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Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
STÁŽE V INŠTITÚCIÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Inštitúcie EÚ zamestnávajú vyše 40-tisíc pracovníkov zo všetkých 27 členských
štátov EÚ. Za organizáciu výberových konaní na stále pracovné miesta a dočasné
pozície spravidla zodpovedá Európsky úrad pre výber pracovníkov (European
Personnel Selection Office, EPSO; https://epso.europa.eu/sk/about-epso).
Okrem pozícií stálych zamestnancov EÚ ponúka aj pracovné príležitosti pre
zmluvných zamestnancov (na 6 až 12 mesiacov), dočasných zamestnancov
(maximálne 6 mesiacov), zamestnancov na dobu určitú (maximálne 6 rokov),
stážistov (spravidla 3 až 5 mesiacov) a národných expertov.
EPSO je prvým kontaktným miestom pre všetkých, ktorí chcú pracovať pre EÚ.
Na jeho portáli sú zverejňované informácie o výberových konaniach a tipy ako sa
na ne pripraviť.
Bližšie informácie o možnostiach práce v inštitúciách EÚ nájdu záujemcovia na portáli EÚ v sekcii Život, práca, štúdium/Práca
a stáže v inštitúciách EÚ (https://european-union.europa.eu/live-work-study/jobs-traineeships-eu-institutions_sk;
https://european-union.europa.eu/live-work-study/jobs-traineeships-eu-institutions_sk), na stránke Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku (https://slovakia.representation.ec.europa.eu/zivot-praca-studium/praca-pre-institucie-eu_sk) a na stránkach
inštitúcií, ktoré stáže ponúkajú. Proﬁly inštitúcií EÚ sú na portáli
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-proﬁles_sk

Inštitúcie EÚ ponúkajú každý rok možnosť približne 1 900 mladým
ľuďom zúčastniť sa na platených a neplatených stážach v mnohých
oblastiach. Cieľom stáží je zlepšiť odborné zručnosti, osobnostné
schopnosti a znalosti o EÚ. Väčšina inštitúcií EÚ organizuje stáže pre
mladých absolventov univerzít v trvaní 3 až 5 mesiacov; niektoré
majú nástup spravidla dvakrát ročne, uzávierky bývajú niekoľko
mesiacov pred nástupom, niektoré majú uzávierku žiadostí priebežne
(deklarovaný záujem uchádzača o stáž má platnosť spravidla
6 mesiacov).
Do tohto čísla bulletinu sme pripravili prehľad stáží (platených/
neplatených), ktoré inštitúcie EÚ ponúkajú študentom, prípadne
čerstvým absolventom vysokých škôl. Zoradili sme ich podľa krajín,
v ktorých jednotlivé inštitúcie sídlia.

Pravidlá schémy oﬁciálnej stáže v Európskej komisii sú zverejnené na portáli
htps://traineeships.ec.europa.eu/document/rules-governing-ofﬁcial-traineeships
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Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
 Belgicko
 Európsky parlament (Brusel)
bližšie informácie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage;
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/work-with-us/traineeships
Platené 5-mesačné Schumanove stáže sú určené absolventom vysokých škôl vo veku 18 rokov a viac. Uchádzači by mali
mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov EÚ a nesmeli pracovať viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace
v inštitúcii alebo orgáne EÚ.
Stáže u poslancov Európskeho parlamentu
Poslanci môžu ponúkať platené stáže vo svojich kanceláriách v priestoroch Európskeho parlamentu
v Bruseli alebo v Štrasburgu na základe dohody s Európskym parlamentom.
Na podanie žiadosti je potrebné priamo kontaktovať poslanca (http://www.europarl.europa.eu/meps/en/home).
Stáž trvá od šiestich týždňov do piatich po sebe nasledujúcich mesiacov a o jej dĺžke rozhoduje poslanec, ktorý
poskytuje stáž. Stáž môže začať kedykoľvek počas roka. Stážisti dostávajú mesačný grant, ktorý sa môže
pohybovať v prípade zmluvy na plný pracovný čas od 838 do 1 374 EUR.
Bližšie informácie: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/work-with-us/traineeships
 Generálny sekretariát Rady EÚ (GSR) (Brusel)
bližšie informácie: https://www.consilium.europa.eu/sk/trainee/#
Každý rok je k dispozícii približne 100 miest na platené stáže, asi 20 miest na neplatené povinné stáže a do 6 miest pre
platených stážistov a stážistky so zdravotným postihnutím. Uchádzači musia veľmi dobre ovládať aspoň dva úradné jazyky
EÚ. Vzhľadom na to, že na vnútornú komunikáciu v rámci GSR sa vo veľkej miere používa angličtina a francúzština,
vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny alebo francúzštiny.
 Európska komisia, prekladateľské a administratívne 5-mesačné stáže Blue Book (Brusel)
bližšie informácie: https://traineeships.ec.europa.eu/about
Stáže sú určené študentom vysokej školy 2. stupňa a doktorandom. Vo všeobecnosti sa požaduje znalosť dvoch úradných
jazykov únie a ukončené minimálne 3 roky vysokoškolského štúdia (titul bakalár alebo jeho ekvivalent). Pracovné skúsenosti
a postgraduálne štúdium sú výhodou, ale obvykle nie podmienkou.

