
ŠTIP€NDIÁ na výskumné pobyty v zahraničí 
- Ako napísať úspešnú žiadosť, absolvovať mobilitu a kariérne narásť 

28. februára 2019 

www.saia.sk 
saia.nitra@saia.sk 



Kariérny rozvoj výskumníkov 
5 „pilierov“ 



SAIA, n. o. 
Slovenská akademická informačná agentúra 

www.saia.sk 





27. 2. 2019: 

135 
štipendijných  

ponúk pre 

DOKTORANDOV 

!!! 



27. 2. 2019: 

128 
štipendijných  

ponúk pre  

VŠ UČITEĽOV 

a VÝSKUMNÍKOV 

!!! 



1. Akademické mobility  
(štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk 
zahraničných vlád) 

2. Národný štipendijný program SR 

 

3. CEEPUS Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 
 

4. Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní 

 

5. Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov 

Programy SAIA 



1.Akademické mobility  
(štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych 
dohôd a ponúk zahraničných vlád) 



Belgicko 

Bielorusko 

Bulharsko 

ČR 

Grécko 

Chorvátsko 

Litva 

Macedónsko 

Maďarsko 
Moldavsko 

Nemecko 
Poľsko 

Rakúsko 

Rumunsko 

Ruská federácia 

Slovinsko 

Srbsko 

Švajčiarsko 

Ukrajina 

1. Akademické mobility ... v EURÓPE...  



Čína 

Egypt India 

Izrael 

Japonsko 
J.Kórea 

Mexiko 

1. Akademické mobility... vo SVETE...  



 

RÔZNE TYPY ŠTIPENDIJNÝCH POBYTOV: 

- študijné pobyty 

- výskumné pobyty 

- letné kurzy (jazyka) 

- riadne / celé štúdium 
 

 

 

 
 

1.Akademické mobility  

(štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád) 



1.Akademické mobility  

(štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád) 



1.Akademické mobility  

(štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád) 



1.Akademické mobility  

(štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád) 



1.Akademické mobility  

(štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád) 



1.Akademické mobility  

(štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád) 



1.Akademické mobility  

(štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád) 



1.Akademické mobility  



7. marec 
2019 

14. marec 
2019 

15. marec 
2019 

30. apríl 2019 1. jún 2019 

Egypt Bielorusko 
Kazachstan 

Ukrajina 

Rakúsko Nemecko - 
výskum 

Rusko - 
technológie, 
energetika, 
lekárstvo 

25. apríl 
2019 

Máj 2019 Júl 2019 

Rusko - 
MGIMO 

Japonsko Mexiko 

ŠTIP€NDIÁ do ZAHRANIČIA 
na študijné , výskumné pobyty a letné jazykové kurzy  

Niektoré závierky pre podávanie žiadostí  
na rok 2019/2020: 

Program 
Akademické  
mobility 



2. Národný štipendijný program SR 



2. Národný štipendijný program SR 



www.stipendia.sk 



b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského 

vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v SR, a to s cieľom realizovať: 
 
študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej 

výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 10 mesiacov súvisiaci s ich doktorandským štúdiom 

a jeho zameraním, 
 

c) postdoktorandi, teda vysokoškolskí učitelia1 a výskumní pracovníci pôsobiaci na 

inštitúcii so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum 
a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou2, ktorým bol udelený titul PhD. (alebo jeho 
ekvivalent), pričom k termínu uzávierky na predkladanie žiadostí od udelenia tohto titulu 
neuplynulo viac ako 10 rokov, a to s cieľom realizovať: 
 
výskumný pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní  

3 – 6 mesiacov súvisiaci so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre 

kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre udelenie štipendia je aj návrat na 
domácu inštitúciu. 

