECKO
Fond Boehringer Ingelheim – 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) ponúka 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/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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Perspektívy dialógu – štipendium na semináre pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 15. august 2022

V rámci Iniciatívy Perspektívy dialógu a s finančnou podporou nemeckého spolkového ministerstva zahraničných vecí majú 
študenti a doktorandi z krajín EÚ možnosť získať štipendium na 2 semináre, ktoré sa uskutočnia v Nemecku (12. až 16. október 
2022) a v Poľsku. Štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a stravu, ako aj cestovné na každé podujatie. Od uchádzačov sa 
očakáva, že sa aktívne angažujú na univerzite, vo svojej komunite, v organizáciách a inštitúciách občianskej spoločnosti a majú 
záujem diskutovať o aktuálnych politických, náboženských a celospoločenských otázkach.
Bližšie informácie: www.dialogueperspectives.org/application

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/

 POĽSKO
Perspektívy dialógu – štipendium na semináre pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 15. august 2022

V rámci Iniciatívy Perspektívy dialógu a s finančnou podporou nemeckého spolkového ministerstva zahraničných vecí majú 
študenti a doktorandi z krajín EÚ možnosť získať štipendium na 2 semináre, ktoré sa uskutočnia v Nemecku a v Poľsku  
(8. až 12. marec 2023). Štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a stravu, ako aj cestovné na každé podujatie. Od uchádzačov 
sa očakáva, že sa aktívne angažujú na univerzite, vo svojej komunite, v organizáciách a inštitúciách občianskej spoločnosti  
a majú záujem diskutovať o aktuálnych politických, náboženských a celospoločenských otázkach.
Bližšie informácie: www.dialogueperspectives.org/application

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2021 

 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-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)

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/
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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

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 

Štipendium Richarda Plaschku
Uzávierka: 15. september 2022 on-line na www.scholarships.at

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 až 12 
mesiacov s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. Výška štipendia 1 150 EUR/mes. + mesačný príspevok na 
mobilitu (pri pobytoch od 3 mesiacov).
Bližšie informácie: https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/richard-plaschka-stipendium/, www.grants.at 

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN) – The Doctoral Student Programme
Uzávierka: 1. august 2022

 The Doctoral Student Programme
Štipendium je určené absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodovedné, technické vedy, 
aplikované vedy s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane 
Slovenska), ktorí sú zapísaní na doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná 
téma).
Bližšie informácie: http://careers.cern/students;  
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999826709355-doctoral-student-programme

 Pracovná stáž Technical Student 
4- až 12-mesačná stáž je určená študentom 1. a 2. stupňa VŠ so zameraním na prírodovedné, technické vedy, aplikované 
vedy s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane 
Slovenska), ktorí budú mať v čase výberu ukončených minimálne 18 mesiacov štúdia. Podmienkou je dobrá znalosť 
anglického alebo francúzskeho jazyka. Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí sa hlásia na dlhšie pobyty. 
Bližšie informácie: http://careers.cern/students; https://careers.smartrecruiters.com/CERN/tech

http://www.scholarships.at
https://grants.at/de/?=MjAyNzdfMjE0MjBfMTU=
http://www.scholarships.at
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Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 10. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

 štipendium na postgraduálny pobyt

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

Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.

 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/

 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
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Štipendiá a granty 
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 30. september 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 

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

Grant Ronalda a Eileen Weiserových na odborný rozvoj
Uzávierka: 15. september 2022 

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom 4-týždňové a 
3-mesačné pobyty na Michiganskej univerzite. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, 
ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt na univerzite (informácie o katedrách a programoch univerzity: www.umich.edu). 
Kandidáti musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie, 
zdravotné poistenie a diéty. 
Bližšie informácie: https://www.fulbright.sk/going-to-the-us-9

Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 15. september 2022 

World Press Institute (WPI) ponúka štipendiá pre skúsených novinárov, pracovníkov printových, televíznych a on-line médií  
s pracovnou skúsenosťou minimálne 5 rokov. Štipendium pokrýva ubytovanie, cestovné a stravu. Štipendijný program sa začína 
v auguste a končí sa v októbri. Hlavnou témou programu je žurnalistika – úlohy a povinnosti slobodnej tlače v demokracii.
Bližšie informácie: www.worldpressinstitute.org/fellowship/

Fulbright Slovak Scholar Program – grant pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov  
a odborníkov z praxe
Uzávierka: 17. október 2022 

Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre 
výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou  
v oblasti klinickej medicíny. 
Bližšie informácie: https://www.fulbright.sk/going-to-the-us-2
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 SAV: Projektová schéma Impulz 2022 

Cieľom projektovej schémy Impulz je skvalitniť vedecké organizácie Slovenskej akadémie vied prostredníctvom 
získania medzinárodne uznávaných vedcov a výskumníkov, ktorí prídu zo zahraničia alebo do zahraničia neodídu.
Prihlášky sa podávajú výlučne v anglickom jazyku prostredníctvom elektronického prihlasovacieho systému. 
Prihláška musí obsahovať aj stanovisko hostiteľskej organizácie (ústavu SAV), keďže počas celého trvania projektu 
musia byť uchádzači zamestnaní na plný pracovný úväzok u daného ústavu SAV.  
Uzávierka žiadostí je 31. augusta 2022.
Bližšie informácie: https://impulz.sav.sk/sk

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (7. – 13. november)  

Od 7. do 13. novembra 2022 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí 
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ktoré pri 
príležitosti TVT 2022 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC budú zverejnené 
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk. 
Súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku je fotografická súťaž pre študentom stredných škôl a vysokých škôl 
na tému Vynálezy bez dátumu spotreby. Novinkou je 1. ročník videosúťaže pre stredoškolákov, vysokoškolákov  
a doktorandov na tému Toto musím vyskúšať doma! Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 3. október 2022.
Bližšie informácie: https://www.tyzdenvedy.sk/

