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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V RAKÚSKU

RAKÚSKO (ÖSTERREICH/AUSTRIA)
Hlavné mesto: Viedeň (Wien/Vienna)
Úradný jazyk: nemecký
Rozloha: 83 854 km²
Počet obyvateľov: 9 miliónov 
Administratívne členenie: 9 spolkových krajín

Najstaršou nepretržite pôsobiacou univerzitou v nemecky 
hovoriacich krajinách je Viedenská univerzita (www.univie.ac.at),  
ktorú v roku 1365 založil vojvoda Rudolf IV. Habsburský. „Alma 
Mater Rudolphina Vindobonensis“ je v súčasnosti nielen najstaršou, 
ale aj najväčšou rakúskou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou.

Vysokoškolské vzdelávanie
Vysokoškolské štúdium v Rakúsku poskytuje 22 verejných univerzít (Universitäten; z toho 6 umeleckých – Kunstuniversitäten,  
3 lekárske – medizinische Universitäten a 3 technické – technische Universitäten), 16 súkromných univerzít (Private 
Universitäten), 21 odborných vysokých škôl (Fachhochschulen) a 14 pedagogických vysokých škôl (Pädagogische 
Hochschulen).

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, delí sa na bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň. Väčšina univerzít  
a odborných vysokých škôl ponúka bakalárske programy (6 až 8 semestrov), magisterské programy (2 až 4 semestre) a 
doktorandské programy (najmenej 6 semestrov). Okrem toho vysoké školy ponúkajú diplomové študijné programy, ktoré sa nedelia 
na bakalárky a magisterský stupeň. Štúdium v tomto prípade trvá 8 až 12 semestrov.
Záujemcovia o štúdium v Rakúsku nájdu v databáze na stránke  
www.studienwahl.at všetky študijné programy rakúskych 
vysokoškolských inštitúcií. Vyučovacím jazykom je spravidla nemčina, 
avšak mnohé vysoké školy ponúkajú aj študijné programy v iných 
jazykoch (najčastejšie v anglickom).

Akademický rok trvá od 1. októbra do 30. septembra. Skladá sa  
z dvoch semestrov, zimného (1. október až 30. január) a letného  
(1. marec až 30. september). 

Podmienky prijatia na štúdium
Univerzity

Slovenskí študenti sú prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita však môže v bakalárskych programoch v 
odboroch medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné lekárstvo a iných študijných odboroch, o ktoré je 
veľký záujem (architektúra a urbanizmus, biológia a biochémia, informatika, podniková ekonomika, manažment, publicistika 
a komunikačné vedy, právo) podmieniť prijatie absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberovým konaním po prijatí, a to 
najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia. Výberové konanie prebieha spravidla pred prijatím na štúdium. 
Prijatie na umelecké univerzity je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok. Pre štúdium športových vied a 
učiteľský stupeň v tomto odbore musí byť preukázaná športová spôsobilosť. Pre pedagogické smery musí byť preukázaná 
zodpovedajúca spôsobilosť.
Uzávierka podávania prihlášok na štúdium v zimnom semestri je v septembri, v letnom semestri vo februári (presný 
termín je zverejnený na stránkach škôl a viacerých portáloch, napríklad https://studiversum.at/). Ak je prijatie podmienené 
vykonaním prijímacích skúšok, môžu byť termín podania prihlášok až 6 mesiacov pred začiatkom semestra.

Vo februárovom bulletine sme sa rozhodli predstaviť vysokoškolské štúdium v Rakúsku. Občania Slovenska môžu získať na štúdium 
v tejto krajine každoročne štipendiá na študijné či výskumné pobyty a letné jazykové kurzy nemeckého jazyka v rámci štipendií  
a projektov bilaterálneho programu Akcia Rakúsko – Slovensko či multilaterálneho programu CEEPUS. Okrem týchto štipendií 
vám v skratke predstavíme aj iné štipendijné programy, vysokoškolský systém v Rakúsku a najlepšie rakúske vysoké školy podľa 
najznámejších svetových rankingov. 
Takmer všetko, čo záujemca o štúdium potrebuje vedieť, nájde na stránke Štúdium v Rakúsku: https://studyinaustria.at/.
Základné informácie sú aj na stránke SAIA v sekcii Štúdium a výskum v zahraničí:
https://www.saia.sk/sk/main/studium-a-vyskum/studenti-a-mobilita/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/rakusko

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

https://studyinaustria.at/ – portál o štúdiu v Rakúsku 

www.oead.at – Agentúra pre vzdelávanie a internacionalizáciu 

www.grants.at – databáza štipendií

www.oesterreich.gv.at – pomocník pri vybavovaní náležitostí  
na pobyt a prácu v Rakúsku 
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Prijímacie konanie je v kompetencii jednotlivých vysokých škôl. Od uchádzačov o bakalárske štúdium sa vyžaduje ukončené 
stredoškolské štúdium s maturitou a znalosť nemeckého jazyka. Za účelom dokladovania jazykovej znalosti môže uchádzač 
predložiť maturitné vysvedčenie s informáciou, že absolvoval výučbu nemeckého jazyka minimálne po dobu 4 rokov, alebo môže 
predložiť nemecký jazykový certifikát alebo ekvivalentný doklad (presné podmienky a úroveň jazykového certifikátu stanovuje 
príslušná vysoká škola). Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého 
jazyka.
Uchádzači o magisterské štúdium predkladajú bakalársky diplom.
Študentom, ktorí začali štúdium na Slovensku, môže rakúska vysoká škola uznať niektoré skúšky.

Odborné vysoké školy
Od uchádzačov o štúdium na odborných vysokých školách sa spravidla požaduje ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou 
alebo príslušná odborná kvalifikácia. Prijatie do niektorých študijných programov môže byť podmienené predložení dokladu  
o dostatočnej znalosti nemeckého jazyka.
Všetci uchádzači musia navyše podstúpiť výberové konanie. Akým spôsobom prebieha výberové konanie, záleží od konkrétneho 
študijného programu. Vo väčšine prípadov vyžaduje vysoká škola predloženie písomných podkladov, absolvovanie písomných 
alebo ústnych testov, resp. pohovorov.  

