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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
Zmena podmienok od roku 2020

Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2019

Rok

Slovenskí občania/Občania s trvalým pobytom v SR Zahraniční uchádzači

Študenti
(z toho aj  

cest. grant)

Doktorandi
(z toho aj  

cest. grant)

Postdoktorandi
(z toho aj  

cest. grant)*

Cestovný 
grant bez 
štipendia*

Študenti Doktorandi VŠ učitelia  
a výskumníci

Spolu

608 (393) 1 056 (681) 62 (46)
126

313 441 1 388

1 726 (1 120)
2 142

1 691 (1 246)

3 833 (1 246)

* Od roku 2017 sa v prípade vyslaní do zahraničia zrušila kategória samostatných cestovných grantov a vznikla nová kategória podpory pre pobyty 
   postdoktorandov.

Vytvorenie Národného štipendijného programu SR (NŠP) na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, 
výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. NŠP je financovaný Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prví štipendisti NŠP boli vybraní v júni 2006, odvtedy štipendiá získalo 1 691 občanov 
SR/záujemcov s trvalým pobytom v SR a 2 142 cudzincov.

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií 
na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. 
výskumnom pracovisku a na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Študenti, doktorandi  
a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať 
aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/
umeleckým pobytom v zahraničí.

Uzávierky na predkladanie žiadostí:

• 30. apríl 2020 o 16.00 hod. 
– na pobyty počas akademického roka 2020/2021

• 31. október 2020 o 16.00 hod. 
– na pobyty počas letného semestra akademického roka 2020/2021

Bližšie informácie o NŠP sú zverejnené  
na portáloch www.stipendia.sk  
(v slovenskom jazyku)  
a www.scholarships.sk 
(v anglickom, francúzskom, španielskom 
a ruskom jazyku) 

Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam poskytujú pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici 
a v Košiciach (kontakty na pracoviská a hodiny pre verejnosť: https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia).
Administrátorkou programu pre uchádzačov zo Slovenska je Mgr. Kristína Sallerová, nsp-sk@saia.sk, tel.: 02/5930 4738
Administrátorom programu pre uchádzačov zo zahraničia je Mgr. Ondrej Aradský, nsp-foreign@saia.sk, tel.: 02/5930 4733

http://www.scholarships.sk
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na návrh SAIA, n. o., schválilo úpravu podmienok s účinnosťou od roku 2020. 
Podmienky spracované v tomto čísle Bulletinu SAIA sa preto vzťahujú výlučne na uchádzačov k najbližšiemu termínu uzávierky, 
teda 30. aprílu 2020. Na štipendistov a uchádzačov, ktorí sa uchádzali o štipendium v predchádzajúcich uzávierkach, sa 
vzťahujú pôvodné podmienky platné v čase podania ich žiadosti.

ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných 
a umeleckých pracovníkov slovenských vysokých škôl, pracovísk Slovenskej akadémie vied a iných 
externých vzdelávacích inštitúcií

Štipendiá a cestovné granty sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa 
doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV), ako aj pre 
postdoktorandov.

1. ŠTIPENDIÁ

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, resp. výskumného/umeleckého pobytu na vybranej 
zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Oprávnení uchádzači:

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania 
    štipendia budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších 
    rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a to s cieľom realizovať:

• študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká 
   škola organizovaný akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,
• výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole, úzko súvisiaci s prípravou diplomovej práce, a to v trvaní 
   minimálne 3 a maximálne 6 mesiacov,

b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v súlade s § 54 zákona  
    o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v SR, a to s cieľom v čase poberania štipendia 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 učitelia a výskumní pracovníci s trvalým pobytom v SR, pôsobiaci na inštitúcii so sídlom 
    na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou, 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 v čase poberania štipendia 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.

Osobitné podmienky:

Uchádzači podľa písmena a) (teda kategória „študenti“) musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske 
štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole 
musí byť uchádzač riadnym študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) 
na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú 
v čase podávania žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na 
štúdium študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom 
akademickom roku.
Uchádzači podľa písmena a) a b) (teda kategórie „študenti“ a „doktorandi“), ak sa ich štúdium realizuje v externej forme, môžu 
získať štipendium len v prípade, že sú zároveň zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej 
inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách, a to na plný pracovný úväzok, a na danú inštitúciu sa vrátia aj po ukončení pobytu.

Štipendiá nie sú určené:
• študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo doktorandské)  
   v zahraničí, resp. tým, ktorí celé štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov 
   NŠP,

• občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej zahraničnej 
   alebo slovenskej škole,

• záujemcom prijatým na pobyt v zahraničí v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov  
  (napríklad Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane záujemcov, 
  ktorí v rámci programu Erasmus+ absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať 
  ten istý alebo časovo a obsahovo obdobný pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium  
  z verejných zdrojov; zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť prijatie na zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/ 

http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
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  pozývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného programu; zahraničný pobyt v rámci iného štipendijného 
  programu realizovaný v minulosti však nie je prekážkou pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP).

• študentom, doktorandom a postdoktorandom, ktorí v rámci tej istej kategórie oprávnených žiadateľov zo zdrojov NŠP už 
poberali minimálne 5-mesačné štipendium (v prípade viacerých pobytov sa do úvahy berie aj súčet mesiacov za tieto pobyty).

Výška štipendia:
Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským 
úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Upozornenie: 
V prípade, že študijný/výskumný/umelecký pobyt musí trvať minimálne 1 mesiac, je nevyhnutné zabezpečiť dĺžku pobytu na 
1 celý kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl). Obdobný postup pre kalkuláciu trvania pobytu sa uplatní aj pri posúdení 
splnenia podmienky pre minimálnu dĺžku pobytu v ostatných prípadoch, ak je táto dĺžka určená v mesiacoch (napr. 5. marec 
– 4. jún pri 3-mesačnom pobyte). 

Krajina
Mesačné štipendiá pre kategórie:

Študent
Doktorand/

Postdoktorand

Argentína 550 EUR 650 EUR

Arménsko 400 EUR 500 EUR

Austrália 1 020 EUR 1 590 EUR

Belgicko 720 EUR 800 EUR

Bielorusko 400 EUR 600 EUR

Brazília 550 EUR 650 EUR

Bulharsko 250 EUR 300 EUR

Česká republika 330 EUR 390 EUR

Čile 550 EUR 650 EUR

Čínska ľudová republika 630 EUR 810 EUR

Dánsko 880 EUR 1 000 EUR

Egypt 500 EUR 720 EUR

Ekvádor 540 EUR 720 EUR

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

Holandsko 870 EUR 1 000 EUR

Chorvátsko 350 EUR 450 EUR

India 500 EUR 550 EUR

Irán 650 EUR 800 EUR

Island 550 EUR 620 EUR

Izrael 600 EUR 800 EUR

Írsko 800 EUR 1 000 EUR

Japonsko 1 050 EUR 1 360 EUR

Juhoafrická republika 760 EUR 980 EUR

Južná Kórea 720 EUR 940 EUR

Kanada 1 340 EUR 1 480 EUR

Kolumbia 400 EUR 500 EUR

Lichtenštajnsko 1 620 EUR 1 800 EUR

Krajina
Mesačné štipendiá pre kategórie:

Študent
Doktorand/

Postdoktorand

Litva 460 EUR 610 EUR

Lotyšsko 460 EUR 610 EUR

Maďarsko 240 EUR 290 EUR

Malta 850 EUR 1 000 EUR

Mexiko 280 EUR 340 EUR

Nemecko 720 EUR 840 EUR

Nový Zéland 1 190 EUR 1 860 EUR

Nórsko 830 EUR 1 150 EUR

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 360 EUR 410 EUR

Singapur 1 340 EUR 1 790 EUR

Slovinsko 550 EUR 670 EUR

Srbsko 300 EUR 350 EUR

Španielsko 850 EUR 1 000 EUR

Švajčiarsko 1 590 EUR 1 790 EUR

Švédsko 780 EUR 1 140 EUR

Taiwan (Čína) 810 EUR 940 EUR

Taliansko 900 EUR 1 090 EUR

Thajsko 550 EUR 650 EUR

Turecko 300 EUR 350 EUR

Uganda 410 EUR 460 EUR

Ukrajina 350 EUR 450 EUR

USA 1 540 EUR 1 660 EUR

Uzbekistan 400 EUR 500 EUR

Vatikán 900 EUR 1 090 EUR

Veľká Británia 860 EUR 1 140 EUR

Venezuela 350 EUR 450 EUR

Výška štipendií pre študentov a doktorandov v rámci NŠP na pobyty vo vybraných krajinách sveta
(výšky štipendií nižšie sú platné pre všetkých uchádzačov od roku 2020; pre štipendistov z predchádzajúcich výberov platia sadzby 
tak, ako sú uvedené v Dekréte o udelení štipendia)

V tabuľke sú uvedené len tie krajiny, do ktorých boli v rámci NŠP štipendiá už v minulosti udelené, a ktorých výšku schválilo 
MŠVVaŠ SR. Uchádzač môže požiadať o štipendium aj do inej krajiny, než sú uvedené v aktuálnom zverejnenom zozname. Výška 
mesačného štipendia sa následne stanoví s ohľadom na životné náklady v danej krajine na základe stanoviska zastupiteľského 
úradu SR v príslušnej krajine, pričom výšku štipendia pre danú krajinu musí odsúhlasiť MŠVVaŠ SR. 
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2. CESTOVNÝ GRANT
(výšky cestovných grantov nižšie sú platné pre všetkých uchádzačov od roku 2020; pre štipendistov z predchádzajúcich výberov 
platia výšky cestovných grantov tak, ako sú uvedené v Dekréte o udelení štipendia)

Cestovný grant je finančný príspevok poskytovaný na pokrytie výdavkov oprávnenej osoby na prepravu na miesto pobytu a späť.
Udeľuje sa ako paušálna náhrada a bude vyplatená štipendistovi spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Cestovný 
grant sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača na Slovensku (miesto začiatku cesty) 
a miestom plánovaného pobytu v zahraničí (cieľ cesty), a to v nasledujúcej výške:

• vzdialenosť do 350 km – 0 EUR,
• vzdialenosť viac ako 350 km, maximálne 2 000 km – 250 EUR,
• vzdialenosť viac ako 2 000 km, maximálne 7 000 km – 500 EUR,
• vzdialenosť viac ako 7 000 km – 1 000 EUR.

O cestovný grant sa možno uchádzať len súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP, a to uvedením požadovaných informácií 
v žiadosti o štipendium. Cestovný grant možno udeliť len v prípade, ak uchádzačovi bolo udelené štipendium zo zdrojov NŠP  
v rámci tej istej uzávierky.

3. ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM A CESTOVNÝ GRANT

Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva iba on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na 
podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné 
vypĺňať žiadosť.

Poznámka: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií  
v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo 
k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie žiadosti. Administrátor programu neberie v takomto prípade zodpovednosť za 
nepodanie žiadosti o štipendium zo strany uchádzača.

Žiadosť musí byť podaná v on-line systéme do termínu uzávierky – to znamená, že uchádzač musí on-line žiadosť vyplniť, 
vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“ (žiadosť je možné odoslať len v prípade, že 
sú vyplnené všetky polia a nahrané všetky povinné prílohy). V prípade dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti a ktoré zároveň 
vystavuje iná osoba ako osoba uchádzača (napr. odporúčania, potvrdenia o štúdiu/študijných výsledkoch, potvrdenie o zamestnaní, 
diplom/dodatok k diplomu/vysvedčenie o štátnej skúške, akceptačný/pozývací list) je potrebné do on-line systému nahrať skeny 
týchto dokumentov. Uchádzač je povinný mať a archivovať všetky originály dokumentov, ktoré predložil v rámci svojej žiadosti,  
a v prípade vyzvania predložiť tieto originály (alebo ich úradne overené kópie) administrátorovi programu. 

Uzávierky na predkladanie žiadostí:
• 30. apríla o 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
• 31. októbra o 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka

Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo 
výskumný/umelecký pobyt pre študentov (oprávnení uchádzači podľa písmena a):

• v slovenskom jazyku: 
- štruktúrovaný životopis,
- motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu),
- odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity, 
výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; pri výskumných/
umeleckých pobytoch sa odporúča uviesť aj časový harmonogram), 
- dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta; v prípade študentov, ktorí chcú absolvovať výskumný/umelecký pobyt 
v súvislosti s diplomovou prácou, jedno z dvoch odporúčaní musí byť od vedúceho diplomovej práce (odporúčanie má byť na 
hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu 
a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí 
dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov
inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku]; odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky
staršie ako 3 mesiace),
- doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy v čase uchádzania sa o štipendium,
- potvrdenie o váženom študijnom priemere za aktuálne štúdium (oficiálne potvrdené vysokou školou),
- diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium, ak existuje , dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný)  
a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak boli vydané),

• v cudzom jazyku: 
- akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy s termínom realizácie pobytu (oficiálny dokument spravidla na
hlavičkovom papieri vysokej školy a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje 
na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština,  
k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať 
na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.
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Upozornenie:
Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt v zahraničí, pričom na zahraničnej vysokej škole budú zaradení  
do bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie ich zaradenia do tohto stupňa.

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo 
výskumný/umelecký pobyt pre doktorandov (oprávnení uchádzači podľa písmena b):
• v slovenskom jazyku: 

- štruktúrovaný životopis,
- motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu),
- odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/
výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj 
časový harmonogram pobytu),
- odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; 
dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na 
hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca
odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku];
odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),
- doklad o tom, že uchádzač je študentom doktorandského štúdia v čase uchádzania sa o štipendium,
- diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium , dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia  
o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak bolo vydané),
- zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným 
uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti. 

• v cudzom jazyku: 
- pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (oficiálny dokument
spravidla na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí 
obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než 
je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa 
musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 
mesiace.

