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ŠTIPENDIÁ VYPLÝVAJÚCE Z BILATERÁLNYCH DOHÔD
na akademický rok 2023/2024 

UZÁVIERKA ON-LINE ŽIADOSTÍ: 
29. NOVEMBER 2022 (do 16:00 h)

Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi, absolventi vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu  
do 29. novembra 2022 uchádzať o štipendiá na štúdium a výskum, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania, 
ktoré administruje SAIA. Ponuka sa týka 18 krajín (Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Čína, Egypt, Grécko, Chorvátsko, Izrael, 
Kazachstan, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina). 
Do tohto čísla Bulletinu SAIA sme pripravili prehľad štipendijných ponúk podľa kategórie oprávnených uchádzačov:  
študent 1. ročníka VŠ, študent 2. ročníka VŠ, doktorand (študent 3. ročníka VŠ), vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník. 
Pri každej kategórii uvádzame, o aké štipendium sa môže uchádzať, aké podmienky musí spĺňať v čase podania žiadosti, čo hradí 
vysielajúca strana (Slovenská republika) a čo poskytuje prijímajú strana. 
Vo všeobecnosti platí, že uchádzač musí ovládať úradný jazyk danej krajiny, prípadne iný, spravidla však musí byť potvrdený  
v akceptačnom liste zahraničnej vysokoškolskej inštitúcie/výskumného pracoviska.

Finančné plnenie poskytované slovenskou stranou prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a v prípade príplatkov k štipendiu aj zo
zdrojov Európskej únie – NextGenerationEU. 

Záujemca o pobyt, kde sa poskytuje príplatok k štipendiu, berie na vedomie nasledujúce skutočnosti a podaním žiadosti  
o štipendium vyjadruje svoj súhlas s nimi:

• uchádzač/štipendista je povinný zabezpečiť, aby všetky dokumenty predkladané v súvislosti so schváleným štipendijným 
pobytom obsahovali pravdivé, správne a úplné informácie,
• uchádzač berie na vedomie a podaním žiadosti o štipendium súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu danom žiadosťou 
o štipendium, jej prílohami a ďalšími dokumentmi predloženými administrátorovi programu môžu byť poskytnuté orgánom 
Slovenskej republiky alebo Európskej únie na účely ich kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu  
v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia,
• je zakázané financovanie toho istého výdavku v rámci toho istého účelu z rovnakého zdroja, a preto je povinnosťou
uchádzača/štipendistu informovať SAIA ako administrátora programu a následne aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu SR (Sekciu medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí), ak v súvislosti s pobytom bude zo zdrojov štátneho 
rozpočtu SR alebo zo zdrojov Európskej únie poberať inú finančnú podporu,
• uchádzač/štipendista je povinný v prípade potreby poskytnúť súčinnosť orgánom Slovenskej republiky (napr. Národná 
implementačná a koordinačná jednotka mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Úrad pre vládny audit SR, Najvyšší kontrolný úrad SR) a príslušným orgánom Európskej únie (napr. Európska 
komisia, OLAF/European Anti-Fraud Office, Dvor audítorov a v príslušných prípadoch Európska prokuratúra), alebo osobám
povereným týmito orgánmi, a to pri ich činnosti (najmä kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu)  
 súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia.

Poznámka: 
Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych 
dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou.  
MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase 
vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí 
pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej 
dohody).

Podávanie žiadostí na www.granty.saia.sk

Predpokladom podania žiadosti je registrácia v databáze štipendií a grantov. Registráciou získa uchádzač prihlasovacie 
meno a heslo, s ktorým si môže vytvárať a priebežne upravovať žiadosť o zvolené štipendium, resp. aj žiadosť odoslať (podať). 
Spravidla platí, že vytvorenie žiadosti ku konkrétnemu štipendiu je možné dva mesiace pred uzávierkou. 
Žiadosť je nevyhnutné v on-line systéme aj odoslať (nielen uložiť), inak sa považuje za nepodanú.
Odporúča sa vytvoriť si žiadosť v dostatočnom predstihu, priebežne ju vypĺňať a ukladať, ako aj skontrolovať, či sú vyplnené 
všetky povinné polia a vložené všetky požadované prílohy. 
Neodporúča sa nechávať si prihlásenie, vypĺňanie a odoslanie žiadosti „na poslednú chvíľu“. Môže sa stať, že systém bude 
preťažený a nepodarí sa prihlásenie, či odoslanie žiadosti. 
Odporúča sa pozrieť si Často kladené otázky (help), kde sú praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť. 

https://www.saia.sk/sk/pomocnik/menu
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Študent 1. stupňa VŠ

Belgicko letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne
Podmienky v čase podávania žiadosti: študent odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: ubytovanie, zápisné, stravné

letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (Slobodná univerzita v Bruseli), 3 týždne
Podmienky v čase podávania žiadosti: francúzsky jazyk minimálne na úrovni A1
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: ubytovanie, zápisné, stravné

Bielorusko 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: ukončené minimálne 3 semestre, bieloruský alebo ruský jazyk, 
akceptačný list vítaný
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 258 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné vzdelávanie, štipendium 370 BYN/mes., ubytovanie za podmienok 
platných pre bieloruských občanov

Bulharsko 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, bulharský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 127 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (500 BGN/mes.), bezplatné 
štúdium, pomoc pri zabezpečení ubytovania a stravovania

letný kurz bulharského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy bulharského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 105 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje:  stravovanie, ubytovanie, kultúrny program, vnútroštátnu dopravu

Česko študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)
Podmienky v čase podávania žiadosti: študent verejnej vysokej školy na Slovensku, akceptačný list
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 9 000 CZK/mes., ubytovanie a stravovanie na 
internáte za úhradu

letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: poplatky spojené s výučbou a exkurziami, náklady na ubytovanie a stravovanie

Čína ročný študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list je výhodou, čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk,
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 282 EUR/mes. počas 
bakalárskeho štúdia a 212 EUR/mes. počas magisterského štúdia
Prijímajúca strana poskytuje: štipendista neplatí školné a poplatky za základné študijné materiály, štipendium 
(spravidla od 2 500 do 3 500 YUAN/mes.), zdravotné zabezpečenie

Egypt 3- až 5-mesačný študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky), arabský alebo iný 
dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 471 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravu za úhradu, štipendium 500 L.E./mes.

kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy arabského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, úhradu stravy a ubytovania v študentských domovoch, 
cestovné v rámci exkurzií

Grécko letný kurz modernej gréčtiny
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy gréckeho jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: celé pobytové náklady

Chorvátsko semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk, vyplnená 
prihláška Ministerstva vedy, školstva a športu Chorvátskej republiky
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 1 600 HRK/mes.  na pokrytie nákladov na 
ubytovanie v študentských domovoch, na stravovanie v študentských jedálňach a poplatky MHD
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https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
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letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy chorvátskeho jazyka, vyplnená prihláška Ministerstva vedy, 
školstva a športu Chorvátskej republiky
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: kurzovné, ubytovanie, stravné, cestovné na miestnu dopravu