Pedagogické vysoké školy
Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní je možné nájsť na webovej stránke príslušnej inštitúcie. Predpokladom prijatia 
na štúdium je dostatočná znalosť nemeckého jazyka.

Školné poplatky a životné náklady
Za štúdium na verejných univerzitách sa neplatí školné. V prípade, ak študent riadneho štúdia prekročil dĺžku štandardného štúdia  
o 2 semestre, platí poplatok 363,36 EUR/semester.
Odborné vysoké školy môžu požadovať úhradu školného, od občanov krajín EÚ spravidla žiadajú 363 EUR/semester. Výška školných 
poplatkov za štúdium na súkromných univerzitách a pedagogických vysokých školách záleží od konkrétnej inštitúcie. Školné sa 
pohybuje od 3 000 do 23 000 EUR/rok, za niektoré špeciálne programy môže byť školné 35 000 EUR/rok a viac.

Priemerné náklady na pobyt (ubytovanie, strava, výdavky súvisiace so štúdiom a voľnočasovými aktivitami) sú približne  
950 EUR/mesiac.

Štandardizované skúšky z nemeckého jazyka

Pri zápise na riadne vysokoškolské štúdium niektoré rakúske univerzity vyžadujú ako dôkaz certifikát/diplom na úrovni B2 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky*, niektoré na úrovni C1. Ako dôkaz znalosti nemeckého jazyka uznávajú 
rôzne diplomy, napríklad diplom z rakúskeho jazyka. Akú skúšku akceptujú, je potrebné overiť si na konkrétnej vysokoškolskej 
inštitúcii.

Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka (Österreichisches Sprachdiplom) 
– https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk/skusky-z-nemciny/
– https://www.osd.at/en/exams/oesd-exams/oesd-zertifikat-b2-zb2/
– https://www.osd.at/en/exams/oesd-exams/oesd-zertifikat-c1-zc1/

TELC Deutsch – Európsky jazykový certifikát z nemeckého jazyka
https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1-hochschule.html

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) 
– https://www.testdaf.de/de/hochschulen/der-testdaf-und-hochschulen/nachweis-der-deutschkenntnisse-fuer-das-studium/

Goethe certifikáty
– https://www.goethe.de/ins/sk/de/spr/prf/gzb2.cfm
– https://www.goethe.de/ins/sk/de/spr/prf/gzc1.cfm
– https://www.goethe.de/ins/sk/de/spr/prf/gzc2.cfm

* Bližšie informácie o Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky:  
   https://europa.eu/europass/sk/common-european-framework-reference-language-skills
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NAJLEPŠIE RAKÚSKE UNIVERZITY V NAJZNÁMEJŠÍCH REBRÍČKOCH (ARWU, QS, THE)

V rebríčku Academic Ranking of World Universities (ARWU – www.shanghairanking.com), ktorý každoročne hodnotí vyše 2 500 
univerzít/vysokých škôl z celého sveta, pričom zverejňuje 1 000 najlepšie hodnotených, sa v roku 2022 umiestnilo 13 rakúskych 
škôl. V rebríčku QS University Rankings (www.topuniversities.com) na rok 2023 je medzi 1 500 školami 8 rakúskych  
a v THE (Times Higher Education) World University Rankings (www.timeshighereducation.com) je medzi takmer 1 800 školami  
12 rakúskych. Názvy univerzít uvádzame tak, ako sú uvedené v rankingoch.

ARWU – Academic Ranking of World Universities 2022
www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022

Poradie 
vo svete Univerzita/vysoká škola

151-200 University of Vienna

201-300 Medical University of Vienna

301-400
University of Innsbruck
Vienna University of Technology

401-500
Medical University of Innsbruck
University of Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna

501-600 Medical University of Graz

601-700 University of Graz

701-800 University of Salzburg

801-900
Graz University of Technology
Johannes Kepler University Linz
University of Veterinary Medicine Vienna

901-1000 University of Klagenfurt

QS University Rankings
www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023

Poradie 
vo svete Univerzita/vysoká škola

151 University of Vienna

179 Technische Universität Wien

284 Graz University of Technology

308 Universität Innsbruck

350 Johannes Kepler University Linz

486 University of Klagenfurt

651-700 Karl-Franzens-Universitaet Graz

751-800 Paris Lodron University of Salzburg

THE (Times Higher Education) World University Rankings
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking

Poradie  
vo svete Univerzita/vysoká škola

124 University of Vienna 

168 Medical University of Graz

194 Medical University of Vienna 

201–250 Medical University of Innsbruck 

401–500
University of Innsbruck 
University of Klagenfurt 
TU Wien 

501–600 Johannes Kepler University of Linz 

601–800
University of Graz 
Graz University of Technology 
Paris Lodron Universität Salzburg 

1001–1200 University of Leoben 
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V RAKÚSKU

 Národný štipendijný program SR 
uzávierka: 30. apríl, 31. október on-line na www.stipendia.sk
Výška štipendia je 800 EUR/mesiac pre študentov a 940 EUR/mesiac pre doktorandov a postdoktorandov. 

 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (www.aktion.saia.sk;  
     uzávierka žiadostí on-line na www.scholarships.at)

ŠTIPENDIÁ

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania žiadosti AKCIA hradí

štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace)                                                                 uzávierka: 15. marec, 15. október 

 ● študent 2. stupňa VŠ ● ukončený minimálne jeden semester štúdia v 2. stupni
● uchádzač musí mať stanovenú tému diplomovej práce
● akceptačný list 
● dve odporúčania (z toho jedno od vedúceho diplomovej práce)

● mesačné štipendium maximálne 1 150 EUR
● štipendista je oslobodený od poplatkov  
   za štúdium

štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov)                                                               uzávierka: 15. marec, 15. október 

● doktorand ● ukončený minimálne jeden semester doktorandského štúdia
● akceptačný list
● dve odporúčania (z toho jedno od školiteľa)

● mesačné štipendium maximálne 1 150 EUR
● štipendista je oslobodený od poplatkov  
   za štúdium

štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov)                                                        uzávierka: 15. marec, 15. október  

● vysokoškolský učiteľ 
● vedecký pracovník 

● vysokokvalifikovaný postdoktorand s titulom PhD. (alebo ekvivalent),  
   bez habilitácie, od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac ako 10 rokov
● pozývací list 
● zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú činnosť