Pre prihlasovanie sa na pobyty začínajúce sa v marci 2023 platia nové pravidlá. Uzávierka žiadostí je 31. augusta 2022.
Bližšie informácie: https://traineeships.ec.europa.eu/how-to-apply/application-procedure
 Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) (Brusel)
bližšie informácie: www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships,
www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
Krátkodobé (1- až 3-mesačné) stáže sú určené študentom vysokých škôl a čerstvým absolventom; platené 5-mesačné stáže
sú určené absolventom vysokých škôl.
 Európsky výbor regiónov (CoR) (Brusel)
bližšie informácie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
Krátkodobý (1- až 4-mesačný) študijný neplatený pobyt je určený absolventom aspoň bakalárskeho stupňa štúdia; platená
5-mesačná stáž je určená absolventom vysokých škôl s dôkladnou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ a dostatočnou
znalosťou ďalšieho pracovného jazyka EÚ (francúzštiny alebo angličtiny); neplatená 1- až 4-mesačná stáž (náklady pokrýva
vysielajúca inštitúcia alebo samotný účastník) je určená úradníkom miestnych, regionálnych alebo národných orgánov
v členských štátoch. Uchádzači by mali byť odborníkmi pracujúcimi na mieste s povinnosťami zodpovedajúcimi úrovni
administrátora EÚ.
 Európsky ombudsman (Brusel)
bližšie informácie: https://www.ombudsman.europa.eu/sk/office/careers
Platené stáže (maximálne 1 rok) sú určené pre čerstvých absolventov univerzít alebo iných vysokých škôl, ktorí majú vážny
záujem o verejnú správu Európskej únie, a najmä o to, ako táto správa ovplyvňuje životy občanov. Uchádzač musí byť
absolvent vysokoškolského štúdia trvajúceho aspoň 3 roky (alebo mať zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu) v jednom z
odborov uvedených v oznámení o stáži. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk a mať dobrú znalosť druhého oficiálneho
jazyka EÚ. Nástupné termíny stáží sú 1. september a 1. január.
 Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre, JRC) (Brusel a Geel)
bližšie informácie: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
JRC ponúka platené stáže v jednotlivých sídlach, ktoré sú Brusel a Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko),
Petten (Holandsko) a Sevilla (Španielsko).
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 Fínsko
 Európska chemická agentúra (ECHA) (Helsinki)
bližšie informácie: https://echa.europa.eu/sk/about-us/jobs/traineeships
ECHA ponúka 3- až 6-mesačné platené stáže pre absolventov vysokých škôl vo vedeckých oblastiach ako chémia,
toxikológia, biológia, environmentálne vedy a technológie, ako aj v oblasti správy ako právo, komunikácia, financie, ľudské
zdroje a informačné a komunikačné technológie.

 Francúzsko
 Európsky parlament (Štrasburg)
bližšie informácie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage;
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/work-with-us/traineeships
Platené 5-mesačné Schumanove stáže sú určené absolventom vysokých škôl vo veku 18 rokov a viac. Uchádzači by mali
mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov EÚ a nesmeli pracovať viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace
v inštitúcii alebo orgáne EÚ.
 Európsky ombudsman (Paríž)
bližšie informácie: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers
Platené stáže (maximálne 1 rok) sú určené pre čerstvých absolventov univerzít alebo iných vysokých škôl, ktorí majú vážny
záujem o verejnú správu Európskej únie, a najmä o to, ako táto správa ovplyvňuje životy občanov. Uchádzač musí byť
absolvent vysokoškolského štúdia trvajúceho aspoň 3 roky (alebo mať zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu) v jednom z
odborov uvedených v oznámení o stáži. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk a mať dobrú znalosť druhého oficiálneho
jazyka EÚ. Nástupné termíny stáží sú 1. september a 1. január.
 Európska železničná agentúra (ERA) (Valenciennes)
bližšie informácie: https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
Platené 10-mesačné stáže sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne tri roky štúdia), ktorí majú veľmi dobrú znalosť
anglického jazyka a druhého jazyka (v prípade občanov EÚ musí ísť o jeden z úradných jazykov EÚ).
 Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) (Cadarache)
bližšie informácie: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
Platené 12-mesačné stáže sú určené absolventom minimálne 3 rokov vysokoškolského štúdia (aspoň bakalársky stupeň) a
majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka. F4E má pobočky v Barcelone (Španielsko), Cadarachu (Francúzsko)
a Garchingu (Nemecko).

 Grécko
 Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (Solún/Thessaloniki)
bližšie informácie: www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships
Platené 9-mesačné stáže sú určené absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Termín nástupu na stáž je
1. október.
 Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (Heraklion)
bližšie informácie: www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship
Platené 3- až 12 mesačné stáže sú určené absolventom prvého cyklu vysokoškolského štúdia. Termín nástupu na stáž je
priebežne.

 Holandsko
 Európska agentúra pre lieky (EMA) (Amsterdam)
bližšie informácie: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB
Platené 10-mesačné stáže sú určené absolventom aspoň bakalárskeho štúdia odborov, týkajúcich sa činností EMA (napríklad
farmácia, lekárstvo, ošetrovateľstvo, chémia, právo so zameraním na regulácie v oblasti zdravotníctva). Uchádzač musí
ovládať anglický a jeden ďalší úradný jazyk EÚ. Termín nástupu na stáž je v októbri, prihlasovanie spravidla v júni.
 Agentúra EÚ na presadzovanie práva (EUROPOL) (Haag)
bližšie informácie: www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships
Platené 3- až 6-mesačné stáže sú určené občanom členského štátu Európskej únie, ktorí majú vzdelanie zodpovedajúce
ukončenému alebo prebiehajúcemu vysokoškolskému štúdiu, prípadne odbornej príprave relevantnej pre úlohy Europolu a
veľmi dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov Európskej únie (jedným z nich by mala byť angličtina). Termín nástupu na stáž je
priebežne.
 Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (EUROJUST) (Haag)
bližšie informácie: www.eurojust.europa.eu/about-us/jobs/internships
Neplatené 3- až 6-mesačné stáže sú určené absolventom univerzitných štúdií alebo odbornej prípravy, ktorá súvisí s úlohami
stáže v Eurojuste, prípadne sú študentmi alebo majú relevantnú pracovnú skúsenosť, ktorá môže byť pre stáž prínosom.
Termín nástupu na stáž je priebežne.
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 Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre, JRC) (Petten)
bližšie informácie: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
JRC ponúka platené stáže v jednotlivých sídlach, ktoré sú Brusel a Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko),
Petten (Holandsko) a Sevilla (Španielsko).