Izrael letný kurz modernej hebrejčiny
Podmienky v čase podávania žiadosti: rok pred ukončením bakalárskeho štúdia, základy hebrejčiny alebo 
ivritu a anglický jazyk, vek do 35 rokov
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, diéty na pokrytie životných nákladov (podľa podmienok 
jazykovej školy), základné zdravotné poistenie 

Kazachstan 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list vítaný
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 262 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 86 987 KZT/mes. počas 2. stupňa VŠ 

Maďarsko 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: študent denného štúdia, akceptačný list, potvrdenie o znalosti 
maďarského jazyka, potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 240 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: ubytovanie na internáte za úhradu

letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne)
Podmienky v čase podávania žiadosti: potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; uchádzači o jazykový kurz 
v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka, potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/
anglickom jazyku
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: účastnícky poplatok (náklady na štúdium, exkurzie a ubytovanie), strava

Moldavsko 5- až 10-mesačný študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: znalosť moldavského alebo anglického jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 254 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium podľa vnútroštátnych predpisov od 790  
do 1 085 LEI/mes., internátne ubytovanie a stravovanie podľa vnútroštátnych predpisov 

Poľsko semestrálny študijný pobyt – polonistika
Podmienky v čase podávania žiadosti: študent polonistiky, slovakistiky, slavistiky, vyplnená on-line prihláška 
na www.nawa.gov.pl 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 400 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravovanie za úhradu

semestrálny študijný pobyt – iné odbory 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk, vyplnená 
on-line prihláška na www.nawa.gov.pl 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 400 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravovanie za úhradu

letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne)
Podmienky v čase podávania žiadosti: základná znalosť poľského jazyka 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: náklady na letný kurz, ubytovanie, stravovanie a vreckové podľa vnútroštátnych 
predpisov

Rumunsko 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, rumunský alebo anglický jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok ku štipendiu 230 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 65 EUR/mes., ubytovanie a stravovanie za 
rovnakých podmienok ako pre občanov Rumunska

letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy rumunského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: náklady spojené s kurzom vrátane cestovného v Rumunsku, stravu, ubytovanie

Severné 
Macedónsko

študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, znalosť macedónskeho jazyka alebo iného 
dohodnutého jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 500 EUR/mes. 
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, študijné materiály, štipendium 50 EUR študenti, ubytovanie 
na vysokoškolských internátoch, strava v jedálni, verejná doprava
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https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
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BULLETIN SAIA 11/2022 

Téma/Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd 
Slovinsko 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, slovinský alebo iný dohodnutý jazyk, vek do 26 rokov 
(štúdium) alebo do 30 rokov (výskum)
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie v internáte, štipendium 300 EUR/mes.

letná škola a seminár slovinského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy slovinského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu, vreckové, vnútroštátnu 
prepravu

Srbsko 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, srbský alebo iný dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: štipendium podľa vnútroštátnych predpisov – 15 000 srbských dinárov/mes.

letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy srbského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu za nižší poplatok, štipendium 
10 000 srbských dinárov, nevyhnutnú lekársku starostlivosť

Ukrajina 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: ukrajinský jazyk, akceptačný list vítaný
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 287 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, buď štipendium 2 000 UAH/mesačne alebo bezplatné ubyto-
vanie na internáte   

seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: ukrajinský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: stravu, ubytovanie, bezplatné štúdium, vreckové

Študent 2. stupňa VŠ

Belgicko letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne
Podmienky v čase podávania žiadosti: študent odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: ubytovanie, zápisné, stravné

letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (Slobodná univerzita v Bruseli), 3 týždne
Podmienky v čase podávania žiadosti: francúzsky jazyk minimálne na úrovni A1
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: ubytovanie, zápisné, stravné

Bielorusko 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: bieloruský alebo ruský jazyk, akceptačný list vítaný
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 258 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné vzdelávanie, štipendium 454 BYN/mes. , ubytovanie za podmienok 
platných pre bieloruských občanov

Bulharsko 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, bulharský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 127 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (500 BGN/mes.), bezplatné štúdium, pomoc 
pri zabezpečení ubytovania a stravovania

letný kurz bulharského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy bulharského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 105 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje:  stravovanie, ubytovanie, kultúrny program, vnútroštátnu dopravu
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BULLETIN SAIA 11/2022 

Téma/Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd 
Česko študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

Podmienky v čase podávania žiadosti: študent verejnej vysokej školy na Slovensku, akceptačný list
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 9 000 CZK, ubytovanie a stravovanie na 
internáte za úhradu

letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: poplatky spojené s výučbou a exkurziami, náklady na ubytovanie a stravovanie

Čína ročný študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list je výhodou, čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk,
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 212 EUR/mes. počas 
magisterského štúdia a 323 EUR/mes. počas doktorandského štúdia
Prijímajúca strana poskytuje: štipendista neplatí školné a poplatky za základné študijné materiály, štipendium 
(spravidla od 2 500 do 3 500 YUAN/mes.), zdravotné zabezpečenie

Egypt 3- až 5-mesačný študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky), arabský alebo iný 
dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 471 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravu za úhradu, štipendium 500 L.E./mes.

kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy arabského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, úhradu stravy a ubytovania v študentských domovoch, 
cestovné v rámci exkurzií

Grécko letný kurz modernej gréčtiny
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy gréckeho jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: celé pobytové náklady

Chorvátsko semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk, vyplnená 
prihláška Ministerstva vedy, školstva a športu Chorvátskej republiky
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 1 600 HRK/mes.  na pokrytie nákladov na 
ubytovanie v študentských domovoch, na stravovanie v študentských jedálňach a poplatky MHD

letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy chorvátskeho jazyka, vyplnená prihláška Ministerstva vedy, 
školstva a športu Chorvátskej republiky
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: kurzovné, ubytovanie, stravné, cestovné na miestnu dopravu

Izrael letný kurz modernej hebrejčiny
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk, vek do 35 rokov
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, diéty na pokrytie životných nákladov (podľa podmienok 
jazykovej školy), základné zdravotné poistenie 

8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, anglický jazyk alebo hebrejčina, vek do 35 rokov, 
ďalšie podmienky stanovené univerzitou
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: študijný pobyt: štipendium môže byť čiastočné alebo výnimočne úplné 
(čiastočné štipendium zahŕňa: zdravotné poistenie a bezplatné štúdium alebo mesačný príspevok na životné 
náklady; plné štipendium zahŕňa: bezplatné štúdium, mesačný príspevok na životné náklady a zdravotné 
poistenie), výskumný pobyt: štipendium pokrýva všetky náklady  