● mesačné štipendium maximálne  
   1 400 EUR

štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)                                                                      uzávierka: priebežne 

● vysokoškolský učiteľ 
● vedecký pracovník 
● doktorand 

● pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie
● začiatok pobytu možno plánovať najskôr 60 dní od podania 
   žiadosti

● štipendium 90 EUR/deň 

štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)                                                                 uzávierka: 15. marec 

● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand 

● odporúčanie od vysokoškolského učiteľa vítané (v prípade 
   doktoranda od školiteľa) 
● v roku 2023 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi  
   zo spoločenských vied (psychológia, ekonómia, pedagogika, právo, 
   masmediálna komunikácia, politické a sociálne vedy) a literárnej 
   vedy a jazykovedy (napr. germanistika)

● štipendium 750 EUR  
● náklady na jazykový kurz
● ubytovanie

PROJEKTY 

Oblasti podpory Ciele

I. Cielená projektová podpora Akcie                                                                                           uzávierka: 15. október 

Podporované oblasti: 
● organizácia rakúsko-slovenských školení, 
● organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov, 
● doktoráty pod dvojitým vedením, 

Trvanie projektu maximálne 36 mesiacov, podpora maximálne 20 000 EUR na rok.

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie                                         uzávierka: 15. marec, 15. máj, 15. október 

Zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je 
nijako tematicky obmedzené, maximálne trvanie projektu 12 mesiacov, maximálne podpora 6 000 EUR.

Prečítajte si zážitky Igora zo Žilinskej univerzity, ktorý bol na 
mesačnom jazykovom kurze nemčiny v Grazi

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720
https://www.saia.sk/sk/main/studium-a-vyskum/blog/igor-z-uniza-bol-na-letnom-jazykovom-kurze-cez-akciu-rakusko
https://www.saia.sk/sk/main/studium-a-vyskum/blog/igor-z-uniza-bol-na-letnom-jazykovom-kurze-cez-akciu-rakusko
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 Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS

Uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri) on-line na www.ceepus.info;
bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info (http://www.ceepus.info/content/contact#AT)

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov (výška štipendia v Rakúsku 1 150 EUR/mesiac) 
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov (výška štipendia v Rakúsku 1 250 EUR/mesiac pri 14 a viac 
    odučených hodinách; pri nižšom počte odučených hodín sa štipendium znižuje)

 Štipendiá a granty financované zo zdrojov Európskej únie

 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+, 
     bližšie informácie: https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/

Program je otvorený pre účastníkov zo všetkých členských krajín EÚ/EHP. O grant sa môže uchádzať inštitúcia zriadená na 
Slovensku a aktívne pôsobiaca v príslušnom sektore vzdelávania, ktorá plánuje vyslať svojich zamestnancov, študentov, 
prípadne žiakov odborného vzdelávania a prípravy do zahraničia. Jednotlivci nemôžu požiadať o grant priamo.  
Vysokoškoláci môžu absolvovať 2- až 12-mesačné štúdium/stáž počas každého stupňa štúdia, doktorandi aj krátkodobú 
mobilitu 5 až 30 dní. 

 Erasmus Mundus Joint Masters scholarships – štipendiá na magisterské štúdium, bližšie informácie: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-
scholarships; https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en
Magisterské študijné programy ponúkajú konzorciá minimálne 3 vysokých škôl z troch rôznych krajín, pričom dve musia byť 
členskými krajinami EÚ a programovými krajinami. Prijatý študent absolvuje štúdium v minimálne 2 krajinách (ani v jednej 
nesmie mať trvalý pobyt). Uchádzať sa môžu aj študenti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia. V katalógu je možné 
vyhľadávanie programov aj podľa krajín.

 Grantový program Tatra banky Vzdelanie pre vysokoškolákov, uzávierka: 6. apríl 2023,
bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/granty-vzdelanie
Grantový program podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia 
na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými 
študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít 
v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, 
magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých 
škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.

 Štipendium Martina Filka, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.minedu.sk/stipendium-martina-filka/
Cieľom grantového programu je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu 
absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Štipendium je na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, 
cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne 2 akademických rokov, za čo sa štipendista 
zaviaže odpracovať 3 roky vo verejnej správe. O štipendium sa môžu uchádzať občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium 
(v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na 
vysokých školách v zahraničí (2. alebo 3. stupeň; denná forma) v podporovaných študijných oblastiach. Vysoké školy, na ktoré 
sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai 
Academic Ranking of World Universities (aktuálne je v rebríčku na 151. až 200. mieste Viedenská univerzita) alebo do 200. 
miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc (https://ideas.repec.org/top/top.inst.alldetail10.html)

 Európske fórum Alpbach – štipendiá na kongres a letnú školu, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:  
      www.alpbach.org

V rámci Európskeho fóra Alpbach (EFA) sa každoročne uskutočňujú letné školy so zameraním na ekonómiu a európske 
záležitosti. Študenti vysokých škôl do 30 rokov a učitelia vysokých škôl do 40 rokov získavajú v prípade úspešného výberu zľavu 
zo školného (podrobnosti na webovej stránke fóra). Študenti VŠ a absolventi do 30 rokov sa môžu uchádzať o štipendium na 
pobyt na fóre a sprievodných podujatiach. V roku 2023 sa EFA uskutoční od 19. augusta do 2. septembra. 

 Výskumné štipendiá OBSE, uzávierka: priebežne,  
      bližšie informácie: https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme;  
      www.oscepa.org/documents/international-secretariat/research-fellowship

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. 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 výborné znalosti 
anglického jazyka.

 Štipendium Ernsta Macha, uzávierka: spravidla vo februári, 
bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium 
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 1 150 EUR/mesiac (v prípade 
postdoktorandov 1 250 EUR/mesiac).
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https://ceepus.saia.sk/
www.ceepus.info
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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/ernst-mach-stipendien#c6310
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy štipendií a grantov  
www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame 
vám pozrieť si „Často kladené otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako 
podať žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.  
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo  
z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade, ak sme o nich informovali  
v predchádzajúcich číslach. 