 Írsko
 Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (Dublin)
bližšie informácie: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-traineeships
Platené 6-mesačné stáže (s možnosťou predĺženia o najviac šesť mesiacov) sú určené čerstvým absolventom, ktorí ukončili
prvý cyklus vyššieho stupňa vzdelania (univerzitné vzdelanie).

 Litva
 Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (Vilnius)
bližšie informácie: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment
Platené stáže (do 6 mesiacov) sú určené absolventom vysokých škôl na získanie praxe.

 Luxembursko
 Európsky parlament (Luxemburg)
bližšie informácie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage;
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/work-with-us/traineeships
Platené 5-mesačné Schumanove stáže sú určené absolventom vysokých škôl vo veku 18 rokov a viac. Uchádzači by mali
mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov EÚ a nesmeli pracovať viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace
v inštitúcii alebo orgáne EÚ.
 Európska komisia, prekladateľské a administratívne 5-mesačné stáže Blue Book (Luxemburg)
bližšie informácie: https://traineeships.ec.europa.eu/about
Stáže sú určené študentom vysokej školy 2. stupňa a doktorandom. Vo všeobecnosti sa požaduje znalosť dvoch úradných
jazykov únie a ukončené minimálne 3 roky vysokoškolského štúdia (titul bakalár alebo jeho ekvivalent). Pracovné skúsenosti
a postgraduálne štúdium sú výhodou, ale obvykle nie podmienkou.
 Súdny dvor Európskej únie (Luxemburg)
bližšie informácie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008
5-mesačné stáže sú primárne určené pre absolventov VŠ v odbore právo alebo politické vedy (so zameraním na právo).
Stáže na Riaditeľstve tlmočenia (10 až 12 týždňov) sú určené predovšetkým mladým absolventom odboru konferenčného
tlmočenia. Dobrá znalosť francúzštiny je podmienkou pre všetky stáže.
 Európsky dvor audítorov (Luxemburg)
bližšie informácie: www.eca.europa.eu/sk/Pages/traineeshipcomplet.aspx
Stáže v trvaní 3, 4 alebo 5 mesiacov sú určené občanom EÚ, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo
absolvovali najmenej 4 semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou dvora audítorov (audit, rozpočet,
účtovníctvo, administratíva, ľudské zdroje, preklad, komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo)
 Európska investičná banka (Luxemburg)
bližšie informácie: www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
Platené 1 až 5-mesačné stáže sú určené pre študentov a absolventov vysokých škôl (s menej ako ročnou odbornou praxou),
ktorí chcú získať prehľad o činnostiach banky alebo získať skúsenosti v oblasti, ktorá je predmetom ich študijného záujmu.
 Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (Luxemburg)
bližšie informácie: https://cdt.europa.eu/en/traineeships
Platené 3- až 6-mesačné stáže sú určené študentom, ktorí absolvovali aspoň štyri semestre vysokoškolského štúdia alebo
rovnocenného vzdelávania v oblasti záujmu strediska a ktorí majú počiatočné skúsenosti v jednej z oblastí jeho činnosti.
Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť ďalšieho
z týchto jazykov. Termín nástupu na stáže je priebežne, stážista dostáva 25 percent základného mesačného platu
dočasného zamestnanca v platovej triede AD 5, stupeň 1 (výška platov zamestnancov inštitúcií EÚ je zverejnená na
https://euemployment.eu/how-much-do-eu-officials-earn/).
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 Nemecko
 Európska centrálna banka (Frankfurt nad Mohanom)
bližšie informácie: www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
Platené 3- až 6-mesačné stáže sú určené občanom členských štátov EÚ alebo pristupujúcich krajín, ktorí absolvovali
minimálne 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky).
 Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (Kolín nad Rýnom)
bližšie informácie: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-study-placements
Agentúra ponúka čerstvým absolventom, ako aj vysokoškolským študentom platené 12-mesačné stáže vo všetkých
oblastiach činnosti organizácie.
 Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre, JRC) (Karlsruhe)
bližšie informácie: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
JRC ponúka platené stáže v jednotlivých sídlach, ktoré sú Brusel a Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko),
Petten (Holandsko) a Sevilla (Španielsko).
 Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) (Garching)
bližšie informácie: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
Platené 12-mesačné stáže sú určené absolventom minimálne 3 rokov vysokoškolského štúdia (aspoň bakalársky stupeň)
a majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka. F4E má pobočky v Barcelone (Španielsko), Cadarachu (Francúzsko)
a Garchingu (Nemecko).

 Poľsko
 Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach (FRONTEX) (Varšava)
bližšie informácie: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/
Platené 3- až 12-mesačné stáže sú určené absolventom 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (vysokoškolské vzdelanie,
ekvivalent vysokoškolského štúdia alebo štúdium v oblasti presadzovania práva) súvisiaceho s činnosťou agentúry Frontex
a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent (ukončené minimálne 3 roky štúdia – aspoň bakalársky titul alebo jeho
ekvivalent).

 Portugalsko
 Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (Lisabon)
bližšie informácie: http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html
Platené 6- až 12-mesačné stáže sú určené absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia.
 Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (Lisabon)
bližšie informácie: www.emcdda.europa.eu/about/jobs
Platené 3- až 8-mesačné stáže sú určené absolventom vysokých škôl.

 Rakúsko
 Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (Viedeň)
bližšie informácie: https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies
Platené 9-mesačné stáže sú určené absolventom, ktorí ku dňu podania prihlášky ukončili aspoň prvý cyklus vyššieho
vzdelávania (napríklad univerzitné vzdelávanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent.