Upozornenie:
Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí, 
musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie školiteľa. 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na výskumný pobyt pre 
postdoktorandov (oprávnení uchádzači podľa písmena c):
• v slovenskom jazyku: 

- štruktúrovaný životopis,
- motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt),
- odborný program výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, na ktoré je 
uchádzač pozvaný, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj časový harmonogram pobytu),
- odporúčanie od vedúceho pracovníka svojho domáceho pracoviska (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného 
pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; 
ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu
inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor
– napr. IČO, odkaz na webovú stánku]; odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),
- potvrdenie vydané štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie o tom, že uchádzač je v čase podávania riadnym zamestnancom 
oprávnenej inštitúcie na plný úväzok, s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní 
uchádzačovi návrat po skončení pobytu,
- diplom za ukončené doktorandské štúdium,
- zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným 
uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti. 

• v cudzom jazyku: 
- pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (oficiálny dokument
spravidla na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí 
obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než 
je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa 
musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 
mesiace.
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4. VÝBER UCHÁDZAČOV

Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne nárokovateľné. Na udelenie finančnej podpory zo zdrojov NŠP vplýva splnenie
formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, ako aj 
finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.
Za finálnu kompletnosť žiadosti a za správnosť informácií uvedených v nej a v jej prílohách je zodpovedný uchádzač; administrátor
programu vzhľadom na dostatočný čas na prípravu žiadosti medzi otvorením elektronického systému na podávanie žiadostí a 
termínom uzávierky, ako aj s ohľadom na vyhlásenie uchádzača pri podávaní žiadosti, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, 
aktuálne a pravdivé a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých požadovaných príloh a dokumentov, nie je povinný poskytnúť 
uchádzačovi možnosť opravy žiadosti (žiadosť sa teda posudzuje tak, ako bola podaná uchádzačom). 
Za administráciu výberového procesu je zodpovedná SAIA, n. o., ako administrátor štipendijného programu. Administrátor 
programu koná v rámci konkrétneho výberu tak, aby bol zachovaný rovnaký prístup k uchádzačom počas daného výberu.
Administrátor posúdi, či žiadosti spĺňajú formálne požiadavky programu ku dňu termínu uzávierky, ku ktorému boli podané. 
Administrátor môže zamietnuť pre formálne nedostatky také žiadosti:

• u ktorých existuje rozpor s podmienkami programu (najmä v oblastiach oprávnenosti uchádzačov, resp. štipendistov,  
   alebo neexistencie zodpovedajúcej kategórie podpory uchádzača), alebo 
• u ktorých nie sú splnené formálne náležitosti žiadosti, resp. požadovaných príloh, alebo
• u ktorých sú skutočnosti uvedené v žiadosti a jej prílohách vo vzájomnom rozpore, alebo
• u ktorých sa v priebehu kontroly zo strany administrátora zistí, že vyhlásenia uchádzača, ktorými potvrdzuje, že informácie  
  sú úplné, pravdivé a správne, nie sú pravdivé.

Pri svojom rozhodovaní môže administrátor brať do úvahy, či ide o takú skutočnosť, ktorá môže mať zásadný vplyv na vecné 
posúdenie žiadosti. Administrátor môže svoje zistenia konzultovať s výberovou komisiou. Administrátor taktiež pri svojom 
rozhodovaní berie do úvahy aj odporúčania a požiadavky výberovej komisie z predchádzajúcich výberov.
Žiadosti, ktoré administrátor nezamietol pre formálne nedostatky, postupujú na ďalší výber výberovou komisiou.
Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených 
podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

• zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt  
  na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku v zahraničí;
• odborný program študijného/výskumného/umeleckého/prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium 
   alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast uchádzača;
• odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
• študijné, resp. vedecké výsledky;
• stanovisko prijímajúcej inštitúcie v pozývacom liste;
• celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Administrátor rešpektuje výber štipendistov vykonaný výberovou komisiou a udelí štipendium v súlade s uvedeným výberom. 
Informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke 
na predkladanie žiadostí.
Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA, n. o., dohodu 
o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení štipendia štipendisti
doložia originál akceptačného listu a potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, a to na predpísanom formulári (za 
originál sa nepovažuje fax ani vytlačený naskenovaný dokument), resp. v prípade postdoktorandov títo predložia originál potvrdenia 
vydaného štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt  
a umožní uchádzačovi návrat na domácu inštitúciu po skončení pobytu.
Každý uchádzač, ktorý má dôvodné podozrenie na pochybenie zo strany administrátora alebo výberovej komisie v procese 
spracovania a posudzovania žiadostí podaných v rámci konkrétnej uzávierky, má právo podať podnet na prešetrenie najneskôr  
do 1 mesiaca od zverejnenia výsledkov výberu žiadostí predložených k danej uzávierke. Podnet predkladá uchádzač písomne  
a adresuje ho SAIA, n. o., ako organizácii administrujúcej program. Podnet musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača, číslo
žiadosti, ktorej sa podnet týka, zdôvodnenie pre podanie podnetu (vrátane skutočností, na základe ktorých došlo podľa uchádzača 
k pochybeniu). SAIA, n. o., podnet posúdi a spravidla do 1 mesiaca od podania podnetu oboznámi uchádzača s výsledkom 
prešetrenia predmetného podnetu.

Výsledky výberových konaní, 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/. 

V Bulletine SAIA dvakrát ročne, vždy po zasadaní výberovej komisie po aprílovom a októbrovom termíne uzávierok žiadostí, 
uverejňujeme zoznam schválených štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcich inštitúcií a zahraničných 
štipendistov podľa prijímajúcich inštitúcií, na ktorých sa pobyt uskutoční. 

http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/
http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/
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Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných 
organizáciách.

1. OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

A) študenti, ktorí: 
• sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí,
• sú študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo sú študentmi, ktorí v čase podávania žiadosti už absolvovali 
   minimálne 2,5 roka svojho vysokoškolského štúdia v tom istom študijnom odbore/programe,
• budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci svojho zahraničného vysokoškolského štúdia, a ktorých niektorá verejná, 
   súkromná alebo štátna vysoká škola v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu  na štúdium v SR.

Splnené musia byť všetky 3 uvedené podmienky. 
Táto kategória sa nevzťahuje na doktorandské štúdium (alebo jeho ekvivalent). 

• Trvanie štipendijného pobytu: 1 – 2 ucelené semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov), resp. 1 – 3 ucelené trimestre,  
   ak sa akademický rok delí na trimestre (t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov).

B) doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká príprava sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná, 
    súkromná alebo štátna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia oprávnená realizovať doktorandský študijný program (napr. SAV) 
    v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu na štúdium/výskum/umelecký pobyt v SR.

• Trvanie štipendijného pobytu: 1 – 10 mesiacov.

C) zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci, ktorých pozve inštitúcia so sídlom na Slovensku  
    s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou, na prednáškový/ 
    výskumný/umelecký pobyt v SR.