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2023 on-line na www.stipendia.sk 

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia

 štipendiá pre postdoktorandov 
Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je  
v prípade potreby možné požiadať aj o paušálny príspevok na financovanie cestovného (cestovný grant). 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2023 (mobility v rámci sietí v zimnom semestri) 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 
Uzávierka: priebežne, minimálne 30 dní pred začiatkom plánovaného pobytu 

 Vedecké výmenné granty EMBO 
EMBO Scientific Exchange Grants) 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/

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., finančné plnenie poskytované slovenskou stranou prostredníctvom Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a časť príplatku k štipendiu, resp. časť 
štipendia poskytovaného slovenskou stranou je podporovaná aj v rámci Investície: „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí“ 
Komponentu: „Lákanie a udržanie talentov“ Plánu obnovy a odolnosti SR. Spolufinancovanie je poskytnuté zo strany Európskej únie  
z mechanizmu NextGenerationEU.

http://www.granty.saia.sk
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. Uzávierka predkladania žiadostí je priebežne, výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa 
posudzujú žiadosti predložené k druhému piatku vo februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/

Grantový program Vzdelanie Nadácie Tatra banky 
Uzávierka: 27. február 2023 (pre stredoškolákov) a 6. apríl 2023 (pre vysokoškolákov) 

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

 Grantový program Vzdelanie pre vysokoškolákov podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných
školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty na pokrytie 
časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými 
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), 
druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. 
Program je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, 
práva, manažmentu a IT.

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

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. apríl 2023

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

 ČESKO
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 
Uzávierka: priebežne, najmenej 3 mesiace pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk  

Prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom. O štipendium sa nemôžu uchádzať 
doktorandi. Pobyt sa môže uskutočniť na verejných VŠ alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách pod 
správou MŠMT ČR. 

TFAS – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 15. február 2023

Fond pre americké štúdiá (The Fund for American Studies – TFAS) umožňuje získať čiastočné štipendiá na 3-týždňový 
letný kurz v oblasti politickej ekonómie v anglickom jazyku v Prahe.
Bližšie informácie: https://www.tfasinternational.org/program/prague/

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. apríl 2023

Štipendiá sú určené na bakalárske (1 až 4 semestre) a magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný 
alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre). 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
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Štipendium na štúdium českého jazyka, literatúry a kultúry
Uzávierka: 30. apríl 2023

Štipendium na 3-mesačný študijný pobyt (od októbra do decembra) udeľuje dekan Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity  
v Brne a Kabinet češtiny pre cudzincov študentom zahraničných univerzít (prednostne z katedier bohemistiky). Uchádzač musí 
mať dobrú znalosť českého jazyka. 
Bližšie informácie: https://kabcest.phil.muni.cz/stipendium

 ČÍNA
Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 17. máj 2023

Hongkonská Lingnan University ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships. O štipendium sa môžu 
uchádzať absolventi stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným vysvedčením + minimálne 
1 650 bodov v teste SAT I), študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník) a absolventi uznávaných 
univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom 
a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho polovice).  
Bližšie informácie: https://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/overseas-admission

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

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

 FRANCÚZSKO
Štipendiá na štúdium vo Francúzsku 
Uzávierka: 1. marec 2023

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  
a športu SR pre slovenských študentov 
 kofinancované štipendiá na jeden rok v rámci bakalárskeho štúdia (L1, L2, L3) a na prvý rok magisterského 
    štúdia (Master 1) a 
 štipendiá na absolvovanie posledného ročníka magisterského štúdia (Master2 ). 

V akademickom roku 2023/2024 budú prioritne podporené žiadosti zo študijných odborov: umenie a kultúrna tvorba; 
zdravotné vedy; poľnohospodárske a potravinárske technológie; technológie prispievajúce k úsporám energie; reakcie na 
environmentálnu krízu..
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-studentov/

 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov).  
    Doktorandská práca prebieha pod dvojitým vedením francúzskeho aj slovenského vedúceho doktorandskej práce a študent 
    získa dva PhD diplomy. Medzi slovenskou a francúzskou univerzitou musí byť podpísaná dohoda o spoločnom doktoráte 
    (convention de cotutelle de thèse).

Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-doktorandov-a-na-post-doc/

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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
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 HOLANDSKO
Letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo
Uzávierka: 28. február 2023 

The United Nations International Law Fellowship Programme poskytuje každoročne štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú 
školu v holandskom Haagu, ktorá je určená absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov so skúsenosťami v oblasti 
medzinárodného práva. Odborná škola sa v roku 2023 koná vo francúzskom jazyku (uchádzač musí preukázať znalosť 
francúzštiny).
Bližšie informácie: https://legal.un.org/poa/ilfp/application.html

 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.

 INDONÉZIA
Štipendium indonézskej vlády KNB na celé štúdium 
Uzávierka: 18. február 2023

Indonézska vláda v rámci štipendijného programu Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) poskytuje štipendium na 
celé bakalárske (maximálne 4 roky), magisterské (maximálne 2 roky) alebo doktorandské štúdium (maximálne 3 roky)  
na 27 indonézskych vysokoškolských inštitúciách. Pred nástupom na štúdium je možné absolvovať jazykový kurz 
indonézskeho jazyka a prípravné kurzy (maximálne 12 mesiacov).
Štipendium zahŕňa príspevok po príchode, príspevok na bývanie, príspevok na výskum a knihy, zdravotné poistenie, spiatočnú 
letenku. Počas kurzu indonézskeho jazyka a prípravných programov štipendista dostáva iba príspevok na bývanie a príspevok 
na knihy.
Bližšie informácie: http://knb.kemdikbud.go.id/

 JAPONSKO
Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2024
Uzávierka: 30. jún 2023 (prihlasovanie sa začne 1. apríla 2023)

Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2024  
a marcom 2025) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický 
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú  
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá 
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj 
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť poslaná e-mailom, akceptované sú iba žiadosti doručené medzi  
1. aprílom a 30. júnom 2023. 
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 
https://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2023/01/fellowship-announcement-2024_EN.pdf

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA 
Štipendiá kórejskej vlády na celé magisterské alebo doktorandské štúdium
Uzávierka: 23. február 2023 

O štipendiá kórejskej vlády na celé magisterské alebo doktorandské štúdium sa môžu študenti 1. stupňa VŠ (v poslednom 
ročníku), študenti 2. stupňa VŠ, absolventi 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandi vo veku do 40 rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo 
anglický jazyk. Štúdiu predchádza ročná jazyková príprava. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
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 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2023 

Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.