2. Národný štipendijný program SR 



Krajina Mesačné štipendiá pre kategórie 
 

„Študent“ „Doktorand“ / 
„Postdoktorand“ 

Austrália 1 600 AUD 2 500 AUD 
Belgicko 720 EUR 800 EUR 
Brazília 550 EUR 650 EUR 
Bulharsko 250 EUR 300 EUR 
Česká republika 8 200 CZK 10 000 CZK 
Čile 550 EUR 650 EUR 
Čínska ľudová republika 700 USD 900 USD 
Dánsko 5 000 DKK 5 500 DKK 
Egypt 500 EUR 600 EUR 
Ekvádor 600 USD 800 USD 
Estónsko 460 EUR 610 EUR 
Fínsko 750 EUR 1 000 EUR 
Francúzsko 770 EUR 1 250 EUR 
Grécko 550 EUR 650 EUR 
Guatemala 350 EUR 450 EUR 



Krajina Mesačné štipendiá pre kategórie 
 

„Študent“ „Doktorand“ / 
„Postdoktorand

“ 
Holandsko 870 EUR 1 000 EUR 
Chorvátsko 350 EUR 450 EUR 
India 500 EUR 550 EUR 
Island 75 700 ISK 85 000 ISK 
Izrael 600 EUR 800 EUR 
Írsko 800 EUR 1 000 EUR 
Japonsko 135 000 JPY 175 000 JPY 
Juhoafrická republika 850 USD 1 100 USD 
Južná Kórea 800 USD 1 050 USD 
Kanada 2 000 CAD 2 200 CAD 
Kolumbia 400 EUR 500 EUR 
Lichtenštajnsko 1 800 CHF 2 000 CHF 
Litva 460 EUR 610 EUR 
Lotyšsko 460 EUR 610 EUR 
Maďarsko 75 000 HUF 90 000 HUF 



Krajina Mesačné štipendiá pre kategórie 
 

„Študent“ „Doktorand“ / 
„Postdoktorand

“ 
Mexiko 6 000 pesos 7 300 pesos 
Nemecko 720 EUR 840 EUR 
Nový Zéland 2000 NZD 3150 NZD 
Nórsko 8 000 NOK 11 000 NOK 
Poľsko 300 EUR 400 EUR 
Portugalsko 650 EUR 800 EUR 
Rakúsko 800 EUR 940 EUR 
Rumunsko 300 EUR 400 EUR 
Ruská federácia 350 EUR 450 EUR 
Senegal 400 USD 460 USD 
Singapur 1 500 USD 2 000 USD 
Slovinsko 550 EUR 670 EUR 
Španielsko 850 EUR 1 000 EUR 
Švajčiarsko 1 800 CHF 2 000 CHF 
Švédsko 8 000 SEK 12 000 SEK 



Krajina Mesačné štipendiá pre kategórie 
 

„Študent“ „Doktorand“ / 
„Postdoktorand

“ 
Taiwan (Čína) 900 USD 1 050 USD 
Taliansko 900 EUR 1 090 EUR 
Thajsko 550 EUR 650 EUR 
Turecko 300 EUR 350 EUR 
Uganda 450 USD 510 USD 
Ukrajina 350 EUR 450 EUR 
USA 1 800 USD 2 000 USD 
Vatikán 900 EUR 1 090 EUR 
Veľká Británia 760 GBP 1 000 GBP 
Venezuela 350 EUR 450 EUR 



ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NŠP SR  

NA POBYTY POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019 









Uzávierky na predkladanie žiadostí: 
 
 

30. apríla  do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka, 

 

31. októbra  do 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho 

akademického roka. 

www.stipendia.sk 



3. CEEPUS - Stredoeurópsky  výmenný 
program pre univerzitné štúdiá 



3. CEEPUS - Stredoeurópsky  výmenný program  
pre univerzitné štúdiá 



Program CEEPUS podporuje:  
 
- semestrálne pobyty študentov a doktorandov  
     (3 - 10 mesiacov) 
 
- krátkodobé pobyty študentov a doktorandov denného 

štúdia spojené s vypracovaním diplomových 
a dizertačných prác (1 - 2 mesiace) 

 
- prednáškové a výskumné pobyty učiteľov VŠ (1 mes.) 
 