Kazachstan 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list vítaný
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 262 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 86 987 KZT/mes. počas 2. stupňa VŠ
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Téma/Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd 
Maďarsko 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Podmienky v čase podávania žiadosti: študent denného štúdia, akceptačný list, potvrdenie o znalosti 
maďarského jazyka, potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 240 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: ubytovanie na internáte za úhradu

letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne)
Podmienky v čase podávania žiadosti: potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; uchádzači o jazykový kurz 
v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka, potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/
anglickom jazyku
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: účastnícky poplatok (náklady na štúdium, exkurzie a ubytovanie), strava

Moldavsko 5- až 10-mesačný študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: znalosť moldavského alebo anglického jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 254 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium podľa vnútroštátnych predpisov od 790  
do 1 085 LEI/mes., internátne ubytovanie a stravovanie podľa vnútroštátnych predpisov 

Poľsko semestrálny študijný pobyt – polonistika
Podmienky v čase podávania žiadosti: študent polonistiky, slovakistiky, slavistiky, vyplnená on-line prihláška 
na www.nawa.gov.pl 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 400 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravovanie za úhradu

semestrálny študijný pobyt – iné odbory 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk, vyplnená 
on-line prihláška na www.nawa.gov.pl 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 400 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravovanie za úhradu

letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne)
Podmienky v čase podávania žiadosti: základná znalosť poľského jazyka 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: náklady na letný kurz, ubytovanie, stravovanie a vreckové podľa vnútroštátnych 
predpisov

Rumunsko 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, rumunský alebo anglický jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok ku štipendiu 230 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 75 EUR/mes., ubytovanie a stravovanie za 
rovnakých podmienok ako pre občanov Rumunska

letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy rumunského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: náklady spojené s kurzom vrátane cestovného v Rumunsku, stravu, ubytovanie

Severné 
Macedónsko

študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, znalosť macedónskeho jazyka alebo iného 
dohodnutého jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 500 EUR/mes. 
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, študijné materiály, štipendium: 50 EUR, ubytovanie na 
vysokoškolských internátoch, strava v jedálni, verejná doprava

Slovinsko 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, slovinský alebo iný dohodnutý jazyk, vek do 26 rokov 
(štúdium) alebo do 30 rokov (výskum)
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie v internáte, štipendium 300 EUR/mes.

letná škola a seminár slovinského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy slovinského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu, vreckové, vnútroštátnu 
prepravu
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Téma/Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd 
Srbsko 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, srbský alebo iný dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: štipendium podľa vnútroštátnych predpisov – 15 000 srbských dinárov/mes.

letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy srbského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu za nižší poplatok, štipendium 
10 000 srbských dinárov, nevyhnutnú lekársku starostlivosť

Ukrajina 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Podmienky v čase podávania žiadosti: ukrajinský jazyk, akceptačný list vítaný
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 287 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, buď štipendium 2 000 UAH/mesačne alebo bezplatné ubyto-
vanie na internáte

seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: ukrajinský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: stravu, ubytovanie, bezplatné štúdium, vreckové

Doktorand

Bielorusko 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: bieloruský alebo ruský, prípade iný dohodnutý jazyk, akceptačný 
alebo pozývací list 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 344 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné vzdelávanie, štipendium 741 BYN/mes. , ubytovanie za podmienok 
platných pre bieloruských občanov

Bulharsko letný kurz bulharského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy bulharského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 105 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje:  stravovanie, ubytovanie, kultúrny program, vnútroštátnu dopravu

1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný alebo pozývací list, bulharský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk potvrdený v akceptačnom liste
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 105 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (500 BGN/mes.), bezplatné 
štúdium, pomoc pri zabezpečení ubytovania a stravovania

Česko letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: poplatky spojené s výučbou a exkurziami, náklady na ubytovanie a stravovanie

študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov) 
Podmienky v čase podávania žiadosti: doktorand verejnej vysokej školy na Slovensku, akceptačný list
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 9 500 CZK/mes., ubytovanie a stravovanie na 
internáte za úhradu

Čína ročný študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list je výhodou, čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk,
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 323 EUR/mes. počas 
doktorandského štúdia
Prijímajúca strana poskytuje: štipendista neplatí školné a poplatky za základné študijné materiály, štipendium 
(spravidla od 2 500 do 3 500 YUAN/mes.), zdravotné zabezpečenie

Egypt 3- až 5-mesačný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky), arabský alebo iný 
dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 686 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravu za úhradu, štipendium 600 L.E./mes.
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kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy arabského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, úhradu stravy a ubytovania v študentských domovoch, 
cestovné v rámci exkurzií

Grécko letný kurz modernej gréčtiny
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy gréckeho jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: celé pobytové náklady

5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, grécky, anglický alebo francúzsky jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: 450 EUR/mes. , jednorazový príspevok vo výške 500 – 550 EUR, jednorazový 
príspevok na cestovné v rámci krajiny (ak si to vyžaduje výskumný zámer) vo výške 150 EUR

Chorvátsko študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk, vyplnená 
prihláška Ministerstva vedy, školstva a športu Chorvátskej republiky
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 1 800 HRK/mes.  na pokrytie nákladov na 
ubytovanie v študentských domovoch, na stravovanie v študentských jedálňach a poplatky MHD

letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy chorvátskeho jazyka, vyplnená prihláška Ministerstva vedy, 
školstva a športu Chorvátskej republiky
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: kurzovné, ubytovanie, stravné, cestovné na miestnu dopravu

Izrael letný kurz modernej hebrejčiny
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk, vek do 35 rokov
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, diéty na pokrytie životných nákladov (podľa podmienok 
jazykovej školy), základné zdravotné poistenie 

8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, anglický jazyk alebo hebrejčina, vek do 35 rokov, 
ďalšie podmienky stanovené univerzitou
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: študijný pobyt: štipendium môže byť čiastočné alebo výnimočne úplné 
(čiastočné štipendium zahŕňa: zdravotné poistenie a bezplatné štúdium alebo mesačný príspevok na 
životné náklady; plné štipendium zahŕňa: bezplatné štúdium, mesačný príspevok na životné náklady a 
zdravotné poistenie), výskumný pobyt: štipendium pokrýva všetky náklady 

Kazachstan 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Podmienky v čase podávania žiadosti: kazašský alebo anglický jazyk, akceptačný list vítaný
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 135 – 146 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 195 000 KZT/mes., ubytovanie za podmienok 
platných pre kazašských študentov

Maďarsko letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne)
Podmienky v čase podávania žiadosti: potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; uchádzači o jazykový kurz 
v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka, potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/
anglickom jazyku
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: účastnícky poplatok (náklady na štúdium, exkurzie a ubytovanie), strava

1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: interný doktorand, potvrdenie o znalosti dohodnutého jazyka; 
potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 299 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: ubytovanie na internáte za úhradu