• Trvanie štipendijného pobytu: 1 – 10 mesiacov.

O štipendiá na pobyty na Slovensku sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov 
Slovenskej republiky.

Štipendijný program nepodporuje:
• zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé vysokoškolské štúdium (či už 1. alebo 2. stupňa) alebo na celé 
  doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho časť financovať 
  zo zdrojov NŠP;
• vysokoškolských učiteľov/výskumných, resp. umeleckých pracovníkov, ktorí nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent), a zároveň 
  do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá, majú za sebou viac ako 4 roky praxe vysokoškolského učiteľa alebo 
  výskumného, resp. umeleckého pracovníka (čas strávený na doktorandskom štúdiu sa pritom zaratúva do praxe);
• zahraničných záujemcov, ktorí v období 36 mesiacov pred dňom uzávierky na predkladanie žiadostí strávili na území Slovenskej  
  republiky obdobie 12 alebo viac mesiacov (a to aj v súčte);
• zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných 
  zdrojov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.).

Pri opakovanom udelení štipendia platí nasledujúce pravidlo: Ak žiadateľ poberal ku dňu uzávierky štipendium NŠP počas 5 alebo 
viac štipendijných mesiacov (samostatne a/alebo v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené najskôr po uplynutí 3 rokov od 
ukončenia posledného pobytu podporeného štipendiom z NŠP.

2. POUŽITIE ŠTIPENDIA A REALIZÁCIA POBYTU

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov, resp. nákladov spojených s pobytom (stravné, ubytovanie a pod.) počas 
študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu zahraničných uchádzačov na slovenských vysokých školách 
a výskumných organizáciách. O pomoc pri zabezpečení ubytovania a vybavovaní formalít, nevyhnutných pre vstup na územie 
Slovenska môže štipendista požiadať prijímajúcu inštitúciu, alebo si všetky potrebné náležitosti vybavuje sám. 

ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, 
VÝSKUMNÝCH A UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV

http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia/
http://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia/
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3. VÝŠKA MESAČNÉHO ŠTIPENDIA
(výšky štipendií a cestovných grantov nižšie sú platné pre všetkých uchádzačov od roku 2020; pre štipendistov z predchádzajúcich 
výberov platia výšky štipendií a cestovných grantov tak, ako sú uvedené v Dekréte o udelení štipendia)

a) vysokoškolský študent 2. stupňa 400 EUR

b) doktorand 734 EUR

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník: 

• bez titulu PhD. (alebo ekvivalentu) a zároveň s menej ako 4 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského učiteľa  
   alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 734 EUR

• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s menej ako 10 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského učiteľa  
   alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 980 EUR

• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa  
   alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 1 050 EUR 

Poznámky: 
• Pre stanovenie výšky štipendia s ohľadom na potrebu praxe sa zohľadňuje prax do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť 
  predkladá.
• Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe.

Schválení štipendisti, ktorých štipendijný pobyt trvá dlhšie ako 90 dní a pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, EHP  
a Švajčiarska, sú povinní do 30 dní od udelenia povolenia na prechodný pobyt predložiť cudzineckej polícii potvrdenie o tom, že 
netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Náklady na lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia im budú v rámci 
štipendia preplatené na základe predloženia originálu potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym zariadením,  
a to maximálne do výšky 250 EUR na štipendistu. Zoznam oprávnených zdravotníckych zariadení štipendistom poskytnú príslušné 
oddelenia cudzineckej polície. Štipendista je povinný predložiť doklad o zaplatení SAIA, n. o., najneskôr do 90 dní od nástupu na 
pobyt, inak nárok na preplatenie týchto výdavkov zanikne.

Študentom a doktorandom [oprávnení uchádzači podľa písm. A) a B)] môže byť v rámci štipendia schválený aj príspevok na 
cestovné (cestovný grant), ak o to v rámci podanej žiadosti o štipendium požiadali. Príspevok na cestovné sa udeľuje ako paušálna 
náhrada a bude vyplatená štipendistovi spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Príspevok na cestovné sa udelí 
v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača v zahraničí a miestom plánovaného pobytu na 
Slovensku , a to v nasledujúcej výške:

• vzdialenosť do 350 km – 0 EUR,
• vzdialenosť viac ako 350 km, maximálne 2 000 km – 250 EUR,
• vzdialenosť viac ako 2 000 km, maximálne 7 000 km – 500 EUR,
• vzdialenosť viac ako 7 000 km – 1 000 EUR.

4. UZÁVIERKA 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

Zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie Slovenska víza, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu 
na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú 
zastupiteľské úrady SR v zahraničí, ich zoznam je na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky – https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/slovenske_zastupitelstva/vsetky_zastupitelstva). Zároveň pri 
pobytoch štipendistov z krajín mimo EÚ, EHP a Švajčiarska dlhších ako 90 dní sa odporúča pri stanovení termínu nástupu 
zohľadniť lehoty potrebné na splnenie podmienok na udelenie prechodného pobytu. 

5. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí sa otvára 
najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky žiadostí. Žiadosť je možné vypĺňať až po otvorení elektronického systému.

Upozornenie: 
Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach 
pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu termínu na 
odoslanie žiadosti. Administrátor programu neberie v takomto prípade zodpovednosť za nepodanie žiadosti o štipendium zo 
strany uchádzača.

Pri posudzovaní dĺžky praxe sa berie do úvahy aj čas strávený na doktorandskom štúdiu. Administrátor štipendií však pri 
posúdení dĺžky praxe započíta maximálne 6 rokov doktorandského štúdia, ak takéto štúdium trvá dlhšie.
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Uchádzač musí on-line žiadosť o štipendium vyplniť a nahrať všetky požadované prílohy v predpísanom formáte do elektronického 
systému. Uchádzači môžu predkladať žiadosť a jej prílohy v slovenskom alebo v anglickom jazyku (akékoľvek dokumenty  
v inom jazyku musia byť oficiálne preložené do slovenčiny alebo angličtiny – preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný
doklad vydala; v zmysle platnej legislatívy nie je potrebné robiť preklady dokumentov vydaných v českom jazyku). 
V prípade dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti a ktoré zároveň vystavuje iná osoba ako osoba uchádzača (napr. odporúčania, 
potvrdenia o štúdiu, diplom/dodatok k diplomu/vysvedčenie o štátnej skúške, akceptačný/pozývací list) je potrebné do on-line 
systému nahrať skeny týchto dokumentov. Uchádzač je povinný mať a archivovať všetky originály dokumentov, ktoré predložil 
v rámci svojej žiadosti len elektronicky, a v prípade vyzvania predložiť tieto originály (alebo ich úradne overené kópie) 
administrátorovi programu.
Po úplnom vyplnení žiadosti a nahraní všetkých požadovaných dokumentov musí uchádzač žiadosť odoslať 
stlačením tlačidla „Odoslať“. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu na adresu SAIA, 
n. o., v Bratislave (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1), a to tak, aby tento dokument bol doručený najneskôr 
3. pracovný deň nasledujúci po dni uzávierky, a to do 12:00 hod. (pri posudzovaní pracovných dní sa berie do úvahy 
právny stav na Slovensku).