 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa. Štipendium je určené na pokrytie životných 
nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 500 EUR/mesiac pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania a 700 EUR/mesiac pre doktorandov. Študenti získajú štipendium na maximálne 10 mesiacov, doktorandi na  
11 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si hradia 
cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.

 letná škola
O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa, vysokoškolskí učitelia  
a výskumní pracovníci. Štipendijný príspevok vo výške 1 000 EUR dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje 
všetky výdavky spojené s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov. 

Bližšie informácie: https://www.viaa.gov.lv/en/scholarships;  
https://www.viaa.gov.lv/en/studies; https://www.viaa.gov.lv/en/summer-schools

 MAĎARSKO
Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. apríl 2023

Štipendiá sú určené na bakalárske (1 až 4 semestre) a magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný 
alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre). 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 NEMECKO
Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. máj 2023

 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 – príspevky na krátkodobé výskumné cesty a odborné kurzy v oblasti biomedicíny
Uzávierka: priebežne, najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom 

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

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE  
Uzávierka: 5. marec 2023

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa) v strednej  
a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až  
12-mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne  
organizácie, úrady a pod.). Štipendijný pobyt sa začína 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.  
Bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.daad.de
www.dbu.de/2586.html
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Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2023

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti 
prírodných a technických vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú 
podporu na tri roky.
Bližšie informácie: https://hector-fellow-academy.de/nachwuchsfoerderung/bewerbung/

Bayerova nadácia: Štipendiá pre študentov a mladých výskumníkov 
Uzávierka: 10. apríl 2023 (prihlasovanie od 13. februára 2023)

Bayerova nadácia ponúka štipendiá v rámci nasledovných programov:
 Výskumné štipendiá v oblasti biovied, dĺžka štipendijného pobytu je minimálne 2 týždne a maximálne 6 mesiacov, 

Štipendium Otta Bayera pre objav liekov je určené študentom a doktorandom z prírodných vied, farmácie a dátovej vedy.
Štipendium Jeffa Schella v oblasti poľnohospodárskych vied je určené študentom a doktorandom z prírodných vied  
a dátovej vedy.
Štipendium Carla Duisberga v oblasti medicínskych vied je určené študentom a doktorandom humánnej a veterinárnej 
medicíny, medicínskeho inžinierstva, aplikovaných lekárskych vied, verejného zdravotníctva a dátovej vedy.

 Štipendiá pre vzdelávanie oblasti vedy, techniky, inžinierstvo a matematiky  
    (STEM – Science, technology, engineering and mathematics)

Štipendium Kurta Hansena je určené študentom pedagogických smerov a mladým učiteľom. Uchádzači musia študovať 
alebo pracovať v Nemecku.

 Štipendiá pre praktikantov a mladých odborníkov
Štipendium Hermanna Strengera je určené praktikantom a mladým odborníkom z oblasti vied o živote (farmaceutika, 
vedy o rastlinách a zdravotná starostlivosť). Uchádzači musia študovať alebo pracovať v spolkových krajinách Severné 
Porýnie-Vestfálsko, Hesensko alebo Berlín. 

Bližšie informácie: www.bayer-foundation.com/science/fellowships-stipends

Štipendium na magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie Univerzity Bonn 
Uzávierka: 30. apríl 2023 

Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity Bonn ponúka plné a čiastkové 
štipendium na ročné magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie. 
Bližšie informácie: https://www.zerg.uni-bonn.de/mest/how-to-apply

Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2024
Uzávierka: 15. máj 2023 

Einsteinovo fórum a Nadácia Wittenstein ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2024 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať na 
projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta 
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa 
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista  
10 000 EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/

 NÓRSKO
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 20. marec 2023

Mobilitné granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom magisterského a doktorandského štúdia, ktorí 
na univerzitách v Európe študujú nórsky jazyk, nórsku literatúru alebo nórsku kultúru na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. 
Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Uchádzači môžu požiadať aj o cestovný grant.
Bližšie informácie: https://studyinnorway.no/node/41
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 POĽSKO

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. apríl 2023

Štipendiá sú určené na bakalárske (1 až 4 semestre) a magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný 
alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre). 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2023 (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 letné jazykové kurzy nemeckého jazyka (maximálne 1 mesiac) 
Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandov. Výška štipendia: 750 EUR + hradený kurz a ubytovanie.  
V roku 2023 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi zo spoločenských vied (psychológia, ekonómia, pedagogika, právo, 
masmediálna komunikácia, politické a sociálne vedy) a literárnej vedy a jazykovedy (napr. germanistika). 

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

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

Projekty 

Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade  
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu  
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)

Program ESPRIT pre kvalifikovaných postdoktorandov
Uzávierka: priebežne 

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

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. marec 2023 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Franza Werfela 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. 
Bližšie informácie: https://oead.at/?id=1597, www.grants.at
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http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
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http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://www.scholarships.at
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 Štipendium Richarda Plaschku 

Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov, ktorí sa zaoberajú historickými a historiografickými témami týkajúcimi sa 
Rakúska. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný 
pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 18 mesiacov. 
Bližšie informácie: https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/richard-plaschka-stipendium/, www.grants.at 

Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2023

Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2022 do 31. augusta 
2023. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 300 EUR. 
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/33

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2023 (pobyty začínajúce sa v januári 2024) 

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

 ŠPANIELSKO
Štipendium na letnú školu v oblasti ekonómie 
Uzávierka: 15. marec 2023  

UniCredit Foundation ponúka vysokoškolským študentom ekonómie, finančníctva, bankovníctva, politických vied a práva 
štipendium na maximálne 3-týždňovú letnú školu na Barcelona School of Economics, ktoré sa uskutočnia od 19. júna  
do 14. júla v anglickom jazyku. 
Bližšie informácie:  
https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2023/9th-summer-school-for-students-.html; 
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/ucfoundation/Documenti-2019/2023/Manifesto-Summer-School-
9-ed_STUDENTS.pdf

 ŠVAJČIARSKO
Univerzita v Ženeve – štipendium na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 15. marec 2023  