Moldavsko 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: znalosť moldavského alebo anglického jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu doktorand:  
1. ročník 334 EUR/mes., 2. ročník 327 EUR/mes., 3. a 4. ročník 324 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium – doktorand 1. ročník 1 330 LEI/mes.,  
2. ročník 1 470 LEI/mes., 3. a 4. ročník 1 520 LEI/mes., internátne ubytovanie a stravovanie podľa 
vnútroštátnych predpisov

9

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187


BULLETIN SAIA 11/2022 

Téma/Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd 
Poľsko 1- až 3-mesačný výskumný pobyt  

Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk uvedený  
v akceptačnom liste, vyplnená on-line prihláška na www.nawa.gov.pl 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 500 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravovanie za úhradu

letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne)
Podmienky v čase podávania žiadosti: základná znalosť poľského jazyka 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: náklady na letný kurz, ubytovanie, stravovanie a vreckové podľa vnútroštátnych 
predpisov

Rumunsko letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy rumunského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: náklady spojené s kurzom vrátane cestovného v Rumunsku, stravu, ubytovanie

3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný alebo pozývací list, rumunský alebo anglický jazyk 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok ku štipendiu 315 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 85 EUR/mes., ubytovanie a stravovanie za 
rovnakých podmienok ako pre občanov Rumunska

Severné 
Macedónsko

študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, znalosť macedónskeho jazyka alebo iného 
dohodnutého jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 530 EUR/mes. 
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, študijné materiály, štipendium 70 EUR/mes., ubytovanie na 
vysokoškolských internátoch, verejná doprava

Slovinsko 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, slovinský alebo iný dohodnutý jazyk, vek do 26 rokov 
(štúdium) alebo do 30 rokov (výskum)
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie v internáte, štipendium 300 EUR/mes.

letná škola a seminár slovinského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy slovinského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu, vreckové, vnútroštátnu 
prepravu

Srbsko 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, srbský alebo iný dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: štipendium podľa vnútroštátnych predpisov – 15 000 srbských dinárov/mes.

letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy srbského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu za nižší poplatok, štipendium 
10 000 srbských dinárov, nevyhnutnú lekársku starostlivosť

Ukrajina seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: ukrajinský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: stravu, ubytovanie, bezplatné štúdium, vreckové

1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný alebo pozývací list, ukrajinský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 221 EUR/mes. 
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, buď štipendium 7 264 UAH/mes. alebo bezplatné 
ubytovanie na internáte
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https://www.youtube.com/watch?v=1zCeMrW7ANk

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204


BULLETIN SAIA 11/2022 

Téma/Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd 
Vysokoškolský učiteľ

Bielorusko 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: bieloruský alebo ruský, prípade iný dohodnutý jazyk, akceptačný 
alebo pozývací list
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 344 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné vzdelávanie, štipendium 741 BYN/mes. , ubytovanie za podmienok 
platných pre bieloruských občanov

Bulharsko letný kurz bulharského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy bulharského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 105 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje:  stravovanie, ubytovanie, kultúrny program, vnútroštátnu dopravu

1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný alebo pozývací list, bulharský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk potvrdený v akceptačnom liste
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 105 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (500 BGN/mes.), bezplatné 
štúdium, pomoc pri zabezpečení ubytovania a stravovania

Česko letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: poplatky spojené s výučbou a exkurziami, náklady na ubytovanie a stravovanie

Čína ročný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: pozývací list, čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk, vek do 50 rokov
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu
Prijímajúca strana poskytuje: štipendista neplatí školné a poplatky za ubytovanie a za základné študijné 
materiály, štipendium a zdravotné zabezpečenie

Egypt krátkodobý vedecký pobyt (maximálne 10 dní) 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky), arabský alebo iný 
dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 686 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: cestovné v rámci krajiny, štipendium 600 L.E./mes.

2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky), arabský alebo iný 
dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 686 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: ubytovanie a stravu za úhradu, štipendium 600 L.E./mes.

kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy arabského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, úhradu stravy a ubytovania v študentských domovoch, 
cestovné v rámci exkurzií

Grécko letný kurz modernej gréčtiny
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy gréckeho jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: celé pobytové náklady

Chorvátsko prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry  
(1 až 30 dní) 
Podmienky v čase podávania žiadosti: pozývací list, odborný program
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné ubytovanie hotelového typu, stravné a vreckové v súlade  
s vnútroštátnymi právnymi predpismi (150 HRK/deň)

letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy chorvátskeho jazyka, vyplnená prihláška Ministerstva vedy, 
školstva a športu Chorvátskej republiky
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: kurzovné, ubytovanie, stravné, cestovné na miestnu dopravu

Izrael letný kurz modernej hebrejčiny
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk, vek do 35 rokov
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, diéty na pokrytie životných nákladov (podľa podmienok 
jazykovej školy), základné zdravotné poistenie 
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Maďarsko letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne)
Podmienky v čase podávania žiadosti: potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; uchádzači o jazykový kurz 
v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka, potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/
anglickom jazyku
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: účastnícky poplatok (náklady na štúdium, exkurzie a ubytovanie), stravu

1- až 3-mesačný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: pozývací list, maďarský alebo iný dohodnutý jazyk; potvrdenie  
o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: uchádzačom bez PhD titulu štipendium 80 000 HUF/mes. a príspevok na 
ubytovanie 70 000 HUF; postdoktorandom štipendium 120 000 HUF/mes. a príspevok na ubytovanie  
80 000 HUF 

5- až 20-dňový krátkodobý pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: pozývací list, maďarský alebo iný dohodnutý jazyk; potvrdenie  
o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku
Prijímajúca strana hradí: uchádzačom bez PhD titulu štipendium pri pobyte do 15 dní 75 000 HUF,  
nad 15 dní 150 000 HUF; postdoktorandom štipendium pri pobyte do 15 dní 100 000 HUF, nad 15 dní  
200 000 HUF
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Moldavsko 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: znalosť moldavského alebo anglického jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 400 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, internátne ubytovanie a stravovanie podľa vnútroštátnych 
predpisov

Poľsko 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk uvedený  
v akceptačnom liste, vyplnená on-line prihláška na www.nawa.gov.pl 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 500 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravovanie za úhradu

letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne)
Podmienky v čase podávania žiadosti: základná znalosť poľského jazyka 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: náklady na letný kurz, ubytovanie, stravovanie a vreckové podľa vnútroštátnych 
predpisov

Rumunsko letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy rumunského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: náklady spojené s kurzom vrátane cestovného v Rumunsku, stravu, ubytovanie

3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný alebo pozývací list, rumunský alebo anglický jazyk 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok ku štipendiu 325 EUR/mes. 
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 75 EUR/mes., ubytovanie a stravovanie za 
rovnakých podmienok ako pre občanov Rumunska

Slovinsko letná škola a seminár slovinského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy slovinského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu, vreckové, vnútroštátnu 
prepravu

Srbsko letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy srbského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu za nižší poplatok, štipendium 
10 000 srbských dinárov, nevyhnutnú lekársku starostlivosť

prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 
Podmienky v čase podávania žiadosti: pozývací list
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné ubytovanie v samostatných internátnych izbách, stravné a vreckové