Uchádzač musí od slovenskej inštitúcie dostať aspoň sken alebo kópiu akceptačného/pozývacieho listu, keďže ho musí nahrať 
do on-line systému. Bez nahraného skenu v on-line systéme uchádzač nemôže podať žiadosť elektronicky, a teda nemôže byť 
jeho žiadosť ďalej posudzovaná. 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný pobyt pripájajú zahraniční študenti 
(kategória uchádzačov podľa písm. A):

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia,
• podrobný študijný program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku pobytu, zoznam predmetov, ktoré chcete 
  absolvovať počas pobytu a počet kreditov, ktorý za jednotlivé predmety získate),
• dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho 
  vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú 
  identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla,  
  registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku]); odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako  
  3 mesiace,
• potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent je riadnym študentom vysokej školy – súčasťou potvrdenia musí by 
  aj informácia o predpokladanom termíne ukončenia štúdia; potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace,
• kópia bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú),
• akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy, v ktorom sa škola zaväzuje prijať štipendistu na študijný pobyt (s presným 
   termínom realizácie pobytu). Akceptačný list je oficiálny dokument na hlavičkovom papieri vysokej školy s podpisom, funkciou 
  a kontaktnými údajmi osoby, ktorá list vystavila. Akceptačný list sa má jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované 
  uchádzačom v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný/výskumný/umelecký pobyt pripájajú 
zahraniční doktorandi (kategória uchádzačov podľa písm. B):

• štruktúrovaný životopis,
• motivácia,
• podrobný študijný/výskumný/umelecký program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a podrobný časový 
  plán pobytu),
• odporúčanie od školiteľa – na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho;  
  dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky 
  staršie ako 3 mesiace,
• potvrdenie o realizácii doktorandského štúdia – súčasťou potvrdenia musí byť aj informácia o predpokladanom termíne 
  ukončenia doktorandského štúdia; potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace,
• kópia magisterského diplomu a dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú),
• zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej štruktúre,
• akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná organizácia 
  zaväzujú prijať štipendistu na študijný alebo výskumný/umelecký pobyt (s presným termínom realizácie pobytu). Akceptačný 
  list je oficiálny dokument na hlavičkovom papieri vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom, funkciou  
  a kontaktnými údajmi osoby, ktorá list vystavila. V prípade doktorandov nemá byť pozývací list len formálnou akceptáciou 
  uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o študijný, výskumný/ 
  umelecký pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP. Akceptačný list sa má jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu  
  požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na výskumný/prednáškový/umelecký pobyt 
pripájajú zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci (kategória uchádzačov podľa písm. C):

• štruktúrovaný životopis,
• podrobný prednáškový a/alebo výskumný/umelecký program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku  
  a podrobný časový plán pobytu),
• kópia diplomu s najvyšším dosiahnutým vzdelaním,
• zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej štruktúre,
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• pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná organizácia 
  zaväzujú prijať štipendistu na prednáškový a/alebo výskumný/umelecký pobyt (s termínom realizácie pobytu). Pozývací list  
  je oficiálny dokument na hlavičkovom papieri vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom, funkciou a kontaktnými  
  údajmi osoby, ktorá list vystavila. Pozývací list nemá byť len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale mal  
  by odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o prednáškový/výskumný/umelecký pobyt uchádzača  
  o štipendium v rámci NŠP. Akceptačný list sa má jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom  
  v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.

6. VÝBER UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA

Štipendium a/alebo príspevok na cestovné (cestovný grant) nie sú právne nárokovateľné. Na udelenie finančnej podpory zo zdrojov
NŠP vplýva splnenie formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu  
a jeho potreba, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.
Za finálnu kompletnosť žiadosti a za správnosť informácií uvedených v nej a v jej prílohách je zodpovedný uchádzač; administrátor
programu vzhľadom na dostatočný čas na prípravu žiadosti medzi otvorením elektronického systému na podávanie žiadostí a 
termínom uzávierky, ako aj s ohľadom na vyhlásenie uchádzača pri podávaní žiadosti, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, 
aktuálne a pravdivé a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých požadovaných príloh a dokumentov, nie je povinný poskytnúť 
uchádzačovi možnosť opravy žiadosti (žiadosť sa teda posudzuje tak, ako bola podaná uchádzačom). 
Za administráciu výberového procesu je zodpovedná SAIA, n. o., ako administrátor štipendijného programu. Administrátor 
programu koná v rámci konkrétneho výberu tak, aby bol zachovaný rovnaký prístup k uchádzačom počas daného výberu.
Administrátor posúdi, či žiadosti spĺňajú formálne požiadavky programu ku dňu termínu uzávierky, ku ktorému boli podané. 
Administrátor môže zamietnuť pre formálne nedostatky také žiadosti:

• u ktorých existuje rozpor s podmienkami programu (najmä v oblastiach oprávnenosti uchádzačov, resp. štipendistov,  
   alebo neexistencie zodpovedajúcej kategórie podpory uchádzača), alebo 
• u ktorých nie sú splnené formálne náležitosti žiadosti, resp. požadovaných príloh, alebo
• u ktorých sú skutočnosti uvedené v žiadosti a jej prílohách vo vzájomnom rozpore, alebo
• u ktorých sa v priebehu kontroly zo strany administrátora zistí, že vyhlásenia uchádzača, ktorými potvrdzuje, že informácie  
   sú úplné, pravdivé a správne, nie sú pravdivé.

Pri svojom rozhodovaní môže administrátor brať do úvahy, či ide o takú skutočnosť, ktorá môže mať zásadný vplyv na vecné 
posúdenie žiadosti. Administrátor môže svoje zistenia konzultovať s výberovou komisiou. Administrátor taktiež pri svojom 
rozhodovaní berie do úvahy aj odporúčania a požiadavky výberovej komisie z predchádzajúcich výberov.
Žiadosti, ktoré administrátor nezamietol pre formálne nedostatky, postupujú na ďalší výber výberovou komisiou.

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených 
podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

• zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt  
  na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku na Slovensku;
• odborný program študijného/výskumného/umeleckého/prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie  
  štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast uchádzača;
• odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
• študijné, resp. vedecké výsledky;
• prínos pre prijímajúcu organizáciu;
• celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Administrátor rešpektuje výber štipendistov vykonaný výberovou komisiou a udelí štipendium v súlade s uvedeným výberom. 
Informáciu o udelení/neudelení finančnej podpory zo zdrojov NŠP oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla  
do 8 týždňov po uzávierke na predkladanie žiadostí.