Fakulta prírodných vied Univerzity v Ženeve poskytuje zahraničným študentom štipendiá na celé magisterské štúdium. 
Excellence Master Fellowships sú určené vynikajúcim študentom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inej krajine. Štipendium 
(10 000 až 15 000 CHF/ročne) sa udeľuje najprv na jeden akademický rok. V prípade úspešného štúdia je následne predĺžené. 
Bližšie informácie: https://www.unige.ch/sciences/en/enseignements/formations/masters/excellencemasterfellowships/

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program 
Uzávierka: 31. marec 2023  

Taiwanské ministerstvo školstva ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium (maximálne  
4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky).  
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/3414.html

Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2023

Štipendium na 3-, 6-, 9- a 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú 
záujem naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi 
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/3418.html

14



BULLETIN SAIA 2/2023

Štipendiá a granty 
Taiwan Semiconductor Scholarship na magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: stanovujú participujúce univerzity, väčšina uzávierok je 15. marca a 30. marca 2023  
(termíny sú zverejnené podľa škôl a stupňov štúdia na https://tscsp.ntu.edu.tw/applications)

Taiwan Semiconductor Scholarship ponúka štipendiá na dvojročné magisterské a štvorročné doktorandské štúdium na  
5 taiwanských univerzitách. Štipendium pokrýva úhradu školného, príspevok na úhradu životných nákladov a spiatočnú letenku. 
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/3441.html; https://tscsp.ntu.edu.tw/#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. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 20. február 2023 (štipendiá na štúdium), 31. marec 2023 (výskumné štipendiá)

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).
Štipendiá na celé bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium sú určené záujemcom zo všetkých krajín 
sveta. Uchádzač o bakalárske štúdium musí mať menej ako 21 rokov, o magisterské menej ako 30 rokov a doktorandské 
štúdium menej ako 35 rokov. Súčasťou štipendia je ročný kurz tureckého jazyka.
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/calendar; https://www.turkiyeburslari.gov.tr/fulltimeprograms; 
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/shorttermprograms

 USA 

Štipendium Paula Robitscheka 
Uzávierka: 1. marec 2023

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

Program pre stredoškolských učiteľov 
Uzávierka: 30. marec 2023 

Program Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program ponúka stredoškolským učiteľom 6-týždňový pobyt v USA na 
jeseň 2024 zameraný na ich profesionálny rozvoj. V rámci pobytu absolvujú akademické semináre na hostiteľskej univerzite, 
budú zdieľať svoje odborné znalosti s americkými učiteľmi a študentmi a vypracujú akčné plány na podporu mediálnej 
gramotnosti a zručnosti kritického myslenia v svojich domácich školách, triedach a komunitách. Absolvujú kurzy so zameraním 
na mediálnu gramotnosť a kritické myslenie v triede. 
Bližšie informácie: https://www.fulbright.sk/ftea
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Štipendiá a granty 
Štipendium na prácu s fondom knižnice Trumanovho inštitútu 
Uzávierka: 1. apríl 2023 

Harry S. Truman Library Institute Research Grants Program umožňuje postdoktorandom a vedeckým pracovníkom zaoberajúcim 
sa verejnou a zahraničnou politikou a životom a kariérou H. S. Trumana absolvovať výskumný pobyt v knižnici Trumanovho 
inštitútu v Kansas City. 
Bližšie informácie: www.trumanlibraryinstitute.org/research-grants/research-grants/

 VEĽKÁ BRITÁNIA 

Štipendium na letnú školu v oblasti ekonómie 
Uzávierka: 15. marec 2023  

UniCredit Foundation ponúka vysokoškolským študentom ekonómie, finančníctva, bankovníctva, politických vied a práva 
štipendium na 3-týždňovú letnú školu buď na London School of Economics and Political Science alebo na University College 
London.
Bližšie informácie:  
https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2023/9th-summer-school-for-students-.html; 
https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/ucfoundation/Documenti-2019/2023/Manifesto-Summer-School-
9-ed_STUDENTS.pdf

Newton International Fellowship 
Uzávierka: 28. marec 2023

Talentovaní postdoktorandi prírodných vied, inžinierstva, spoločenských a humanitných vied sa môžu uchádzať o granty na 
pobyty na výskumných inštitúciách v Spojenom kráľovstve. Newton Interntional Fellowship poskytne 3-ročný grant  
v maximálnej výške 350 000 GBP. Grant je určený na pokrytie základnej mzdy stanovenej hostiteľskou inštitúciou, výskumné 
náklady, náklady na presťahovanie, víza pre štipendistu a závislé osoby, ďalšie nepriame náklady.
Bližšie informácie: https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/

Výskumné štipendium pre postdoktorandov 
Uzávierka: 28. apríl 2023  

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh ponúka postdoktorandom štipendium  
na 3- až 10-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské vedy v rámci projektu Institute Project 
Decoloniality (https://www.iash.ed.ac.uk/institute-project-decoloniality). Uchádzač musí mať doktorát alebo jeho ekvivalent. 

Bližšie informácie: https://www.iash.ed.ac.uk/postdoctoral-fellowships-2023-24

16



BULLETIN SAIA 2/2023

V skratke

202117

 OECD: Young Associate Programme

Dvojročný program OECD pre mladých spolupracovníkov „Young Associate Programme“ (YAP) je určený 
pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí chcú získať profesionálne skúsenosti v oblastiach tvorby 
multilaterálnych politík, výskumu a analýz. Uzávierka prihlášok na YAP 2023-2025 je 19. februára 2023. 
Bližšie informácie: https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/

 Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru je prejavom verejného uznania za vytvorenie vynikajúceho pôvodného 
knižného vedeckého alebo odborného diela a udeľuje ju na návrh poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú 
literatúru a počítačové programy Literárneho fondu občanovi SR. Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú pôvodné 
knižné diela, ktoré vyšli v roku 2022 v 1. vydaní (rozhodujúci je údaj v tiráži). Návrhy na cenu môžu predkladať 
aj jednotlivci. Cena sa udeľuje v piatich kategóriách: spoločenské a humanitné vedy; biologické a lekárske vedy; 
prírodné a matematické vedy; technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre; encyklopedické vedy, slovníková literatúra  
a vedy o architektúre. 
Návrhy je možné predkladať do 31. marca 2023. 
Bližšie informácie: http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_za_vedecku_a_odbornu_literaturu/