 Slovinsko
 Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov (ACER) (Ľubľana)
bližšie informácie: www.acer.europa.eu/en/the_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
6-mesačné stáže sú určené pre mladých absolventov vysokých škôl (nie sú vylúčení ani tí absolventi, ktorí v rámci programu
celoživotného vzdelávania nedávno získali vysokoškolský diplom a nachádzajú sa na začiatku novej profesionálnej kariéry).
Termíny nástupu na stáž sú 1. september a 1. marec.
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Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
 Španielsko
 Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) (Barcelona)
bližšie informácie: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/
Platené 12-mesačné stáže sú určené absolventom minimálne 3 rokov vysokoškolského štúdia (aspoň bakalársky stupeň)
a majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka. F4E má pobočky v Barcelone (Španielsko), Cadarachu (Francúzsko)
a Garchingu (Nemecko).
 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Alicante)
bližšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships
EUIPO ponúka platenú stáž absolventom minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí majú pracovnú znalosť
jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina), a to 12-mesačnú
v rámci Celoeurópskeho programu označovania, 2-týždňovú a 12-mesačnú v rámci programu Mladí odborníci. Absolventom
vysokých škôl ponúka 2- až 6-mesačnú neplatenú stáž a mladým zamestnancom vnútroštátnych a medzinárodných úradov
priemyselného vlastníctva 5-mesačnú stáž podporovanú grantom zameranú na odbornú prípravu v špecifických oblastiach
správy práv priemyselného vlastníctva, a to najmä pokiaľ ide o ochranné známky a vzory.
 Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen) (Torrejon de Ardoz)
bližšie informácie: www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes
Platené 2- až 6-mesačné stáže sú určené občanom EÚ alebo tretích krajín.
 Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre, JRC) (Sevilla)
bližšie informácie: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
JRC ponúka platené stáže v jednotlivých sídlach, ktoré sú Brusel a Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko),
Petten (Holandsko) a Sevilla (Španielsko).

 Taliansko
 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (Parma)
bližšie informácie: www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals
Úrad EFSA ponúka 12-mesačné platené stáže talentovaným a vysokokvalifikovaným mladým odborníkom na začiatku ich
kariéry v oblastiach podľa vlastného výberu.
 Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (Turín)
bližšie informácie: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment
Platené 3- až 6-mesačné stáže sú určené občanom členských krajín EÚ a partnerských krajín ETF.
 Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre, JRC) (Ispra)
bližšie informácie: https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
JRC ponúka platené stáže v jednotlivých sídlach, ktoré sú Brusel a Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko),
Petten (Holandsko) a Sevilla (Španielsko).
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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.

 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
Uzávierka: priebežne, minimálne 30 dní pred začiatkom plánovaného pobytu

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/
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Štipendiá a granty
Štipendium Krídla – podpora študentov na zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 30. september 2022
Organizácia PROVIDA ponúka štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára Krídla talentovaným študentom, ktorí
boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít. Cieľom štipendia je podporiť študentov, ktorí majú schopnosť
a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa angažovať vo svojom odbore v prospech
lepšej spoločnosti.
Bližšie informácie: http://provida.sk/sk/stipendium-kridla

 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 a 30. november 2022 (literárny rezidenčný program)
 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/
 Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyty je určený

spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 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.

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2022
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre absolventov magisterského štúdia v odbore politické vedy, právo a medzinárodné vzťahy na výskum
vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Uchádzať sa môžu aj študenti, ktorým ešte nebol udelený magisterský titul,
ale majú splnené všetky podmienky pre jeho udelenie. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené záujemcom do 28
rokov, ktorí majú výbornú znalosť anglického jazyka.
Podávanie žiadosti je priebežne, pri nástupe na pobyt vo februári/marci je potrebné podať žiadosť najneskôr do 1. októbra.
Bližšie informácie: https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-theresearch-assistant-programme-a
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Štipendiá a granty
 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
Nadácia Camargo – Core Program na roky 2023 a 2024
Uzávierka: 1. október 2022

The Camargo Foundation Core Program je určený pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu francúzskej

a frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov a vedcov
v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 6-, 8- alebo 11-týždňový pobyt.

Bližšie informácie: https://camargofoundation.org/programs/camargo-core-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) 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. Je možné uchádzať sa aj o on-line kurzy.

 IZRAEL
Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre hosťujúcich profesorov
Uzávierka: 31. december 2022
Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu v rámci Visiting Professors Program uchádzať
o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmanovom vedeckom inštitúte (Weizmann Institute of Science). Pobyt sa uskutoční medzi
1. októbrom 2023 a 30. septembrom 2024.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

 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
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/
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 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

 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 a 30. november 2022 (literárny rezidenčný program)
 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/
 Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyty je určený

spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 15. november 2022 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín

(10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty

(7 – 12 mesiacov)

 Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských

programov (cotutelle)
(maximálne 24 mesiacov)
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DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 29. september 2022 (hudba), 30. september 2022 (architekti), 2. november 2022 (divadlo)
a 30. november 2022 (výtvarné umenie) on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra (10 – 24 mesiacov)
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba (10 – 24 mesiacov)
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore (10 – 24 mesiacov)
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia,

ﬁlm (10 – 24 mesiacov)

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. november 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
Fond Boehringer Ingelheim – štipendiá na doktorandské štúdium, príspevky na krátkodobé výskumné cesty
a odborné kurzy v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2022 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: www.bifonds.de; https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html;
www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
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
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2022 a 30. november 2022 (literárny rezidenčný program)
 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/
 Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyty je určený

spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 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. 1 150 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. 1 150 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 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
1. Cielená projektová podpora Akcie (podporované oblasti: organizácia rakúsko-slovenských školení, organizácia rakúskoslovenských letných jazykových kurzov, doktoráty pod dvojitým vedením, trvanie projektu max. 36 mesiacov, podpora
max. 20 000 EUR na rok).
2. 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).
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
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
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Štipendium Richarda Plaschku
Uzávierka: 15. september 2022
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
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2022
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre absolventov magisterského štúdia v odbore politické vedy, právo a medzinárodné vzťahy na výskum
vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Uchádzať sa môžu aj študenti, ktorým ešte nebol udelený magisterský titul,
ale majú splnené všetky podmienky pre jeho udelenie. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené záujemcom do 28
rokov, ktorí majú výbornú znalosť anglického jazyka.
Podávanie žiadosti je priebežne, pri nástupe na pobyt vo februári/marci je potrebné podať žiadosť najneskôr do 1. októbra.
Bližšie informácie: https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-theresearch