SAIA, n. o., vystaví schváleným štipendistom Dekréty o udelení štipendia potvrdzujúce schválenie štipendia v rámci NŠP  
a zašle ich poštou spolu s ďalšími informáciami a požiadavkami pre vyplácanie štipendia schváleným štipendistom. Uchádzači  
podľa písm. A a B (študenti a doktorandi) sú povinní v prípade schválenia štipendia doložiť originál potvrdenia o návšteve školy, 
resp. o doktorandskom štúdiu, ktorý potvrdí, že sú aj počas pobytu na Slovensku študentmi, resp. doktorandmi na svojej domácej 
inštitúcii (v prípade, že je doklad vystavený v inom než slovenskom alebo anglickom jazyku, treba predložiť aj oficiálny preklad do
niektorého z týchto jazykov).

Každý uchádzač, ktorý má dôvodné podozrenie na pochybenie zo strany administrátora alebo výberovej komisie v procese 
spracovania a posudzovania žiadostí podaných v rámci konkrétnej uzávierky, má právo podať podnet na prešetrenie najneskôr  
do 1 mesiaca od zverejnenia výsledkov výberu žiadostí predložených k danej uzávierke. Podnet predkladá uchádzač písomne  
a adresuje ho SAIA, n. o., ako organizácii administrujúcej program. Podnet musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača, číslo
žiadosti, ktorej sa podnet týka, zdôvodnenie pre podanie podnetu (vrátane skutočností, na základe ktorých došlo podľa uchádzača 
k pochybeniu). SAIA, n. o., podnet posúdi a spravidla do 1 mesiaca od podania podnetu oboznámi uchádzača s výsledkom 
prešetrenia predmetného podnetu.

11

V prípade, že uchádzač predloží zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v inej, ako predpísanej štruktúre a forme, nebude jeho 
žiadosť spĺňať formálne požiadavky programu a preto bude z ďalšieho hodnotenia vylúčená.
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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 na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné 
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené 
otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.  
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.  
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to 
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,  
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2020 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 cestovný grant, teda o paušálny príspevok na financovanie cestovného. 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

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/

Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)

Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách 
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb 
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch 
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej  
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie. 
Bližšie informácie: https://ecflabs.org/step-travel-grants

Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)

 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt 
Štipendium je 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: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 Štipendium na dlhodobý výskumný pobyt
Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohli uplynúť od získania 
doktorandského titulu viac ako 2 roky), 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: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships

http://www.granty.saia.sk
http://www.granty.saia.sk
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://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2020

Štipendiá sú určené na magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a pomagisterský študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 
semestre) v inej krajine V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) 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/

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 20. február 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne 
Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka 
(ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka. 

 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli),  
    3 týždne 

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa 
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.

 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne  
Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.  

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 12. marec 2020 on-line na www.granty.saia.sk 

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),   
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.  
Akceptačný list vítaný. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt    
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský 
alebo ruský jazyk (základy). 

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 20. február 2020 on-line na www.granty.saia.sk 

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)  
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt   
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk 
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz bulharského jazyka    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení 
môžu byť študenti slovanských jazykov.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
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 ČESKO
Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2020

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

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka 
Uzávierka: 1. marec 2020

Danish Summer Language Scholarships sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa 
chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku. Kurzy sú 3-týždňové a konajú sa v mesiacoch júl a august. 
Bližšie informácie: https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-
programme/danish-summer-language-scholarships

 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: 25. február 2020 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) 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. 

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky. 
Vyžaduje sa akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky).

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list 
(nepredkladajú študenti arabistiky). 

 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého 
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list. 

 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: 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) na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva fínska 
univerzita.
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
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 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády 
Uzávierka: 29. február 2020

Francúzska vláda ponúka občanom SR možnosť uchádzať sa o niekoľko typov štipendií.
 Master 2 

10-mesačné štipendium je určené pre štvrtákov, piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl na absolvovanie 
druhého roku magisterského štúdia. Štipendijný pobyt môže smerovať k získaniu diplomu Master professionnel (štúdium 
zahŕňa výučbu a odbornú prax a má profesijné zameranie) alebo Master recherche (štúdium zahŕňa teoretické vzdelávanie  
a končí sa obhajobou diplomovej práce; predpokladá sa pokračovanie v doktorandskom štúdiu). 

 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov
Študijný pobyt (1- až 3-mesačný) odborného zamerania musí byť pre záujemcu opodstatnený, napríklad si chce osvojiť vo 
Francúzsku novú technológiu, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, 
vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Uchádzať sa môžu 
študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium.
Záujemcovia o vedecké štipendium nemusia ovládať francúzsky jazyk, ak to francúzske pracovisko akceptuje. 

 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov)

 kofinancované štipendiá – sú určené študentom, ktorým finančná situácia umožňuje spolupodieľanie sa na financovaní
študijného pobytu. Uchádzač získa štatút štipendistu a získa nárok na zdravotné poistenie (zdravotné + úrazové, 
zodpovednosť za škody, repatriácia), oslobodenie od zápisného, štipendium, na ktorého výške sa finančne spolupodieľajú 
(uchádzač musí preukázať zdroje vo výške 390 – 430 eur mesačne počas celej dĺžky štúdia). 
Štipendium je možné získať na absolvovanie:

- bakalárskeho štúdia: prvý, druhý a tretí rok bakalára (L1, L2 a L3), ktorý môže zahŕňať povinnú prax
- prvý rok magisterského štúdia (M1): ročný študijný pobyt, po ktorom môžu študenti získať fr. diplom „maîtrise“ 
alebo Master 1 (úroveň 4. ročníka vysokoškolského štúdia na Slovensku)
- druhý rok magisterského štúdia (profesijné zameranie) M2: ročný študijný pobyt s povinnou praxou (diplom 
zodpovedá slovenskému magisterskému alebo inžinierskemu diplomu), 
- druhý rok magisterského štúdia (vedecké zameranie – príprava na doktorát) M2: ročný študijný pobyt, 
väčšinou bez odbornej stáže, diplomová práca a obhajoba – pre uchádzačov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na úrovni  
3. cyklu – doktorát.

 kofinancované štipendiá COLAS – MEAE – sú určené študentom 4. až 6. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore stavebné 
    inžinierstvo (pozemné stavby, riadenie projektov výstavby…) na ročný študijný pobyt na Univerzite Cergy Pontoise  
    s možnosťou získať diplom Master 2 (Stavebné inžinierstvo; špecializácia Projektovanie a inžinierstvo verejných stavieb).  
    Udelenie štipendia je podmienené prijatím uchádzača na Univerzitu Cergy Pontoise (Université de Cergy-Pontoise;  
    https://www.u-cergy.fr/fr/index.html)
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/.

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 27. február 2020 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line  
na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Nie je možné poberať ho spolu 
s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych verejných univerzít a zo zoznamu 
schválených postgraduálnych študijných programov.  

 letný kurz modernej gréčtiny
Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), 
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom.

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

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
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Štipendiá Onassisovej nadácie
Uzávierka: 28. február 2020

Štipendiá sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, 
postdoktorandov, umelcov, prekladateľov gréckej literatúry, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, postgraduálnych 
študentov a doktorandov.  
Bližšie informácie: https://www.onassis.org/initiatives/scholarships/2020-21

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 20. február 2020 on-line na www.granty.saia.sk 

 
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú 
chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)  
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vedeckým pracovníkom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný 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), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné  
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej 
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov  
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na  
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu 
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy  
a študijnú cestu. 