Mobility:  v rámci sietí / v kategórii freemover 



V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú: 
 

Albánsko,  
Bosna a  Hercegovina,   
Bulharsko,  
Česká republika,  
Čierna Hora,  
Chorvátsko,  
Maďarsko,  
Macedónsko,  
Moldavsko,  
Poľsko,  
Rakúsko,  
Rumunsko,  
Slovenská republika,  
Slovinsko,  
Srbsko,  
Univerzita v Prištine v Kosove 



Výška štipendií  
v členských krajinách  

programu 





Uzávierka na podávanie prihlášok  
 
Sieťoví uchádzači:   
 
zimný semester: 15. jún  
 
letný semester: 31. október  
 
 
Freemoveri:  
 
elektronický systém pre podávanie žiadostí je otvorený spravidla začiatkom júla, 
posledným termínom pre podanie žiadosti je 30. november.  

3. CEEPUS - Stredoeurópsky  výmenný 
program pre univerzitné štúdiá 

www.ceepus.info 



4. Akcia Rakúsko - Slovensko 
    spolupráca vo vede a vzdelávaní 

 



 
Štipendiá na letný jazykový kurz 
Štipendium pre študentov a doktorandov na 
absolvovanie letnej jazykovej školy  
(2019:  spoločenskovedné odbory).  
Uzávierka: 15. marec 
 
Štipendiá pre doktorandov 
Štipendium na výskumný pobyt pre doktorandov  
(3 - 6 mesiacov) v súvislosti s prípravou dizertačnej 
práce.  
Výška štipendia: 1050 €/mes.  
Uzávierka: 15. marec, 20. október  



 
Štipendiá pre postdoktorandov 
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 - 6 
mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: 1400 €/mes.  
Uzávierka: 15. marec, 20. október 
 
Štipendiá na krátkodobé pobyty v Rakúsku 
Štipendium na krátku študijnú cestu, kontaktné 
stretnutie pre pedagogických, vedeckých pracovníkov a 
doktorandov (max. 3 dni).  
Výška štipendia: 90 €/deň.  
Uzávierka: priebežne počas roka 



PROJEKTY AKCIE 

1. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových 
kurzov („Sommerkollegs“) 

2. Organizácia rakúsko-slovenských školení 

3. Doktoráty pod dvojitým vedením 



6. Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov 
(uchádzači zo Slovenska) 



5. Servisné centrá EURAXESS  

    pre výskumných pracovníkov 



 



5. Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov 





 



5. Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov 



Kariérny rozvoj výskumníkov 



ŠTIPENDIUM 
na výskumný pobyt do zahraničia 

Bližšie informácie: 
www.saia.sk 

? 



Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_en.htm 

zamestnávateľov hľadí pri výbere  
na zručnosti ako napr. zvedavosť,  
schopnosť riešiť problémy, 
tolerancia a dôveryhodnosť 
 

Mobilita rozvíja  
tieto zručnosti 

zamestnávateľov tvrdí, že 
absolventi s medzinárodnou 
skúsenosťou sú z profesionálneho 
hľadiska ZODPOVEDNEJŠÍ 

zamestnávateľov 
si myslí,  
že skúsenosť  
so zahraničnou 
mobilitou je pri 
zamestnávaní sa 
dôležitá 

ZAMESTNÁVATELIA 



Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_en.htm 

Študentov (študentiek) si počas mobility (v EÚ)  

našlo svoju budúcu manželku (manžela) 

„On this basis, the European Commission estimates 
that around one million babies are likely to have 
been born to Erasmus couples since 1987. 



ŽIADOSŤ o ŠTIPENDIUM 
na výskumný pobyt do zahraničia? 

Bližšie informácie: 
www.saia.sk 





 ŽIADOSŤ 



 

1. štruktúrovaný životopis; 

2. motivácia  

3. odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého 
pobytu  

4. odporúčanie od školiteľa  

5. doklad o tom, že uchádzač je študentom doktorandského štúdia 
v čase uchádzania sa o štipendium; 

6. diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium,  

7. doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné  

8. zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti  

9. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného 
pracoviska 

ŽIADOSŤ - Doktorandi 

http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_zivotopis
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_motiv
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_odb
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_odb
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_odb
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_odp
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_akcept


 

1. štruktúrovaný životopis; 

2. motivácia  

3. odborný program výskumného pobytu  

4. odporúčanie od vedúceho pracovníka katedry 

5. doklad o tom, že uchádzač je riadnym zamestnancom 
univerzity/SAV v čase uchádzania sa o štipendium; 

6. diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium,  

7. doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné  

8. zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti  

9. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného 
pracoviska 

ŽIADOSŤ – VŠ učitelia, výskumníci 

http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_zivotopis
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_motiv
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_odb
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_odb
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_odb
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_odb
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_odp
http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/uchadzaci-zo-slovenska/#_akcept


ŽIVOTOPIS?  
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/home 



Čo je MOTIVAČNÝ LIST? Esej? 
 