Ukrajina seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: ukrajinský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: stravu, ubytovanie, bezplatné štúdium, vreckové
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Téma/Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd 
1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný alebo pozývací list, ukrajinský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 146 EUR/mes. 
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, buď štipendium 11 960 UAH/mes. alebo bezplatné 
ubytovanie na internáte

Vedecký pracovník

Bielorusko 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: bieloruský alebo ruský, prípade iný dohodnutý jazyk, akceptačný 
alebo pozývací list
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 344 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné vzdelávanie, štipendium 741 BYN/mes. , ubytovanie za podmienok 
platných pre bieloruských občanov

Bulharsko letný kurz bulharského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy bulharského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 105 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: stravovanie, ubytovanie, kultúrny program, vnútroštátnu dopravu

1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný alebo pozývací list, bulharský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk potvrdený v akceptačnom liste
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 105 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: štipendium podľa vnútroštátnych predpisov (500 BGN/mes.), bezplatné 
štúdium, pomoc pri zabezpečení ubytovania a stravovania

Čína ročný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: pozývací list, čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk, vek do 50 rokov
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu
Prijímajúca strana poskytuje: štipendista neplatí školné a poplatky za ubytovanie a za základné študijné 
materiály, štipendium a zdravotné zabezpečenie

Egypt krátkodobý vedecký pobyt (maximálne 10 dní) 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky), arabský alebo iný 
dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 686 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: cestovné v rámci krajiny, štipendium 600 L.E./mes.

2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky), arabský alebo iný 
dohodnutý jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 686 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: ubytovanie a stravu za úhradu, štipendium 600 L.E./mes.

Grécko 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, grécky, anglický alebo francúzsky jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: 450 EUR/mes. , jednorazový príspevok vo výške 500 – 550 EUR, jednorazový 
príspevok na cestovné v rámci krajiny (ak si to vyžaduje výskumný zámer) vo výške 150 EUR

Chorvátsko letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy chorvátskeho jazyka, vyplnená prihláška Ministerstva vedy, 
školstva a športu Chorvátskej republiky
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: kurzovné, ubytovanie, stravné, cestovné na miestnu dopravu

Izrael letný kurz modernej hebrejčiny
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk, vek do 35 rokov
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, diéty na pokrytie životných nákladov (podľa podmienok 
jazykovej školy), základné zdravotné poistenie 
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Téma/Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd 
Maďarsko 1- až 3-mesačný výskumný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti: pozývací list, maďarský alebo iný dohodnutý jazyk; potvrdenie  
o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: uchádzačom bez PhD titulu štipendium 80 000 HUF/mes. a príspevok na 
ubytovanie 70 000 HUF; postdoktorandom štipendium 120 000 HUF/mes. a príspevok na ubytovanie  
80 000 HUF 

5- až 20-dňový krátkodobý pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: pozývací list, maďarský alebo iný dohodnutý jazyk; potvrdenie  
o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku
Prijímajúca strana hradí: uchádzačom bez PhD titulu štipendium pri pobyte do 15 dní 75 000 HUF,  
nad 15 dní 150 000 HUF; postdoktorandom štipendium pri pobyte do 15 dní 100 000 HUF, nad 15 dní  
200 000 HUF
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť

Moldavsko 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: znalosť moldavského alebo anglického jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 400 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, internátne ubytovanie a stravovanie podľa vnútroštátnych 
predpisov

Poľsko 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný list, poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk uvedený  
v akceptačnom liste, vyplnená on-line prihláška na www.nawa.gov.pl 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, štipendium 500 EUR/mes.
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, ubytovanie a stravovanie za úhradu

Rumunsko 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný alebo pozývací list, rumunský alebo anglický jazyk 
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok ku štipendiu 325 EUR/mes. 
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, štipendium 75 EUR/mes., ubytovanie a stravovanie za 
rovnakých podmienok ako pre občanov Rumunska

Slovinsko letná škola a seminár slovinského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy slovinského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu, vreckové, vnútroštátnu 
prepravu

Srbsko letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy srbského jazyka
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, bezplatné ubytovanie, stravu za nižší poplatok, štipendium 
10 000 srbských dinárov, nevyhnutnú lekársku starostlivosť

Ukrajina seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)
Podmienky v čase podávania žiadosti: ukrajinský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť
Prijímajúca strana poskytuje: stravu, ubytovanie, bezplatné štúdium, vreckové

1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Podmienky v čase podávania žiadosti: akceptačný alebo pozývací list, ukrajinský jazyk
MŠVVaŠ SR hradí: cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu 146 EUR/mes. 
Prijímajúca strana poskytuje: bezplatné štúdium, buď štipendium 11 960 UAH/mes. alebo bezplatné 
ubytovanie na internáte
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo 
z názvu prekliknete do databázy štipendií a grantov  
www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné 
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. 
Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené otázky 
(help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať  
s databázou a ako podať žiadosť.  
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví 

aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”. V bulletine pri týchto ponukách spravidla 
uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu). 
Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade, ak sme  
o nich informovali v predchádzajúcich číslach. 

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

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia

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

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 30. november 2022 (mobility mimo sietí, freemoveri) on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, 
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a univerzity v Kosove. 
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci 
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne 
podporuje študentov technických odborov a medikov. 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/

Európska molekulárno-biologická konferencia: Vedecké výmenné granty EMBO  
Uzávierka: priebežne, minimálne 30 dní pred začiatkom plánovaného pobytu 

EMBO Scientific Exchange Grants (niekdajšie štipendiá EMBO na krátkodobé pobyty) sú určené pre doktorandov a výskumných 
pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať 
medzi členskými krajinami Európskej molekulárno-biologickej konferencie (EMBC), pridruženými členskými krajinami a 
spolupracujúcimi partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. Výška štipendia 
závisí od cieľovej krajiny. 
Bližšie informácie: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/

http://www.granty.saia.sk
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www.stipendia.sk
https://ceepus.saia.sk/
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Štipendiá UniCredit Foundation
Uzávierka: 15. november 2022

UniCredit Foundation ponúka mladým absolventom ekonómie, bankovníctva a financií na absolvovanie doktorandských kurzov 
na akejkoľvek univerzite sveta v akademickom roku 2023/2024 štipendium Criveli Europe, štipendium Marca Fanna (Marco 
Fanno Scholarship) a štipendium Fabrizia Saccomanniho (Fabrizio Saccomanni Scholarships).
Bližšie informácie:  
https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2022/crivelli-scholarships-21st-ed-.html
https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2022/marco-fanno-scholarships-ed--2022.html
https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2022/saccomanni-scholarships-3rd-ed--2022.html

Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2023 

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom
projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul,
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich).
Bližšie informácie: https://brancoweissfellowship.org/