 INDONÉZIA
Program indonézskej vlády Darmasiswa
Uzávierka: 2. marec 2020

Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na ročné (10- až 12-mesačné) nediplomové štúdium indonézskeho jazyka, 
tradičného tanca, hudby a remesiel. Uchádzač musí byť študent s ukončeným stredoškolským vzdelaním vo veku od 18 do 
27 rokov, mať základné vedomosti zo zvoleného odboru, byť slobodný a v dobrom zdravotnom stave (lekárske potvrdenie), 
schopný komunikovať v angličtine; znalosť indonézštiny (Bahasa Indonesia) výhodou. Uchádzač si môže vybrať miesto štúdia 
na niektorej z univerzít zapojených do programu. 
Bližšie informácie: https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/

 IZRAEL
Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2020

Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom na ročný výskumný pobyt. Výskumné 
pobyty sú zamerané na tri oblasti – minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V roku 2020 sú to oblasti Cultural Preservation and 
Revival (past), Gender Equality (present) a Artificial Intelligence (future).
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 JAPONSKO
Ročný študijný pobyt pre študentov japonológie
Uzávierka: 21. február 2020 

Štipendium je určené pre občanov SR vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú na vysokej škole japonský jazyk alebo japonskú 
kultúru (hlavný odbor štúdia) a chcú sa zdokonaliť v japonskom jazyku štúdiom na japonskej univerzite, rozšíriť si znalosti  
o Japonsku.
Bližšie informácie: http://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000126.html

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 12. marec 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list 
je vítaný.

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2020

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 670 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.

 výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov
Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho výška je 30 eur/deň, štipendista dostane aj príspevok na 
ubytovanie, maximálne 300 eur/mesiac. 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 a vysokoškolskí učitelia. 
Štipendijný príspevok vo výške 711 eur dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené  
s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov. 

Bližšie informácie: http://www.viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/

 MAĎARSKO
Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2020

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

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. 
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
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 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 20. február 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
    pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD
Uzávierka: 30. apríl 2020 on-line na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de

 krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 – 6 mesiacov)

 výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)

 výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

 pobyty pre VŠ učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 - 3 mesiace)

Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. máj 2020

 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva slovenský vysokoškolský učiteľ. 

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ. DAAD hradí 50 EUR na osobu na deň  
    a poistenie.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Štipendiá na letný seminár DAAD na Pasovskej univerzite
Uzávierka: 28. február 2020

Letný seminár DAAD na tému „Podniky na západe a východe – výzvy interkultúrnej komunikácie/Unternehmen in West und Ost 
– Herausforderungen der Interkulturellen Kommunikation“ je určený študentom, absolventom, vedcom alebo učiteľom všetkých 
vedných disciplín, ktorí ukončili štúdium v Nemecku alebo absolvovali minimálne 3-mesačný študijný, výskumný alebo pracovný 
pobyt na nemeckej vysokej škole (spôsob akým bol tento pobyt financovaný nie je relevantný). Cestovné, ubytovanie a stravné 
hradí DAAD. Seminár sa uskutoční na Pasovskej univerzite (Universität Passau) od 11. do 15. mája 2020.
Bližšie informácie: https://www.uni-passau.de/perspektive-osteuropa/daad-seminare/

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2020 

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom z juhovýchodnej Európy na krátkodobé výskumné cesty do 
Nemecka. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne (koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2021
Uzávierka: 15. máj 2020 

Einsteinovo fórum a Nadácia Daimlera a Benza ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2020 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/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=735
http://www.daad.de
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
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 NÓRSKO
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 18. marec 2020

Mobilitné granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského  
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, 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: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 18. február 2020 on-line na www.granty.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov  
     2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ, 
     študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa znalosť poľského alebo anglického jazyka  
     na úrovni B1. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2020

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

Program Stanislawa Ulama
Uzávierka: 15. apríl 2020

Program Stanislawa Ulama, ktorý administruje Poľská národná agentúra pre akademické mobility NAWA, je určený pre 
postdoktorandov a vedeckých pracovníkov s doktorandským titulom a publikačnou činnosťou. Umožňuje absolvovať 6- až  
24-mesačný výskumný pobyt v poľskej inštitúcii zameraný na rozvoj vedeckej kariéry či získavanie podkladov pre vedeckú 
prácu a publikačnú činnosť. Uchádzač musí mať akceptačný list poľskej hostiteľskej inštitúcie a mal by byť zamestnancom 
vysokej školy/univerzity alebo výskumnej inštitúcie mimo Poľska. O podporu sa nemôžu uchádzať tí, ktorí žili, študovali  
a pracovali v Poľsku v čase od roku 2017. 
Bližšie informácie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2020 (projekty, štipendiá) 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. 800 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. 1 050 EUR/mes. 

 štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: max. 1 400 EUR/mes. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
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 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac) 
Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandov. Výška štipendia: 345 EUR + hradený kurz a ubytovanie.  
V roku 2020 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných odborov a umenia. 

 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. Začiatok pobytov možno plánovať najskôr 60 dní od podania 
žiadosti. 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)

Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne 

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia 
veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10 
po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou 
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 66 070 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora 
72 630 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) je do výšky 12 000 EUR. Program 
administruje Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum 
Uzávierka: 1. marec 2020 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. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu 
má štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 150 EUR/mes. + mesačný príspevok na mobilitu 600 eur (pri 
pobytoch dlhších ako 3 mesiace). 

 Štipendium Richarda Plaschku 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov, ktorí sa zaoberajú historickými a historiografickými témami týkajúcich sa 
Rakúska. 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 1 150 EUR/mes.  
+ mesačný príspevok na mobilitu 600 eur (pri pobytoch dlhších ako 3 mesiace).

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 

Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2020

Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2020 do 31. augusta 
2021. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 300 EUR. 
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/ausschreibungen/1577696186; 

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 20. február 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester) 
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
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.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
http://www.scholarships.at
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116
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 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo 
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).

 SEVERNÉ MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 20. február 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 20. február 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku do 26 rokov na štúdium  
a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letná škola a seminár slovinského jazyka  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy). 

 SRBSKO
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 20. február 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo 
iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list.

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) 
Uzávierka: 2. marec 2020 

Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska). 
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium 
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania ukončené 
univerzitné štúdium:

1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Minimálna dĺžka štipendia je 6 mesiacov, maximálna 36 mesiacov. 