 Cena L‘Oréal-UNESCO pre ženy vo vede na Slovensku 2023

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO spolu s firmou L‘Oréal vyhlásili nový ročník
ceny L‘Oréal-UNESCO pre ženy vo vede na Slovensku 2023 (L‘ORÉAL-UNESCO For Women in Science in Slovakia). 
Vedkyne, spĺňajúce kritériá programu, môžu predkladať svoje projekty do 15. februára 2023.
Bližšie informácie: https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/55

 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní

 Medzinárodná konferencia Digitalisation in International Higher Education: Forward Looking 
     Perspectives 

Konferenciu spoluorganizujú česká národná agentúra pre medzinárodné vzdelávanie a výskum (Dům zahraniční 
spolupráce; DZS a Academic Cooperation Association (ACA). 
1. a 2. marec 2023, Praha, Česko 
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/digitalisation-in-international-higher-education-forward-
looking-perspectives/?yearEvent=2023l

 BaselEduCa Expo 2023 – 4th International Education & Career Exhibition 
18. a 19. apríl 2023, Bazilej, Švajčiarsko 
Bližšie informácie: https://www.ipdinstitute.ch/BaselEduCa-Expo-2023/

 Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít (European University Association, EUA) 2023 
20. a 21. apríl 2023, Gdansk, Poľsko 
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/237-2023-eua-annual-conference.html

 5th PRIDE Annual Conference, výročná konferencia Association for Professionals in Doctoral Education:
„Research Conduct and Integrity – the Challenges for the Doctoral Journey“
4. a 5. máj 2023, Porto, Portugalsko 
Bližšie informácie: https://pride-network.eu/conference2023/
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Medzinárodné veľtrhy sú jedným z prostriedkov prezentácie 
slovenského vysokého školstva v zahraničí a pre vysoké školy 
môžu slúžiť ako nástroj na oslovovanie a získanie potenciálnych 
študentov či doktorandov. Veľtrhy sú miestom pre stretnutia 
vzdelávacích inštitúcií so študentmi, študentom poskytujú 
možnosť oboznámiť sa so zameraním jednotlivých inštitúcií, 
príležitosťami a podmienkami pre štúdium a pre vzdelávacie 
inštitúcie veľtrhy predstavujú nástroj pre efektívny marketing  
a oslovovanie globálnej skupiny študentov. 
Hoci virtuálne veľtrhy vzdelávania existujú už nejaký čas, ich 
význam a využitie sa zvýšil najmä v uplynulých dvoch rokoch, 
kedy kvôli pandémii nebola možná organizácia hromadných 
fyzických podujatí. Mnohí z organizátorov sa aj po skončení 
pandémie rozhodli online formát vzdelávacích veľtrhov 
poskytovať i naďalej, pretože nielen organizátorom ale aj 
vystavovateľom online veľtrhy umožňujú získať celosvetovú 
pôsobnosť, prekročiť geografické hranice a zároveň poskytnúť
rovnaké príležitosti aj ľuďom so špeciálnymi potrebami. 
Online vzdelávacie veľtrhy sú v porovnaní s fyzickými veľtrhmi 
bezpečnejšie, ekonomickejšie a šetrnejšie k životnému 
prostrediu. Vzhľadom na nenahraditeľnosť priameho kontaktu 
s potenciálnymi študentmi spoločnosti i naďalej ponúkajú 
fyzické vzdelávacie veľtrhy organizované v rôznych svetových 
regiónoch. Niektoré spoločnosti dokonca ponúkajú hybridný 
formát vzdelávacích veľtrhov, kedy má vystavovateľ stánok na 
fyzickom podujatí, no komunikácia s potenciálnymi uchádzačmi 
prebieha buď diaľkovo alebo prostredníctvom zaškoleného 
asistenta. 
V záujme efektívnej prezentácie možností štúdia na Slovensku 
a propagácie slovenských vysokých škôl sa SAIA, n. o., 
každoročne zúčastňuje niekoľkých medzinárodných vzdelávacích 
veľtrhov. 
V roku 2022 bolo slovenské vysoké školstvo a univerzity 
prostredníctvom SAIA, n. o., prezentované na virtuálnych 
veľtrhoch organizovanými komerčnými spoločnosťami Begin 
Group a FPP EDU Media. SAIA, n. o., sa zúčastnila aj veľtrhov 
organizovaných v rámci projektu Európskej únie „Study in 
Europe“ a niekoľkých veľtrhov organizovaných  
v rámci aktivít Európskej komisie. 

Virtuálny stánok na veľtrhu Study in Europe

Počas virtuálnych veľtrhov môžu účastníci navštíviť online 
stánok vystavovateľa, kde sú na stiahnutie k dispozícii 
informačné materiály (publikácie, letáky, brožúry), do stánku je 
možné nahrať fotky, videá či odkazy na webové stránky a profily
na sociálnych sieťach. 

Komunikácia medzi vystavovateľom a návštevníkom prebieha 
prostredníctvom četu alebo videočetu. Niektorí organizátori 
v rámci podujatia organizujú sériu webinárov, počas ktorých 
majú vystavovatelia možnosť prezentovať svoju vysokú školu 
a študijné programy. Túto možnosť ponúka napríklad Begin 
Group, kde každý vystavovateľ má v rámci veľtrhu priestor na 
15-minútovú prezentáciu v Zoome, ktorá je streamovaná aj cez 
YouTube kanál organizátora. Po skončení virtuálnych veľtrhov 
vystavovatelia obdržia zoznam kontaktov na osoby, ktoré počas 
veľtrhu navštívili daný stánok, čo vystavovateľom poskytuje 
ďalšiu možnosť na komunikáciu s potenciálnymi záujemcami  
o štúdium na ich vysokých školách. 