 ŠVAJČIARSKO
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
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Vyšehradsko-taiwanské štipendium
Uzávierka: 30. september 2022
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
Európsky univerzitný inštitút (EUI)
Uzávierka: 30. september 2022 (Fernand Braudel) a 18. október 2022 (Max Weber)
 Fernand Braudel Senior Fellowships

Štipendiá (3- až 10-mesačné) sú určené etablovaným akademikom s medzinárodnou reputáciou na výskum na EUI na
jednom zo štyroch oddelení EUI (katedra ekonomiky, katedra práva, katedra histórie a civilizácie, katedra politických
a spoločenských vied).
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/apply?id=fernand-braudel-senior-fellowships
 Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov

Štipendijný program pre postdoktorandov v oblasti sociálnych vied. O štipendium sa môžu uchádzať mladí vedci a
výskumníci, ktorí obhájili v posledných 5 rokoch doktorát v ekonomických, sociálnych a politických vedách, práve alebo
histórii. Štipendiá sa udeľujú na 12 alebo 24 mesiacov, počas ktorých sa štipendista na Európskom univerzitnom inštitúte
(EUI) vo Florencii venuje príprave na akademickú kariéru. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk, ktorý je vyučovacím
jazykom na inštitúte.
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships

 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. 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://www.turkiyeburslari.gov.tr/shorttermprograms
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 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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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
Výsledky výberového konania
Dňa 16. júna 2022 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
30. apríla 2022. Žiadosť si podalo 73 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (9 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 47 v kategórii doktorand, 17 v kategórii postdoktorand) a 423 uchádzačov zo zahraničia
(141 v kategórii študent, 74 v kategórii doktorand, 208 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).
Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 54 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (5 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 38 v kategórii doktorand, 11 v kategórii postdoktorand) a 176 uchádzačom zo zahraničia
(51 v kategórii študent, 31 v kategórii doktorand, 94 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).
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.

UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
K termínu uzávierky podávania žiadostí bolo prijatých 73 žiadostí. Z toho 60 uchádzačov využilo možnosť požiadať aj o cestovný
grant. Všetkých 73 uchádzačov pochádzalo zo 14 slovenských vysokých škôl a zo 7 ústavov Slovenskej akadémie vied.
V 12 prípadoch doktorandov slovenských VŠ sa ich štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, na 11 ústavoch SAV.
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 27 krajín sveta (z toho 50 žiadostí bolo do 16 krajín EÚ/EHP a Švajčiarska a 237 žiadostí
do 8 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska). 14 žiadostí nespĺňalo podmienky programu.
Výberová komisia udelila štipendium 54 uchádzačom, z toho 5 študentom slovenských vysokých škôl na časť
magisterského štúdia (27 štipendijných mesiacov) do 5 krajín sveta, 38 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV
na časť doktorandského štúdia (190,5 štipendijných mesiacov) do 17 krajín sveta a 11 postdoktorandom pôsobiacich na
slovenských vysokých školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (50 štipendijných mesiacov) do 10 krajín sveta.
Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám, a to 4 pre študentov, 27 pre doktorandov a 9 pre
postdoktorandov.

Zoznam schválených štipendistov
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: 9, podmienky splnilo: 5
Počet schválených žiadostí: 5 (4 s cestovným grantom)
Vysielajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Michal Moravec, Veľká Británia, 4 mesiace, CG

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry

Eva Polgáryová, Česko 4 mesiace

Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta

Mária Pošteková, Nemecko, 3 mesiace, CG

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta

Alexandra Jasencová, Taliansko, 11 mesiacov, CG
Angelika Sekanová, Bolívia, 5 mesiacov, CG
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B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia
v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet žiadostí: 47, podmienky splnilo: 42
Počet schválených žiadostí: 38 (27 s cestovným grantom)
Vysielajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu

Nina Dědečková, Kanada, 6 mesiacov, CG

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Matúš Kučka, Kanada, 3,5 mesiaca, CG

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry

Mária Novotná, Švajčiarsko, 3 mesiace, CG

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Mária Bláhová, Rakúsko, 6 mesiacov

Stavebná fakulta

Martin Marton, Španielsko, 6 mesiacov, CG
Žaneta Šenšelová, Austrália, 10 mesiacov, CG
Pavol Štefanič, Dánsko, 4 mesiace, CG
Eva Švarcová, Dánsko, 6 mesiacov, CG

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dávid Jozef Hreško, Austrália, 2 mesiace, CG

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Katarína Gáborová, Česko, 2 mesiace, CG

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Izabela Jarabicová, Česko, 2 mesiace

Filozoﬁcká fakulta

Martina Balážová, Argentína, 4 mesiace, CG
Katarína Bohová, Česko, 5 mesiacov
Petra Dragonidesová, Rakúsko, 10 mesiacov,
Martin Horička, Česko, 5 mesiacov,
Marcel Šedo, Česko, 3 mesiace

Lekárska fakulta

Paulína Belvončíková, Španielsko, 10 mesiacov, CG
Barbora Gromová, USA, 10 mesiacov, CG
Nadja Ivašková, Rakúsko, 10 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Lucia Bálintová, Taliansko, 1 mesiac, CG
Danica Ivovič, Veľká Británia, 6 mesiacov, CG
Karoline Pichlerová, Japonsko, 10 mesiacov, CG
Romana Praženicová, Rakúsko, 6 mesiacov
Hemen Sendi, Belgicko, 3 mesiace, CG

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied

Alexandra Hladká, Česko, 3 mesiace

Filozoﬁcká fakulta

Laura Belicajová, USA, 5 mesiacov, CG

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Veronika Džupponová, Veľká Británia, 3 mesiace, CG
Lívia Šofranková, Francúzsko, 3 mesiace, CG
Michal Varga, Česko, 6 mesiacov, CG
Dominik Volavka, Francúzsko, 3 mesiace, CG