Bližšie informácie: https://careers.smartrecruiters.com/CERN/fellowships
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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 TAIWAN

Taiwanský štipendijný program 
Uzávierka: 31. marec 2020 

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium  
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). V roku 2020 budú 
udelené 2 štipendií uchádzačom zo Slovenska a Rumunska. 
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1907.html

Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2020

Štipendium na 6- až 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: www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1915.html

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne 

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. 
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 20. február 2020 (štipendiá na štúdium), 31. marec 2020 (štipendiá na výskum)

Turecká vláda v rámci programu Turecké štipendiá poskytuje niekoľko druhov štipendií:
 štipendiá na celé štúdium (bakalárske, magisterské a doktorandské) 
 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

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 12. marec 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia   
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo 
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 seminár ukrajinského jazyka 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský 
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.
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 USA 

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej 
Uzávierka: 30. marec 2020

Univerzita v Pittsburgu ponúka v rámci programu Nationality Rooms možnosť absolvovať výskumný štipendijný pobyt v 
rámci štipendia Ruth Crawford Mitchell (RCM) Fellowship for Czech/Slovak Scholars. Štipendium je určené občanom Českej a 
Slovenskej republiky. Štipendijného programu sa môžu zúčastniť odborníci z oblasti školstva, prírodných vied, politických vied, 
ekonomiky a sociológie. Program je určený uchádzačom z akademického, vládneho a súkromného sektora.
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

 VEĽKÁ BRITÁNIA 

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
Uzávierka: 28. február 2020

Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské 
vedy. Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač musí mať doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou pre 
uchádzačov sú už nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej univerzity. 
Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/visiting-research-fellowships

Newtonove štipendiá pre mladých vedcov 
Uzávierka: 26. marec 2020 

Štipendium programu Newton International Fellowship Scheme umožňuje mladým vedcom (postdoktorandom) v oblasti fyziky, 
prírodných vied, sociálnych a humanitných vied 2-ročný výskumný pobyt vo výskumnej inštitúcii vo Veľkej Británii. Žiadatelia 
musia mať titul PhD. a výskumnú prax menej ako 7 rokov (vrátane pôsobenia ako učiteľ na VŠ). V čase podávania žiadosti 
musia pôsobiť mimo Veľkej Británie. Žiadosť musí pred podaním odobriť britská prijímajúca výskumná organizácia. 
Bližšie informácie: https://www.thebritishacademy.ac.uk/newton-international-fellowships;  

23



BULLETIN SAIA 2/2020

V skratke

2024

 Súťaž Pre ženy vo vede

Nadácia L‘Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné 
a vývojové aktivity vyhlásili 4. ročník slovenskej edície programu na podporu mladých a nádejných vedkýň 
L‘Oréal-UNESCO For Women in Science. Dve vybrané slovenské vedkyne dostanú po 5 000 EUR na podporu 
profesionálnej kariéry. Súťaží sa v dvoch kategóriách – do 35 rokov a od 36 do 45 rokov (vrátane, v čase uzávierky 
súťaže). Uchádzačky musia mať slovenské štátne občianstvo, titul PhD., venovať sa vedeckej činnosti, robiť 
výskum v oblasti vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách, výskum sa musí konať v Slovenskej 
republike. Uzávierka prihlášok je 31. marca 2020. 
Bližšie informácie: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039

 Bilingválny študijný program OSN v Ženeve

Informačná služba OSN v Ženeve (Švajčiarsko) ponúka postgraduálnym študentom vo veku od 22 do 32 rokov so 
znalosťou angličtiny a francúzštiny možnosť zúčastniť sa 2-týždňového bilingválneho študijného programu.  
Témou v poradí 58. programu, ktorý sa uskutoční v Ženeve od 29. júna do 10. júla 2020, je United Nations 
at 75: Shaping Our Future Together. Prihlasovanie je on-line do 2. marca 2020. Účasť na programe je 
bezplatná, organizátor nehradí cestovné ani pobytové náklady vybraným uchádzačom. 
Bližšie informácie: www.unog.ch (UN Geneva > Graduate Study Programme)

 Prémie Literárneho fondu za vedecký ohlas 

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v snahe oceniť tvorbu 
pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriadil Prémiu za výnimočný vedecký ohlas 
na jedno dielo a Prémiu za trojročný vedecký ohlas. Prémie sa udeľujú v troch kategóriách: 1. spoločenské 
vedy, 2. prírodné a lekárske vedy, 3. technické vedy a geovedy. V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom  
a peňažná odmena do výšky 1 000, 700 a 500 EUR.  
Návrhy je možné predkladať do 31. mája 2020. Predkladateľ (môže ním byť aj autor) musí písomne vyhlásiť, že 
je mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií a akýchkoľvek iných citácií.
Bližšie informácie: http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_vynimocny_ohlas_na_jedno_dielo/  
a http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_trojrocny_ohlas/

 Konferencie o vzdelávaní

 15th Conference & Exhibition of Asia-Pacific Association for International Education (APAIE):
Bridging Oceans – Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific

22. až 26. marec 2020, Vancouver, Kanada
Bližšie informácie: https://www.apaie2020.org/

 NAFSA 2020 Annual Conference & Expo: Innovate, Influence, Impact
24. až 29. máj 2020, St. Louis, USA 
Bližšie informácie: https://www.nafsa.org/conferences/nafsa-2020

 32. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE): 
Forging creative pathways
15. až 18. september 2020, Barcelona, Španielsko 
Bližšie informácie: www.eaie.org/barcelona.html

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Maximizing Potential of Career Guidance
20. až 22. október 2020, Riga, Lotyšsko 
Bližšie informácie: https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf; http://www.iaevgconference2020.lv/

 17. medzinárodná konferencia učiteľov nemeckého jazyka IDT 2021
2. až 7. august 2021, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: https://www.idt-2021.at/

https://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument
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 Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,  
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.

 International Education Fair IEFG 2020 
28. a 29. február 2020, Tbilisi, Gruzínsko
Bližšie informácie: http://educationfair.ge/

 Profesia days 2020
4. – 5. marec 2020, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 BaselEduCa Expo 2020 – 4th International Education & Career Exhibition
25. – 26. marec 2020, Bazilej, Švajčiarsko
Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/BaselEduCa-Expo-2020/

 10. ročník Veľtrhu práce Job Expo a 22. ročník medzinárodnej burzy práce European Job Days 
5. a 6. máj 2020, Nitra, Slovensko 
Bližšie informácie: www.jobexpo.sk

Aj v roku 2020 môžete podporiť SAIA, n. o., a jej aktivity  
rozhodnutím o podiele zo zaplatenej dane z príjmov

Ak ste fyzická osoba (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba)
môžete rozhodnúť o poukázaní 2 % alebo 3 %* zo zaplatenej dane z príjmu  

na verejnoprospešný účel.
 (Táto suma však musí byť minimálne 3 €)

* 3 % môže poukázať fyzická osoba, ktorá v roku 2019 odpracovala aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a má Potvrdenie  
   od organizácie/organizácií, v ktorých dobrovoľne pôsobila.

Ak ste právnická osoba môžete rozhodnúť o poukázaní 1 %  
zo zaplatenej dane z príjmu na verejnoprospešný účel.

 (Právnická osoba môže podporiť viacerých prijímateľov, jedného však minimálne sumou 8 €)

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 2019:

www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/

V prípade, 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

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/
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