 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

 Cena za transfer technológií na Slovensku

Hlavným cieľom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku je oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej 
činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov, motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do 
procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.
Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti 
transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie 
vied a rezortných výskumných ústavov. Súťaž prebieha v troch kategóriách: Inovácie; Inovátor/Inovátorka; Počin v 
oblasti transferu technológií. 
Nominácie do súťaže môžu nahlasovať aj jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných 
inštitúcií. Uzávierka nominácií je 31. augusta 2022.
Bližšie informácie: https://nptt.cvtisr.sk/ctts.html?page_id=1259; 
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 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní

 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

 Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022 
4. – 6. október 2022, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/bratislava

 Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou o transfere technológií, duševnom vlastníctve 
a podpore podnikania COINTT 2022 (Cooperation Innovation Technology Transfer):
Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií
18. – 19. október 2022, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://cointt.sk

 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno
1. – 4. november 2022, Brno, Česko 
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno

 Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni 
14. – 16. november 2022, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/nitra

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
30. november – 1. december 2022, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk
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KARIÉRNA ŠKOLA PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
V OBLASTI VIED O ŽIVEJ PRÍRODE
Jarná škola CarLiS 2022

Celkom 25 doktorandov otestovalo medzinárodné kurikulum kariérneho 
rozvoja – novú ponuku kurzov, ktoré majú budúcim absolventom 
doktorandského štúdia poskytnúť nástroje na odštartovanie úspešnej 
kariéry mimo akademickej sféry.

Založenie vlastného startupu, alebo práca v etablovanej výskumnej spoločnosti? 
Ako správne ochrániť vlastné inovácie a zároveň ich úspešne uviesť na trh? To je 
len pár tém z programu 5-dňovej jarnej školy v Piešťanoch, kde sa prostredníctvom 
prednášok, workshopov, panelových diskusií a kariérnych rozhovorov vybraní 
rakúski a slovenskí odborníci v oblasti vied o živej prírode, profesionáli z oblasti HR, patentovej ochrany a experti na komunikáciu  
a manažment podelili s mladými výskumníkmi o svoje odborné znalosti a skúsenosti.

Len asi jedna tretina doktorandov nájde uplatnenie po ukončení 
svojho štúdia na univerzite. Aj z tohto dôvodu sa rozhodli  
SAIA, n. o., Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Slovenská akadémia vied a Univerzita  
vo Viedni spojiť svoje sily s cieľom vytvoriť medzinárodné kurikulum 
kariérneho rozvoja pre doktorandov. Napriek tomu, že mladí vedci 
získavajú odborné znalosti a výskumné kompetencie v oblasti vied  
o živej prírode na univerzitách a výskumných pracoviskách, chýba im 
zameranie na získanie iných typov zručností požadovaných  
v profesionálnom svete pre úspešný štart ich kariéry.

„Teraz som si už vedomá svojich kariérnych možností 
po ukončení doktorandského štúdia.“ (Janaki Devi 
Somasundaram, doktorandka z Katedry anorganickej chémie, 
Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave)

Mäkké zručnosti, kariérne kompetencie, zručnosti na prenos 
vedomostí do praxe a zručnosti pre podnikanie tvorili základné 
obsahové moduly Jarnej školy. Mladí výskumníci mali možnosť sa 
oboznámiť so stratégiami efektívnej komunikácie v rôznych situáciách a kontextoch – od prestávky na kávu cez networking až po pracovný 
pohovor, ako aj získať rôzne tipy a triky na zlepšenie časového manažmentu a profesionálneho vystupovania.

„Pohľad do vývoja, štruktúr a ekonomických rozhraní odvetvia vied o živej prírode bol obzvlášť poučný.“  
(Gamal Zain, doktorand z Ústavu polymérov SAV)

Pavol Čekan, generálny riaditeľ MultiplexDX, ale aj odborníci v oblasti HR priblížili 
výskumníkom, ako funguje trh práce v oblasti vied o živej prírode so zameraním 
sa na otázky ohľadom začatia podnikania až po aktuálne príležitosti a ťažkosti pri 
výbere zamestnania. Cesta od hodnotenia vlastného nápadu k podnikateľskému 
modelu môže byť dlhá. Preto im tím odborníkov poskytol informácie a 
sprostredkoval skúsenosti z oblasti prípravy podnikateľského zámeru, právnych 
princípov a praktických aspektov transferu technológií a ochrany duševného 
vlastníctva.

„Škandál Theranos nás prinútil diskutovať o našej sociálnej 
zodpovednosti a etických otázkach v oblasti vied o živej prírode.“ 
(Jelena Pavlovič, doktorandka z Ústavu molekulárnej biológie SAV)

No nielen osobná kariérna dráha vo vzťahu k očakávaným pracovným vyhliadkam 
bola predmetom diskusie na Jarnej škole. Dôležitá bola aj úloha vied o živej prírode 
v spoločenskom kontexte. Diskutovalo sa o zodpovednosti priemyslu v otázkach 
ochrany klímy, distribúcie zdrojov v lekárskej starostlivosti, ako aj o etických 
princípoch vedeckých pracovných metód.

Jarná škola 2022 bola organizovaná v rámci projektu CarLiS (Careers in Life Sciences) podporeného prostredníctvom programu Interreg 
V-A Slovenská republika – Rakúsko. Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, podporuje aktivity projektu.

(Projekt CarLis sme predstavili v Bulletine SAIA 4/2021)                                                                                  https://carlis.saia.sk
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