• jasné, konkrétne a logické ZDÔVODNENIE štipendijného pobytu  
• stanovenie CIEĽOV, 
• uveďte, PREČO ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt v zahraničí,  
• v čom vidíte jeho PRÍNOS, 
• uveďte, čo vám môže PONÚKNUŤ zvolená inštitúcia,  
• v čom sa ODLIŠUJE od vašej (v čom je pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k danej 

téme, zameraniu, výsledkom, čo nenachádzate u nás doma), 
• uveďte, čo všetko chcete DOSIAHNUŤ, čo chcete pobytom ZÍSKAŤ, 
• uveďte, ako SÚVISÍ vaše doterajšie štúdium/vaša výskumná činnosť s vaším 

študijným/výskumným zámerom na zahraničnej univerzite, 
• uveďte, AKO VYUŽIJETE VÝSLEDKY z pobytu po návrate na domácu inštitúciu a pre 

vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru, 
• uveďte, čo získa vaším pobytom katedra/ŠKOLA, ústav, 
• opíšte KROKY, ktoré boli vykonané v súvislosti s plánovaným 

študijným/výskumným pobytom, 
• motivačný list je vaše vyjadrenie, ktoré nezabudnite podpísať a uviesť dátum. 

 



Čo je ODBORNÝ PROGRAM? 
 • zdôvodnenie VÝBERU TÉMY pre váš štipendijný pobyt,  

• opis METODOLÓGIE,  
• opis ČASOVÉHO HORIZONTU realizácie programu,  
• vašu DOTERAJŠIU PRÁCU v tejto oblasti  
• a VYUŽITIE VÝSLEDKOV pobytu pre vaše ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu,  
• aké MOŽNOSTI vám vami zvolená vysoká škola/výskumné pracovisko ponúka po 

odbornej stránke, 
• program by mal obsahovať názov vysokej školy/výskumného pracoviska, kde sa 

bude pobyt realizovať, 
• odborný program študijného pobytu by mal obsahovať ZOZNAM seminárov a 

prednášok s ODÔVODNENÍM ich výberu a PRÍNOSu pre terajšie štúdium, počet 
získaných kreditov, ako aj informáciu, či bude absolvovanie daných predmetov 
UZNANÉ domácou vysokou školou, 

• odborný program výskumného pobytu by mal byť ODSÚHLASENÝ prijímajúcou 
inštitúciou a mal by obsahovať aj ČASOVÝ A ODBORNÝ HARMONOGRAM;   

• z programu má byť zjavný PRÍNOS pre uchádzača. 



 

Je vhodné, ak v odporúčaniach odporúčajúci uvedie: 

• ako dlho a odkiaľ vás pozná (semináre, prednášky, iné 
činnosti), 

• že je oboznámený s vaším študijným plánom/výskumnou 
prácou na zahraničnej inštitúcii a podporuje ho (možno je 
vhodné stručnú motiváciu poskytnúť aj odporúčajúcemu). 

• aký má význam štipendijný pobyt z pohľadu odporúčajúceho 
pre vás, vaše ďalšie štúdium, vedeckú dráhu, kariéru, 

• aký význam má váš štipendijný pobyt pre domácu inštitúciu, 

• či má odporúčajúci a domáca inštitúcia záujem na tom, aby 
ste pobyt absolvovali; 

ODPORÚČANIA? 



 

• nemajú byť formálne, preto si ich vyžiadanie nenechávajte na 
poslednú chvíľu, 

• kompletné odporúčania musia obsahovať celé meno, 
kontaktnú adresu a pracovné postavenie odporúčajúceho, sú 
napísané na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného 
pracoviska a s podpisom odporúčajúceho, 

• doktorandi predkladajú jedno odporúčanie od školiteľa, 
študenti dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (nie 
rovnaké!), 

• uchádzač môže predložiť aj viac odporúčaní (napr. aj mimo 
akademickej pôdy); môže ich priložiť k životopisu. 
 