Štipendium na medzinárodný magisterský program Tropimundo 
Uzávierka: 15. január 2023

Európska komisia poskytuje štipendiá na medzinárodný magisterský program Tropimundo v odbore Tropická biodiverzita  
a ekosystém. Vybraní štipendisti budú mať okrem plného poistenia a mesačných príspevkov finančne kryté aj školné a mobilitu. 
2-ročný program (120 ECTS) umožňuje študentom začať sa zaoberať vzájomne prepojenými a ohrozenými ekosystémami tak, 
že strávia celý druhý semester ročníkovou prácou a školou v teréne, priamo v amazonskom tropickom dažďovom pralese,  
v Karibiku a na tropických ostrovoch v Indickom oceáne, v oblasti stredoafrického dažďového pralesa a východoafrických 
Veľkých jazier, v suchozemských a pobrežných ekosystémoch, madagaskarských lesných ekosystémoch a ázijských 
suchozemských a vodných ekosystémoch a mangrovníkových lesoch. Štvrtý semester je venovaný dizertačnej práci súvisiacej  
s tropickou biodiverzitou a ekosystémami. Ďalšie dva semestre pokrývajú základné a špecializované kurzy v Belgicku, Taliansku, 
Francúzsku a Francúzskej Guyane.
Bližšie informácie: https://tropimundo.eu; https://tropimundo.eu/form/?info=4

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk 

 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne 
Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, 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 (ukončené minimálne 3 semestre) 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.  

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
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 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 29. november 2022 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.

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 29. november 2022 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.

 ČESKO
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk  

 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)  
Štipendium je určené študentom slovenských verejných vysokých škôl 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre)  
a 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)      
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom.

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov (literárny rezidenčný program)
Uzávierka: 30. november 2022 

Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené
spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

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=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
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 ČÍNA 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva 

Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk 

 ročný študijný pobyt    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou. 

 ročný výskumný pobyt    
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

Štipendiá čínskej vlády – EU Window Program
Uzávierka: 10. február 2023

Chinese Government Scholarship-EU Window Program ponúka občanom EÚ štipendiá na celé bakalárske, magisterské  
a doktorandské štúdium. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej ľudovej republiky 
pri EÚ.
Bližšie informácie: http://eu.china-mission.gov.cn/; http://eu.china-mission.gov.cn/eng/zglx/202210/t20221013_10783085.htm

 ČÍNA – HONGKONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: 1. december 2022 

Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky 
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong, 
Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Education University of Hong 
Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology a The University of Hong 
Kong. Uchádzač sa môže prihlásiť na dva programy na jednej alebo dvoch univerzitácvh zapojených do HKPFS.
Bližšie informácie: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html; https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html

 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: 29. november 2022 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).

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
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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 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred plánovaným pobytom

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

 FRANCÚZSKO
Eiffelove štipendiá 
uzávierka: 10. január 2023

Le programme de bourses Eiffel ponúka štipendiá na magisterské (12 až 36 mesiacov) a doktorandské štúdium (spoločné 
vedenie práce, maximálne 12 mesiacov) pre najlepších študentov. Zameranie programu: 1. inžinierstvo, matematika, fyzika, 
chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom prostredí, informačné a komunikačné 
vedy; 2. ekonómia a manažment; 3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy. 
Bližšie informácie: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 29. november 2022 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.

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 29. november 2022 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. 

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
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
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 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk

Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové) sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej 
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov  
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na  
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu 
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy  
a študijnú cestu. Je možné uchádzať sa aj o on-line kurzy.

 ISLAND
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka 
uzávierka: 1. december 2022

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium (od septembra do apríla) islandského jazyka ako druhého 
jazyka na Islandskej univerzite v Rejkjavíku. O štipendium sa môžu uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti islandského 
alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku 
do 35 rokov). Štipendijný program administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum).
Bližšie informácie: https://www.arnastofnun.is/en/about-scholarship  

Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
uzávierka: 1. december 2022

Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje 
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti 
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru  
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti. 
Bližšie informácie: https://www.arnastofnun.is/en/snorri-sturluson-icelandic-fellowships 

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva 
a vedy 
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk

 štipendium na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov

 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov.

Výskumné postdoktorandské štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 1. december 2022

The Dan David Society of Fellows ponúka štipendiá na dvojročný výskumný pobyt na Telavivskej univerzite vynikajúcim 
postdoktorandom vo všetkých oblastiach, ktoré skúmajú minulosť, vrátane – ale nie výlučne – histórie, dejín umenia, 
archeológie a antropológie. O štipendium sa môžu uchádzať výskumníci, ktorí získali PhD titul po 1. októbri 2018 a získajú ho 
najneskôr 1. septembra 2023.
Bližšie informácie: https://en-humanities.tau.ac.il/dan-david-fellows-form2;
https://en-humanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/humanities/dan_david/cf23.pdf

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre hosťujúcich profesorov
Uzávierka: 31. december 2022

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
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 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2023 

Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. 
Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa skladá z týždňového seminára o Japonsku, 
4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať 
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo, 
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia. 
Bližšie informácie: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan.

Japonská nadácia – program intelektuálnej výmeny
Uzávierka: 2. december 2022

Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivi-
tami na poli humanitných a spoločenských vied, alebo ktorí majú skúsenosti z výskumu, médií alebo neziskových organizácií. 
Podmienkou účasti na programe je, aby predmet výskumu uchádzača súvisel s Japonskom (odbor japonológia je z programu 
vylúčený). Program je určený pre projekty zamerané napríklad na tradície a kultúru, tvorenie občianskej spoločnosti, vzdelá-
vanie a rozvoj ľudských zdrojov, rodové role, urbanizáciu a regionálnu revitalizáciu, nastoľovanie mieru, súžitie, presadzovanie 
a nastoľovanie sociálneho poriadku a práva, ekonomickú globalizáciu a medzinárodnú spoluprácu, energetické otázky, otázky 
bezpečnosti, trhovej ekonomiky, environmentálne problémy, národnú diskusiu a interakciu, bilaterálne otázky a pod.  
Bližšie informácie: www.jpf.go.jp, www.sk.emb-japan.go.jp, https://www.jpf.go.jp/e/program/dl/guidelines_e_2023.pdf

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 29. november 2022 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.

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk

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

 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Štipendium je určené interným doktorandom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený  
v akceptačnom liste.  