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozoﬁcká fakulta

Katarína Batková, Rakúsko, 7 mesiacov
Laura Vasiliauskaité, Litva, 5 mesiacov, CG

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Alexandra Jászayová, Česko, 6 mesiacov
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Radovan Korček, Kanada, 3 mesiace, CG

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Igor Dömény, Chorvátsko, 1 mesiac, CG

Stavebná fakulta

Jakub Bartuš, Nemecko, 4 mesiace, CG

Strojnícka fakulta

Lucia Pastierovičová, Taliansko, 3 mesiace, CG
Milan Štrbák, Španielsko, 5 mesiacov, CG
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C. KATEGÓRIA: POSTDOKTORAND
– prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 3 až 6 mesiacov
Počet žiadostí: 17, podmienky splnilo: 12
Počet schválených žiadostí: 11 (9 s cestovným grantom)
Vysielajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Jakub Fedorčák, Česko, 6 mesiacov, CG

Slovenská akadémia vied
Geograﬁcký ústav SAV

Tomáš Goga, Česko, 6 mesiacov

Parazitologický ústav SAV

Alžbeta Radačovská, Estónsko, 3 mesiace, CG

Ústav polymérov SAV

Katarína Borská, Fínsko, 6 mesiacov, CG

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Nikola Kallová, Juhoafrická republika, 3 mesiace, CG

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Marek Kolenčík, Čína, 6 mesiacov, CG

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry

Peter Mazalán, Rakúsko, 6 mesiacov

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta

Michal Minár, Portugalsko, 3 mesiace, CG

Prírodovedecká fakulta

Andrea Cillingová, Taliansko, 4 mesiace, CG
Ivana Ďurovcová, Holandsko, 3 mesiace, CG
Tomáš Potočný, Švajčiarsko, 4 mesiace, CG
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ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI
K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 423 uchádzačov zo 59 krajín (10 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 34 uchádzačov;
49 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 389 uchádzačov). Žiadali o štipendium na pobyty na 25 slovenských vysokých školách,
23 ústavoch SAV a 3 výskumných centrách. Z celkového počtu 423 uchádzačov si podalo žiadosť 141 v kategórii študent,
74 v kategórii doktorand a 208 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. 129 podaných
žiadostí (49 v kategórii študent, 22 v kategórii doktorand, 58 v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) nesplnilo
podmienky programu.
Výberová komisia odporučila udeliť štipendium 51 študentom (278 štipendijných mesiacov), 31 doktorandom
(217 štipendijných mesiacov) a 94 vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (690 štipendijných
mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu 176 uchádzačov z 30 krajín (5 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 7 štipendistov;
25 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 169 štipendistov) v rozsahu 1 185 štipendijných mesiacov.

Zoznam schválených štipendistov
A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT – študijný pobyt na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania
v rozsahu 1 až 2 semestre
Počet žiadostí: 141, podmienky splnilo: 92
Počet schválených žiadostí: 51
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta

Nozima Baxramova, Uzbekistan, 5 mesiacov
Mokhinur Zafar Kizi Erkinova, Uzbekistan, 5 mesiacov
Ubaydullo Botirovich Khattobov, Uzbekistan, 5 mesiacov
Zarina Tairovna Khismatullina, Uzbekistan, 5 mesiacov
Anvarjon Kukonov, Uzbekistan, 5 mesiacov
Mukhammadkodir Mekhmonaliev, Uzbekistan, 5 mesiacov
Azamat Ulmasov, Uzbekistan, 5 mesiacov

Prešovská univerzita v Prešove
Filozoﬁcká fakulta

Korkem Jalgasova, Uzbekistan, 5 mesiacov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Zukhra Ruzmetova, Uzbekistan, 5 mesiacov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry

Avazjon Bahronov, Uzbekistan, 5 mesiacov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Saﬁyanur Aidyngali, Kazachstan, 5 mesiacov
Muhiddin Karimov, Uzbekistan, 5 mesiacov
Alua Erlankyzy Maten, Kazachstan, 5 mesiacov
Dilnaz Temirzhanova, Kazachstan, 5 mesiacov
Akerke Azimkhanovna Ydryssova, Kazachstan, 5 mesiacov
Almas Yessenov, Kazachstan, 5 mesiacov

Fakulta informatiky a informačných technológií

Bexultan Bakhtybek, Kazachstan, 5 mesiacov

Stavebná fakulta

Iuliia Iatsko, Rusko, 5 mesiacov

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta

Bobur Kuchkarov, Uzbekistan, 9 mesiacov

Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta

Naglaa Aly, Egypt, 10 mesiacov

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

Sitora Axmedova, Uzbekistan, 10 mesiacov
Azizbek Ganiev, Uzbekistan, 4,5 mesiaca
Abdulla Gaybullaev, Uzbekistan, 5 mesiacov
John Songe Kasamba, Kongo, 5 mesiacov
Jonibek Shermatov, Uzbekistan, 5 mesiacov

Filozoﬁcká fakulta

Charoskhon Adilova, Uzbekistan, 10 mesiacov
Nazokat Rustamova, Uzbekistan, 5 mesiacov
Ozodakhon Uktamova, Uzbekistan, 5 mesiacov

Lekárska fakulta

Sherali Turaev, Uzbekistan, 5 mesiacov
Umidjon Tuychiev, Uzbekistan, 5 mesiacov

Pedagogická fakulta

Anastasiya Nam, Uzbekistan, 5 mesiacov
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Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Právnická fakulta

Guzal Fayzieva, Uzbekistan, 5 mesiacov
Dilfuza Uzakbayevna Ismailova, Uzbekistan, 5 mesiacov
Olimjon Khayitov, Uzbekistan, 5 mesiacov
Shakhzod Mirzaev, Uzbekistan, 5 mesiacov
Charoskhon Numonova, Uzbekistan, 5 mesiacov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky

Mokhiyakhon Uzokova, Uzbekistan, 5 mesiacov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta

Elizaveta Vladimirovna Aichanova, Rusko, 5 mesiacov

Ekonomická fakulta

Ismoiljon Karimov, Uzbekistan, 5 mesiacov
Polina Kolomiiets, Ukrajina, 5 mesiacov

Fakulta prírodných vied

Amina Ejaz, Pakistan, 10 mesiacov

Filozoﬁcká fakulta

Aziza Ravshanova, Uzbekistan, 5 mesiacov
Madinakhon Urolova, Uzbekistan, 4,5 mesiaca

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozoﬁcká fakulta

Abdulaziz Norboev, Uzbekistan, 5 mesiacov
Komila Nurmatova, Uzbekistan, 5 mesiacov
Asadbek Rakhmonkulov, Uzbekistan, 5 mesiacov
Elmira Sanokulova, Uzbekistan, 5 mesiacov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozoﬁcká fakulta

Saburjon Atanazarov, Uzbekistan, 5 mesiacov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Hayriye Aylin Doymuş, Turecko, 5 mesiacov
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Akerke Altynbekkyzy Absatarova, Kazachstan, 5 mesiacov

B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia
v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet žiadostí: 74, podmienky splnilo: 52
Počet schválených žiadostí: 31
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Olesia Havryliuk, Ukrajina, 9 mesiacov

Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Anastasiia Shukh, Ukrajina, 3 mesiace

Geografický ústav SAV

Birhan Getachew Tikuye, Etiópia, 7 mesiacov

Chemický ústav SAV

Stamatia Christaki, Grécko, 1 mesiac

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Abid Ali, India, 5 mesiacov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Subhadip Bhandari, India, 5 mesiacov
Larissa Oliveira Onça, Brazília, 10 mesiacov

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Alberto López Leyva, Mexiko, 10 mesiacov

Stavebná fakulta

Olesia Hriekova, Ukrajina, 9 mesiacov
Artem Chystiakov, Ukrajina, 10 mesiacov
Hajizah Azmi Siregar, Indonézia, 5 mesiacov
Evgenii Slivets, Rusko, 10 mesiacov

Slovenský hydrometeorologický ústav
Hieu Duy Nguyen, Vietnam, 7 mesiacov
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove

Vladyslav Kostiantynovych Andrusyshyn, Ukrajina, 6 mesiacov

Stavebná fakulta

Jeonghyun Kim, Južná Kórea, 6 mesiacov

Strojnícka fakulta

Anastasiia Kucherenko, Ukrajina, 3 mesiace
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Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu

Firuz Kurbanov, Uzbekistan, 6 mesiacov
Adil Mansoor, Pakistan, 6 mesiacov
Muhammad Faraz Mubarak, Pakistan, 9 mesiacov
Aftab Rahim, Pakistan, 6 mesiacov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Amit Kuamr Singh, India, 9 mesiacov

Filozofická fakulta

Anastassiya Alexandrovna Perevezentseva, Kazachstan, 10 mesiacov

Právnická fakulta

Sidnoma Nita Belemsobgo, Burkina Faso, 3 mesiace

Prírodovedecká fakulta

Shadma Afzal, India, 6 mesiacov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied

Andaleeb Yaseen, Pakistan, 9 mesiacov

Filozofická fakulta

Andriy Sendetskyy, Ukrajina, 9 mesiacov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta

Sher Khan, Pakistan, 9 mesiacov

Filozofická fakulta

Jonathan Edward Guthmann, Austrália, 5 mesiacov
Carolina Evelyn Haro Guerrero, Čile, 4 mesiace

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Zain Ul Islam, Pakistan, 10 mesiacov

C. KATEGÓRIA: VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEĽ, VÝSKUMNÝ A UMELECKÝ PRACOVNÍK
– prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet žiadostí: 208, podmienky splnilo: 150
Počet schválených žiadostí: 94
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky

Zhanna Oleksich, Ukrajina, 4 mesiace
Yuliia Serhiivna Serpeninova, Ukrajina, 9 mesiacov mesiacov

Národohospodárska fakulta

Lidiya Semenivna Guryanova, Ukrajina, 7 mesiacov
Irina Kolupaieva, Ukrajina, 9 mesiacov
Tetyana Nestorenko, Ukrajina, 10 mesiacov

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Olga Grygorieva, Ukrajina, 5 mesiacov
Olena Vergun, Ukrajina, 5 mesiacov

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Vira Hovorukha, Ukrajina, 10 mesiacov
Vladyslav Lisnyak, Ukrajina, 6 mesiacov
Tetyana Oleksandrivna Malakhovska, Ukrajina, 4 mesiace
Oksana Samoilenko, Ukrajina, 10 mesiacov
Bozena Sikora, Poľsko, 10 mesiacov
Mykhailo Vasyl‘Ovych Slyvka, Ukrajina, 6 mesiacov
Alexander Zaderko, Ukrajina, 3 mesiace

Fakulta manažmentu

Nataliia Antoniuk, Ukrajina, 4 mesiace
Lyudmyla Vitaliivna Bilanych, Ukrajina, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

Yevheniia Butsykina, Ukrajina, 6 mesiacov
Lisa Giombini, Taliansko, 2 mesiace

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV

Vladyslava Marsakova, Ukrajina, 9 mesiacov

Biomedicínske centrum SAV

Natalia Chukhlantseva, Ukrajina, 10 mesiacov
Tatjana P. Stanojkovic, Srbsko, 1 mesiac

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Muhamed Adem, Etiópia, 10 mesiacov
Gyan Singh Shekhawat, India, 5 mesiacov

Centrum biovied SAV

Alexey Petrovich Sarapultsev, Rusko, 5 mesiacov
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Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Filozofický ústav SAV

Güncel Önkal, Turecko, 10 mesiacov

Fyzikálny ústav SAV

Sergei Filippov, Rusko, 10 mesiacov
Taras Kavetskyy, Ukrajina, 3 mesiace
Nataliia Stebeletska, Ukrajina, 3 mesiace

Geografický ústav SAV

Sergii Iaromenko, Ukrajina, 3 mesiace

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Koryun Oganesyan, Arménsko, 10 mesiacov