ODPORÚČANIA? 



AKCEPTAČNÝ LIST? 

• je súhlas zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska s tým, že v prípade 
udelenia štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich inštitúcii, 

• doktorandi predkladajú pozvanie od zahraničného školiteľa, ktorý bude 
garantom pobytu, 

• akceptačný list musí byť na hlavičkovom papieri inštitúcie s podpisom osoby, 
ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na 
osobu, ktorá ho vystavila, 

• ak je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, 
napíšte jeho pracovný preklad a pripojte ho k akceptačnému listu, 

• do termínu uzávierky postačuje naskenovaný dokument, schválení štipendisti 
budú po výbere vyzvaní, aby doložili originál, preto je dobré, ak ho budete 
mať čo najskôr u seba (za originál sa nepožaduje fax ani vytlačený 
naskenovaný dokument). 



AKCEPTAČNÝ LIST? 
Čo by malo byť uvedené v akceptačnom liste? 

 

• presný termín (od – do), v ktorom chcete štipendijný pobyt na vami 
zvolenej inštitúcii absolvovať, 

• pri doktorandoch súhlas zahraničného profesora, vedeckého 
pracovníka, s vaším odborným programom, 

• vítané sú informácie či už prebehli v minulosti nejaké spoločné aktivity 
medzi inštitúciami, či je spoločný výskumný záujem, či pobyt 
štipendistu upevní vzťahy medzi pracoviskami a posunie vzájomnú 
výskumnú/vzdelávaciu spoluprácu ďalej a pod. 

• obsah akceptačného listu sa hodnotí sa len u doktorandov - dobre 
napísaný akceptačný list a jasne vyjadrený záujem zahraničnej strany sú 
výhodou. 



AKCEPTAČNÝ LIST? 

Čo nemôže byť uvedené v akceptačnom liste? 
 

• prijatie v rámci iného štipendijného programu (napr. Erasmus, 
Višegrádsky fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a 
pod.), 

• prijatie na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v 
zahraničí. 

• Takéto akceptačné listy nespĺňajú formálne kritériá! 

 



AKCEPTAČNÝ LIST? 

Ako žiadať o akceptačný list? 

 
• obráťte sa na zvolenú inštitúciu (e-mailom, faxom, telefonicky, 

poštou), 

• uveďte, že by ste chceli u nich absolvovať študijný/výskumný 
pobyt a máte možnosť získať štipendium (uveďte presný názov 
štipendijného programu a stručnú informáciu o ňom, príp. 
uveďte odkaz na webstránku programu www.scholarships.sk), 

• uveďte, aký program by ste chceli u nich študovať, aký je váš 
výskumný zámer, kedy ho plánujete uskutočniť a dokedy vám 
majú akceptačný list zaslať, 

• priložte svoj životopis a motivačný list, resp. aj odborný program. 

http://www.scholarships.sk/


Identifikovať cieľ štipendijného programu 
a brať to vo svojej žiadosti do úvahy Uviesť aktivity aj mimo bežného rámca CV 

(napr. dobrovoľníctvo, certifikáty, diplomy, 
potvrdenia,i né odporúčania, udelené 
ceny...) 

„Neprepásť“ uzávierku  
(v riadnom termíne...) 

Niekoľko tipov na záver... 

Prezrieť si na záver celú žiadosť (prílohy, 
počet kópií, podpis...) 

Využiť všetky možnosti  
(programy...) 

Časovo naplánovať podávanie žiadostí 

Overiť si ponuku 

Zostaviť si osnovu žiadosti 

Motivačný list a najmä odborný program  
má byť čo najkonkrétnejší...  

Skontrolovať, či je štipendium určené  
pre moju cieľovú skupinu, odbor... 



Napoj sa na ŠTIPENDIUM SAIA, n. o. 

... a rozsvieť svoj VÝSKUM v ZAHRANIČÍ 

Bližšie informácie: www.saia.sk 

Ďakujem  
za pozornosť! 

Mgr. Beáta Košťálová 
regionálna koordinátorka 