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt   
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 letné jazykové/odborné kurzy (2 – 4 týždne) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od 
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

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

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. november 2022 

Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 8-týždňové štipendiá vo výške  
2 700 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. Témou výskumných pobytov v roku 2022/2023  
je „poučenie zo studenej vojny“.
Bližšie informácie: www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship; 
www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov (literárny rezidenčný program)
Uzávierka: 30. november 2022 

Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené
spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 29. november 2022 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 DAAD pre Slovensko 
Uzávierka: 15. november 2022 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de

 Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín  
     (10 – 24 mesiacov) 

 Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty 
     (7 – 12 mesiacov)

 Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských 
    programov (cotutelle) 
     (maximálne 24 mesiacov)

DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 30. november 2022 on-line na www.funding-guide.de 

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia, 
film (10 – 24 mesiacov)

Chcete študovať alebo bádať v Nemecku a nestihli ste sa zúčastniť októbrového webinára SAIA

                                       Štipendiá na štúdium a výskum v Nemecku? 
Videozáznam si môžete pozrieť na YouTube SAIA Slovakia: https://youtu.be/7wbPQw3-xQ4

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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
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Štipendium bavorskej vlády na študijné pobyty
Uzávierka: 1. december 2022

Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku  
861 EUR alebo 1 021 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka minimálne s jedným dieťaťom). Štipendium je 
možné využiť na financovanie magisterského/postgraduálneho štúdia alebo doktorandského štúdia v Bavorsku. Štipendium sa 
udeľuje na jeden rok a je možné ho dvakrát predĺžiť (t.j. celkom na 3 roky). Zároveň je možné podporiť aj ročné výskumné 
pobyty v rámci doktorandského štúdia, ktoré prebieha na Slovensku.
Bližšie informácie: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

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

 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva slovenský vysokoškolský učiteľ. 

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Fond Boehringer Ingelheim – štipendiá na doktorandské štúdium, príspevky na krátkodobé výskumné cesty  
a odborné kurzy v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. február 2023 a priebežne, najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom (príspevky na výskumné cesty  
a odborné kurzy)

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom 
na začiatku ich kariéry, ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na  
2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 18 mesiacov. 
Nadácia tiež poskytuje príspevky na krátkodobé výskumné cesty (max. 3 mesiace) a odborné kurzy pre študentov medicíny, 
doktorandov a postdoktorandov. 
Bližšie informácie: www.bifonds.de; https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html; 
www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 29. november 2022 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.

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov (literárny rezidenčný program)
Uzávierka: 30. november 2022 

Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené
spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.daad.de
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
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at 

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

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

Program ESPRIT pre kvalifikovaných postdoktorandov
Uzávierka: priebežne 

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

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk  
dohodnutý v akceptačnom liste. 

 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 a 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: 29. november 2022 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. 

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. december 2022 (pobyty začínajúce sa v auguste 2023) 

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

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-kratkodobe-pobyty/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
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 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: 29. november 2022 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, 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: 29. november 2022 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.

 TALIANSKO
Štipendium na celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii 
Uzávierka: 31. január 2023 (aktuálna výzva bude zverejnená v novembri 2022)

Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ponúka ročne jedno 
štipendium na celé 4-ročné doktorandské štúdium na EUI v rámci štyroch oddelení inštitútu (ekonómia, história a civilizácia, 
právo, politické a spoločenské vedy). O štipendium sa môže uchádzať občan SR a občan iného štátu, ktorý ma povolenie na 
trvalý pobyt v SR, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo je v poslednom ročníku druhého stupňa  
(doklad o ukončení štúdia bude musieť predložiť do konca augusta 2023).
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)

Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných 
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách  
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej 
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. 
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci – 
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
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Štipendiá a granty 
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 31. december 2022 

Výskumné štipendiá (na 3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku 
a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov). 
Uzávierka je štyrikrát ročne (31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december).
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/calendar; https://www.turkiyeburslari.gov.tr/shorttermprograms

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia   
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, 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, 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.

 USA 

Letné semináre pre študentských lídrov
Uzávierka: 20. november 2022 

Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders sú intenzívne päťtýždňové akademické programy, ktorých cieľom 
je poskytnúť študentom bakalárskeho stupňa štúdia vo veku od 18 do 25 rokov s výbornou znalosťou angličtiny možnosť 
lepšie porozumieť USA a zdokonaliť si zručnosti v oblasti vedenia ľudí. Semináre pozostávajú z diskusií, samostatného štúdia, 
skupinových prezentácií a prednášok. Okrem výučby a skupinových aktivít sú súčasťou seminárov aj vzdelávacie cesty, 
exkurzie a návštevy rôznych miest, aktivity zamerané na rozvoj vodcovského potenciálu a dobrovoľnícka činnosť v miestnych 
komunitách.
Bližšie informácie: https://www.fulbright.sk/susi-students

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov 
Uzávierka: 30. november 2022 

Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary Educators sú intenzívne päťtýždňové postgraduálne akademické programy, 
ktorých účelom je poskytnúť stredoškolským učiteľom a administrátorom zo zahraničia vo veku od 30 do 50 rokov s výbornou 
znalosťou angličtiny príležitosť prehĺbiť si poznatky o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v USA. Podstatou letných 
seminárov je rozšírenie učebných osnov a skvalitnenie výučby o USA na stredných školách a iných akademických inštitúciách 
v zahraničí. Okrem rezidenčnej výučby a skupinových aktivít je súčasťou letných seminárov aj týždňová integrovaná študijná 
cesta do iného regiónu USA. Dôležitým kultúrnym prvkom programu sú komunitné aktivity, ktoré poskytnú účastníkom priame 
skúsenosti s dobrovoľníctvom a pomôžu im pochopiť úlohu, ktorú zohráva v občianskej spoločnosti USA.
Bližšie informácie: https://www.fulbright.sk/susi-educators

Letné semináre pre vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe
Uzávierka: 30. november 2022 

Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Scholars sú intenzívne päť- až šesťtýždňové akademické programy, ktorých cieľom je 
poskytnúť zahraničným vysokoškolským pedagógom a odborníkom vo veku od 30 do 50 rokov s výbornou znalosťou angličtiny 
príležitosť prehĺbiť si poznatky o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v USA. Podstatou letných seminárov je posilniť 
študijné osnovy a zvýšiť kvalitu výučby o USA na akademických inštitúciách v zahraničí. Každý z letných seminárov pozostáva zo 
študijného pobytu a maximálne dvojtýždňovej študijnej cesty do iného regiónu USA. 
Bližšie informácie: https://www.fulbright.sk/susi-scholars
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Štipendiá a granty 
Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. december 2022 

Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa 
transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EÚ.
Granty vo všeobecnej kategórii sú otvorené všetkým disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi 
medzi EÚ a USA. Granty v inovatívnej kategórii uprednostnia uchádzačov, ktorí sa budú zaoberať prístupmi k inovatívnym 
technológiám v rámci EÚ alebo EÚ-USA a biznis modelmi a ich integrácii do nových alebo už existujúcich politík  
(http://www.fulbrightschuman.eu/innovation-grants/).
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi 
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Stredoškolský štipendijný program
Uzávierka: 6. december 2022 