Ako sa pripraviť na veľtrh? 
Pred samotným virtuálnym vzdelávacím veľtrhom je potrebné 
pripraviť informačné materiály do stánku. Niektorí organizátori 
(napríklad FPP EDU Media) vystavovateľom sprístupnia 
platformu na nahratie materiálov a vystavovateľ si v platforme 
sám volí dizajn stánku a nahráva doň informačné materiály. 
Iným organizátorom (napríklad Begin Group) je potrebné 
materiály dodať prostredníctvom e-mailu resp. zdieľaného 
úložiska. Pri opakovanej účasti na veľtrhoch cez konkrétneho 
organizátora nie je potrebné stánok nastavovať vždy nanovo 
(resp. poskytovať informačné materiály opakovane), pretože 
materiály sú do stánku exportované z predchádzajúcich 
veľtrhov. Odporúča sa však obsah stánku prispôsobiť zameraniu 
konkrétneho veľtrhu napríklad poskytnúť materiály v jazyku 
cieľových krajín resp. prezentáciu (v rámci veľtrhov Begin 
Group) odprezentovať v jazyku cieľových krajín, čo môže viesť 
k vyššej návštevnosti stánku a celkovému záujmu o konkrétnu 
univerzitu zo strany návštevníkov veľtrhu. 
Cena za účasť vystavovateľa na virtuálnych veľtrhov sa môže 
pohybovať od 500 do 3 000 EUR. Cena môže byť nižšia pri 
skorej (tzv. „early-bird“) registrácii (napríklad v prípade FPP 
veľtrhov). Za účasť na viacerých veľtrhoch cez jedného 
organizátora je možné získať rôzne zľavy alebo výhody  
(napríklad za účasť na 3 a viac veľtrhoch v rámci spoločnosti 
Begin Group je možné získať zľavu 20 %). Pokiaľ ide o ceny 
veľtrhov a možné zľavy, je potrebné obrátiť sa priamo na 
organizátora veľtrhu. 
Pri účasti na fyzických veľtrhoch treba počítať s vyššími 
účastníckymi poplatkami, nakoľko sú náklady na organizáciu 
takýchto podujatí vyššie a vyžadujú si zabezpečenie fyzického 
výstaviska, informačných stánkov, bannerov a pod. S fyzickými 
veľtrhmi sa spájajú aj ďalšie poplatky ako zabezpečenie prevozu 
propagačných/informačných materiálov, ubytovanie, doprava do 
miesta konania veľtrhu a pod. 
Informácie o plánovaných veľtrhoch sú zverejňované na 
stránkach organizátorov, napríklad:

Begin Group – https://begingroup.com/en/, 
FPP EDU Media – https://fpp.world/, 
Study in Europe – https://studyineuropefairs.eu/, 
VEF (Virtual education fair) – https://vefglobal.net/. 

Existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie o veľtrhoch, 
napríklad stránky organizácií 

WEBA – www.webaworld.com,  
Studycentral – www.universityfairs.com,  
Educationfair – www.educationfair.nl či  
Edufindme – http://edufindme.com. 

VEĽTRHY NA PODPORU INTERNACIONALIZÁCIE SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL 
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Harmonogram virtuálnych veľtrhov, ktorých sa SAIA 
zúčastní v prvej polovici roku 2023: 

• FPP Media Edu – Eastern Europe & Central Asia  
   Virtual Fair

Cieľové krajiny: Afganistan, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Irán, Kazachstan, 
Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, 
Tadžikistan, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina
30. marec 2023
Bližšie informácie: https://fpp.world/events alebo  
https://thestudent.world/central-asia 

• FPP Media Edu – East & Southeast Asia Postgraduate  
   Virtual Fair

Cieľové krajiny: Filipíny, Honk Kong, Indonézia, Japonsko, 
Južná Kórea, Kambodža, Malajzia, Mjanmarsko, Mongolsko, 
Taiwan, Thajsko, Vietnam a iné 
4. apríl 2023
Bližšie informácie: https://fpp.world/events alebo  
https://thestudent.world/calendar

• Begin Group – Indian Subcontinent
Cieľové krajiny: Bangladéš, India, Nepál, Srí Lanka
6. apríl 2023
Bližšie informácie:  
https://begingroup.com/en/fairs/begin-online-fairs/

• Begin Group – Latin America Virtual Fair
Cieľové krajiny: Argentína, Ekvádor, Guatemala, Kolumbia, 
Kostarika, Mexiko, Peru
15. apríl 2023
Bližšie informácie:  
https://begingroup.com/en/fairs/begin-online-fairs/

• Study in Europe Virtual Fair Africa
Cieľové krajiny: africké krajiny so zameraním na Ghanu, Keňu 
a Kamerun
3. máj 2023
Bližšie informácie: https://studyineuropefairs.eu/

K zvýšeniu povedomia o Slovensku ako krajiny vhodnej pre 
štúdium, k nadväzovaniu spolupráce v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania v globálnom meradle napomáha účasť zástupcov 
Slovenska a slovenských vysokých škôl na kľúčových 
medzinárodných podujatiach v oblasti internacionalizácie 
vysokoškolského vzdelávania a to najmä na konferenciách a 
veľtrhoch Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie 
(EAIE), Ázijsko-tichomorskej asociácie pre medzinárodné 
vzdelávanie (APAIE), Asociácie medzinárodných vzdelávateľov 
(NAFSA) a podobne.

Harmonogram medzinárodných konferencií v roku 2023: 

• NAFSA Annual Conference & Expo – Inspiring  
   an Inclusive Future

30. máj – 2. jún 2023, Washington, DC USA 
Bližšie informácie: https://www.nafsa.org/conferences/nafsa-
2023-annual-conference-expo

• Rotterdam 2023: 33rd Annual EAIE Conference  
   and Exhibition 

26. – 29. september 2023, Rotterdam, Holandsko 
Bližšie informácie: https://www.eaie.org/rotterdam.html 

Virtuálny stánok na veľtrhu Begin Group

Virtuálny stánok na veľtrhu FPP EDU Media
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Aj v roku 2023 môžete podporiť SAIA, n. o., a jej aktivity  
rozhodnutím o podiele zo zaplatenej dane z príjmov na verejnoprospešný účel

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

(Táto suma však musí byť minimálne 3 €)
* 3 % môže poukázať fyzická osoba, ktorá v roku 2022 odpracovala aspoň 40 dobrovoľníckych hodín  
   a má Potvrdenie  od organizácie/organizácií, v ktorých dobrovoľne pôsobila.

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

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

Na čo chceme použiť Vaše peniaze?

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

Bližšie informácie o podmienkach a postupe pri darovaní podielu z dane za rok 2022:

https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/

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