Ústav geotechniky SAV

Kairat Kenges, Kazachstan, 8 mesiacov
Oksana Makota, Ukrajina, 9 mesiacov
Lyazzat Arkhatovna Mussapirova, Kazachstan, 8 mesiacov

Ústav materiálového výskumu SAV

Maria Agheb, Irán, 10 mesiacov

Ústav politických vied SAV

William Peter Wood, Veľká Británia, 10 mesiacov

Ústav polymérov SAV

Mahmoud Atya Elmeligy Abouelenin, Egypt, 7 mesiacov
Gamze Celik Cogal, Turecko, 10 mesiacov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Isa Ahmadi, Irán, 8 mesiacov

Ústav svetovej literatúry SAV

Elaheh Karimi Riabi, Irán, 10 mesiacov

Ústav zoológie SAV

Muhammad Saleem Chang, Pakistan, 10 mesiacov

Slovenská národná knižnica
Stanislav Voloshchenko, Ukrajina, 10 mesiacov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Nataliia Hudz, Ukrajina, 2 mesiace

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Francesco Vizzarri, Taliansko, 6 mesiacov

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Marat Karatayev, Kazachstan, 10 mesiacov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Majid Niazkar, Irán, 6 mesiacov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Christianah Aarinola Akinnawo, Nigéria, 10 mesiacov
Slađana Đurđić, Srbsko, 10 mesiacov
Iryna Matsukevich, Bielorusko, 8 mesiacov
Shahla Shahriari, Irán, 10 mesiacov

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Anna Neshta, Ukrajina, 4 mesiace

Stavebná fakulta

Oksana Kichaieva, Ukrajina, 5 mesiacov
Volodymyr Semko, Ukrajina, 10 mesiacov

Ústav manažmentu

Sıla Ceren Varış, Turecko, 10 mesiacov

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta

Maryna Serhiivna Tatar, Ukrajina, 10 mesiacov

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Vitalii Ivanov, Ukrajina, 6 mesiacov
Ivan Pavlenko, Ukrajina, 6 mesiacov
Shakib Zohrehvandi, Irán, 10 mesiacov

Letecká fakulta

Volodymyr Polishchuk, Ukrajina, 9 mesiacov

Stavebná fakulta

Taher Anwar Tawfik, Egypt, 5 mesiacov

Strojnícka fakulta

Béla Kovács, Maďarsko, 10 mesiacov
Oleksandr Mykolayovych Grytsenko, Ukrajina, 3 mesiace
Volodymyr Krasinskyi, Ukrajina, 3 mesiace
Volodymyr Moravskyi, Ukrajina, 3 mesiace
Ruslan Oleksiiovych Ostroha, Ukrajina, 10 mesiacov
Maksym Skydanenko, Ukrajina, 3 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

Salokhiddin Shakhabiddinovich Avazkhodjaev, Uzbekistan, 9 mesiacov
Mykola Beshley, Ukrajina, 10 mesiacov
Halyna Volodymyrivna Beshley, Ukrajina, 10 mesiacov
Solomiia Fedushko, Ukrajina, 10 mesiacov
Nataliia Parkhomenko, Ukrajina, 10 mesiacov
Kubilay Uçar, Turecko, 6 mesiacov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Giorgi Kepuladze, Gruzínsko, 1 mesiac

Filozofická fakulta

Clement Emeka Akpang, Nigéria, 9 mesiacov
Oksana Andrijivna Hysa, Ukrajina, 10 mesiacov
Martin Klapetek, Česko, 5 mesiacov
Tetiana Kurbatova, Ukrajina, 10 mesiacov
Yanina Ryier, Bielorusko, 3 mesiace

BULLETIN SAIA 8/2022
23

NŠP – Výsledky výberového konania
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Prírodovedecká fakulta

Khaled Mohamed Abdelfadil, Egypt, 10 mesiacov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied

Fatemeh Adelisardou, Irán, 10 mesiacov

Pedagogická fakulta

Joanna Sławomira Kic-Drgas, Poľsko, 2 mesiace

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta

Mariia Wolodymyriwna Lyzun, Ukrajina, 8 mesiacov
Iryna Mihus, Ukrajina, 10 mesiacov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Sergii Rymarenko, Ukrajina, 8 mesiacov

Filozofická fakulta

Raisa Gladushyna, Ukrajina, 10 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Hamid Arian Zad, Irán, 10 mesiacov
Fereshteh Dehghani Sanij, Irán, 10 mesiacov
Azam Zoshki, Irán, 10 mesiacov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie

Bakhitbay Paluanov, Uzbekistan, 1 mesiac

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Branka Kostantin Kuzmanović, Srbsko, 1 mesiac
Olha Lukovska, Ukrajina, 7 mesiacov
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Aneela Tahira, Pakistan, 9 mesiacov

Fakulta humanitných vied

Halyna Handzilevska, Ukrajina, 10 mesiacov
Sevda Kubilay, Turecko, 8 mesiacov
Olena Moskalenko, Ukrajina, 10 mesiacov
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V skratke
 Európska Noc výskumníkov 2022 (30. september)
V poradí 16. ročník festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov sa uskutoční 30. septembra 2022.
Po dvoch online ročníkoch sa podujatie uskutoční vo fyzickej podobe. Mottom 16. ročníka bude „Dôverujme vede“.
Podujatie chce najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov
a interaktívnych ukážok chce ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia
a princípy. Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná
v 30 štátoch Európy.
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.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/

 Cena za vedu a techniku
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky
a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelí aj v roku 2022 Ceny za vedu a techniku v kategóriách:
 Osobnosť vedy a techniky
 Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
 Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
 Popularizátor vedy
 Vedecko-technický tím roka
Návrhy na udelenie ceny je možné zasielať do 30. septembra 2022.
Bližšie informácie: https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/cena-za-vedu-a-techniku-3/

 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-BekanntmachungBridge2ERA2021.html
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V skratke
 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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