Secondary School Scholarship Program, ktorý administratívne zabezpečuje organizácia LEAF, je určený študentom  
2. ročníka a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií a 
medzinárodných škôl na území SR. V ponuke sú štipendiá na štúdium na prestížnych súkromných stredných školách v USA, a to 
na ročné štúdium (10 mesiacov) v rámci programu organizácie ASSIST a dvoj- až trojročné štúdium v rámci Davis International 
Scholars Program. 
Bližšie informácie: www.leaf.sk/scholarships/; https://www.leaf.sk/wp-content/uploads/2022/09/podmienky_2334_final.pdf

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Stredoškolský štipendijný program
Uzávierka: 6. december 2022

Secondary School Scholarship Program, ktorý administratívne zabezpečuje organizácia LEAF, je určený študentom 2. ročníka  
a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií a 
medzinárodných škôl na území SR. Môžu sa uchádzať o štipendiá Asociácie riaditeľov nezávislých britských škôl HMC na ročné 
až dvojročné štúdium na prestížnych internátnych stredných školách. 
Bližšie informácie: www.leaf.sk/scholarships/; https://www.leaf.sk/wp-content/uploads/2022/09/podmienky_2334_final.pdf
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 Výzva na projektovú spoluprácu Bridge2ERA2021

V rámci stratégie internacionalizácie v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania vyhlásilo nemecké spolkové ministerstvo 
pre vedu a vzdelávanie výzvu na podávanie projektov na tému „Integrácia regiónov strednej, východnej a 
juhovýchodnej Európy do európskeho výskumného priestoru“ (Bridge2ERA2021). Predmetom financovania je 
spoločná príprava žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe, 
INTERREG, Eurostars a iné) s cieľom vybudovať siete, ktoré budú existovať aj po uplynutí financovania projektu  
a vytvoriť tak potenciál dlhodobej a udržateľnej spolupráce s krajinami, na ktoré je zameraná táto výzva.
O grant sa môžu uchádzať mimouniverzitné výskumné pracoviská, vysoké školy a iné výskumné organizácie  
v rámci konzorcia, ktoré musí pozostávať minimálne z troch oprávnených inštitúcií z troch rôznych krajín.  
Uzávierky na podávanie žiadostí sú: 30. november 2022, 27. september 2023 a 31. máj 2024.
Bližšie informácie: http://www.internationales-buero.de
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/10/2021-10-18-Bekanntmachung-
Bridge2ERA2021.html

 OECD: Young Associate Programme

Dvojročný program OECD pre mladých spolupracovníkov „Young Associate Programme“ (YAP) je určený 
pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí chcú získať profesionálne skúsenosti v oblastiach tvorby 
multilaterálnych politík, výskumu a analýz. Aktuálna výzva na podávanie prihlášok pre YAP 2023-2025 bude 
otvorená v priebehu novembra/decembra 2022. Uzávierka je spravidla v druhej polovici decembra. 
Bližšie informácie o YAP: https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/

 APVV: Riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich 
    spoluprácu medzi organizáciami v SR a Francúzsku/Štefánik 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných 
projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a vo Francúzskej republike. Možné 
je predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s dobou trvania maximálne 24 mesiacov.  
Cieľom programu je rozvíjať vedecké a technologické výmeny excelentnosti medzi výskumnými laboratóriami vo 
Francúzsku a na Slovensku podporou novej spolupráce a účasti mladých výskumníkov a doktorandov. Financovanie 
projektov sa poskytuje na dva roky, pričom obnovenie financovania na druhý rok je podmienené optimálnym 
využitím finančných prostriedkov poskytnutých na prvý rok, predložením správy o dosiahnutých vedeckých 
výsledkoch, publikáciách a mobilitách, a vypracovaním finančnej správy za prvý rok. Uzávierka predkladania 
projektov je 5. december 2022. 
Realizácia projektov: 1. júl 2023 až 30. jún 2025. Program sa týka všetkých vedných odborov.
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2022.html;
https://www.campusfrance.org/fr/stefanik

 Slovenské univerzity v rebríčku THE 2023

V rebríčku svetových univerzít The Times Higher Education (THE) 2023 je medzi 1 799 univerzitami zo 104 
krajín a regiónov 7 zo Slovenska, 3 sú na mieste 1001-1200, 2 na mieste 1201-1500 a 2 na mieste 1500+. Medzi 
ďalšími 526 univerzitami so statusom „reporter“ (poskytli údaje, nesplnili však kritériá na získanie hodnotenia  
a súhlasili so zobrazením v konečnej tabuľke) je jedna zo Slovenska – Univerzita veterinárskeho lekárstva  
a farmácie v Košiciach. 
Na mieste 1001-1200 sú:

Univerzita Komenského v Bratislave,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

na mieste 1201-1500 sú:
Žilinská univerzita v Žiline,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Technická univerzita v Košiciach,

na mieste 1500+ sú:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

Zdroj: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking
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 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní

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, napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com, Studycentral – www.universityfairs.com, 
Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com. Informácie o plánovaných veľtrhoch, 
ktoré sa častokrát konajú virtuálne, sú zverejňované aj na stránkach organizátorov, napríklad https://fpp.world/
events; https://begingroup.com/en/fairs/; https://bmiglobaled.com/recruit-students/BMI-Connect-Live

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

 2022 European Quality Assurance Forum (EQAF): Shaping or sharing? QA in a value-driven EHEA
17. – 19. november 2022, Temešvár, Rumunsko
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/123-2022-european-quality-assurance-forum.html

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
30. november – 1. december 2022, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

 15. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha
24. – 26. január 2023, Praha, Česko 
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha

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

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

 MIT-Slovakia Seed Fund 

Špeciálny fond na podporu vedeckej spolupráce je financovaný Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Podporuje novú spoluprácu medzi 
vyučujúcimi a vedeckými pracovníkmi MIT a ich partnermi na Slovensku. Je otvorený pre uchádzačov zo všetkých 
disciplín. Maximálna výška grantu je 30 000 USD. Uzávierka predkladania projektov je 12. decembra 2022.
Bližšie informácie: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/mit-slovakia-seed-fund/index.html, 
https://misti.mit.edu/faculty-funds/available-funds/gsf-slovakia 

 Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo 
skupiny. Termín na podávanie prihlášok je 2. február 2023.
Bližšie informácie: https://youth.europarl.europa.eu/sk/more-information/charlemagne-prize/apply-now.html

 Pozvánka: Connecting Research Talents to Business

Podujatie Connecting Research Talents to Business, ktoré sa uskutoční 23. novembra 2022 v hoteli 
Crowne Plaza v Bratislave, uzatvára aktivity projektu CARLiS (Careers in Life Sciences). V jeho rámci spolupracujú 
SAIA, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská akadémia vied 
a Univerzita vo Viedni na tvorbe tréningového programu, ktorý by mal pomôcť doktorandom rozvíjať zručnosti pre 
kariéru v akademickom aj v súkromnom sektore. Bližšie informácie: https://carlis-r2b.b2match.io.  
Registrácia do 16. novembra 2022 na https://carlis-r2b.b2match.io/signup. Účasť na podujatí je bezplatná.


