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Téma/Vojna na Ukrajine a vzdelávanie a výskum
Užitočné informácie v súvislosti s utečeneckou
krízou kvôli vojne na Ukrajine
24. februára 2022 napadla Ruská federácia Ukrajinu. Inváziu do susednej krajiny ako agresiu a vojnu odsúdila väčšina štátov
sveta. Z územia Ukrajiny sa stalo bojisko, vojna má priame dopady na životy miliónov ľudí, ako aj na vzdelávanie a vedu. Pomocnú
ruku ľuďom utekajúcim pred vojnou ponúkli mnohé krajiny, ale aj jednotlivci/organizácie. Vzhľadom na všeobecnú mobilizáciu
na Ukrajine, ktorá sa týka mužov vo veku od 18 do 60 rokov, sú medzi utečencami, ktorí hľadajú útočisko aj na Slovensku, alebo
je pre nich Slovensko tranzitnou krajinou, najmä ženy a deti. Medzi utečencami sú aj občania tretích krajín, ktorí na Ukrajine žili,
pracovali, študovali...
SAIA, n. o., spolu s ďalšími partnerskými organizáciami združenými v Asociácii pre akademickú spoluprácu (ACA) odsúdila
napadnutie Ukrajiny zo strany Ruskej federácie, ktoré ohrozuje základné európske hodnoty a mier. Zároveň spoločne vyzvali
Európsku komisiu a orgány a organizácie z oblasti vysokého školstva na podporu ukrajinských študentov a akademických
pracovníkov, ktorých kariérna a životná cesta je ovplyvnená stupňujúcim sa násilím.
Spoločné vyhlásenie je zverejnené na
https://aca-secretariat.be/post_latest_news/aca-calls-for-tangible-support-for-the-ukrainian-higher-education-sector/
Vyhlásenia odsudzujúce útok na Ukrajinu vydali aj Slovenská rektorská konferencia
https://www.srk.sk/sk/aktuality/559-stanovisko-prezidia-srk-k-aktualnej-situaciina-ukrajine a Asociácia európskych univerzít (EUA) https://www.eua.eu/news/835:
european-university-association-statement-on-ukraine.html.
SLORD, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zverejnila text Slovenská
akademická a výskumná komunita podáva pomocnú ruku Ukrajine
https://www.slord.sk/odporucame/slovenska-akademicka-a-vyskumna-komunitapodava-pomocnu-ruku-ukrajine/, kde sú zhrnuté informácie, akú pomoc ukrajinským
študentom či výskumníkom ponúkajú Slovenská akadémia vied a jednotlivé slovenské
vysoké školy a vedecké pracoviská.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na
svojom webe v sekcii Aktuálne zriadilo podsekciu Situácia na Ukrajine
https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/.
Slovensko prerušilo s Ruskom spoluprácu vo vede, výskume
a pri výmene ruských študentov. Taktiež aj s inštitúciami, ktoré
patria pod Rusko. Na tlačovej konferencii 18. marca o tom informoval
štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis. Bilaterálne projekty,
ktoré boli s Ruskom dohodnuté, sa ﬁnancovať nebudú.
Slovenská republika nebude posielať vládnych štipendistov do Ruska
a nebude ich ani prijímať. Financie, ktoré sa týmto spôsobom uvoľnia,
budú použité na podporu bilaterálnych projektov s Ukrajinou alebo
v rámci všeobecnej výzvy na podporu zamestnávania ukrajinských
vedcov.

Zdroj: https://skolske.sk/clanok/58624/paulis-prerusujeme-s-ruskom-spolupracuvo-vede-vyskume-a-pri-vymene-studentov

Európska komisia pozastavila platby ruským subjektom
v rámci projektov z H2020, a zároveň zastavila všetky
granty pre Rusko z programu Horizont Europa.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_22_1544.
Informácie o situácii na Ukrajine zverejňuje portál
https://war.ukraine.ua/ označený ako oﬁciálna stránka
Ukrajiny, na ktorej sú informácie overené ukrajinským ministerstvom
zahraničných vecí.

Všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konﬂiktom a ktorým bol
umožnený vstup cez slovenskú hrancicu je umožnený krátkodobý pobyt do 90 dní.
Vláda SR schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny
a ich rodinným príslušníkom zatiaľ od 1. marca do 31. decembra 2022.
Bližšie informácie pre Ukrajincov, ale aj tých, ktorí im chcú pomáhať, sú
zverejňované na portáli verejnej správy https://ua.gov.sk,
Migračného informačného centra IOM
https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html
a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-zukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html.
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Informácie pre ukrajinských študentov, ktorí plánujú štúdium na Slovensku, sú na portáli
https://www.studyinslovakia.saia.sk/ukraine. Slúži ako základná oprientácia pre študentov z Ukrajiny o tom, akým
spôsobom sa môžu zapojiť do
vysokoškolského štúdia, aké vysoké
školy na Slovensku sú, aká ﬁnančná
pomoc je k dispozícii, aké dokumenty
treba a aké sú procedúry v súvislosti
s či už dočasným štúdiom (formou
akademickej mobility) alebo
s celým štúdiom na slovenských
vysokých školách.

Pripravuje sa stránka pre výskumníkov
z Ukrajiny, ktorí prídu na Slovensko:
www.euraxess.sk/ukraine
Slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie, ktoré chcú propagovať možnosti práce pre ukrajinských výskumníkov, alebo
informovať o možných plánovaných miestach obsadzovaných v prípade získania výskumných projektov (tzv. hosting), môžu
bezplatne zverejňovať ponuky na portáli EURAXESS Jobs (podrobnosti o tom, ako zverejňovať jednotlivé ponuky, sú na
https://www.euraxess.sk/sk/main/pre-organizacie/atraktivne-pracovisko/ziskavanie-vyskumnikov).
Ponuky na prácu a štúdium od univerzít
a súkromných pracovísk po celom svete
pre študentov a vedcov na úteku pred vojnou
na Ukrajine zhromažďuje portál Science for
Ukraine https://scienceforukraine.eu/,
ktorý vznikol ako dobrovoľnícka iniciatíva
krátko po napadnutí Ukrajiny.
Univerzity, katedry, laboratóriá alebo ﬁrmy
môžu pozície pridať do databázy na
https://scienceforukraine.eu/submit.

Projekty, ktoré môžu inšpirovať vysoké školy a výskumné organizácie, ako čo najlepšie pracovať s utečencami (študentmi
a vyskumníkmi):
Projekty ACA zamerané na utečencov: 1. cieľová skupina VŠ študenti (GREET), 2. cieľová skupina výskumníci (CARe)
https://aca-secretariat.be/post_project/care-career-advancement-for-refugee-researchers-in-europe/?yearProj=2020
https://aca-secretariat.be/post_project/greet-guiding-refugees-via-european-exchange-and-training/?yearProj=2019
Niektoré z ich výstupov sú zverejnené na:
https://6kywp25ru3q2da9io37dyvc8-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/05/PLA_public_report_ﬁnal__1_.pdf
https://aca-secretariat.be/greet-thematic-webinars/?project=completed&prevpost=257
Projekty EURAXESS:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/science4refugees
https://www.euraxess.at/austria/guide-labour-market-integration-refugee-researchers#target-groups-guide-for-staff-supportingrefugee-researchers
https://www.euraxess.at/austria/guide-labour-market-integration-refugee-researchers#target-groups-guide-for-staff-supportingrefugee-researchers
Niektoré projekty týkajúce sa problematiky výskumníkov-utečencov:
https://www.uni-bielefeld.de/uni/proﬁl/international/bridgeprojects/bridge/index.xml
https://www.uni-bielefeld.de/uni/proﬁl/international/bridgeprojects/bridge2/
https://www.maynoothuniversity.ie/sar-europe/inspireurope
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Sprievodca PROGRAMOM CEEPUS
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/
Central European Exchange Programme for University Studies
Program CEEPUS je multilaterálny program, ktorý sa začal realizovať v roku 1994. Podporuje akademické mobility v 15 štátoch
strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje
rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl, ako aj rozvoj spoločných programov vedúcich k dvojitým alebo
spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu dizertačných/diplomových prác. Do tohto čísla bulletinu sme pripravili základné
informácie o programe, teda KTO, KEDY a AKO sa môže uchádzať o štipendium CEEPUS.
Členské krajiny programu
● Albánsko
● Bosna a Hercegovina

Program CEEPUS podporuje:
● štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov,
● semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov (3 až 10 mesiacov),

● Bulharsko

● krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov spojené s vypracovaním bakalárskej,
diplomovej alebo dizertačnej práce (1 až 2 mesiace),

● Česká republika

● prednáškové pobyty pre učiteľov (5 pracovných dní až 1 mesiac).

● Čierna Hora
● Chorvátsko
● Maďarsko
● Moldavsko
● Poľsko
● Rakúsko
● Rumunsko
● Severné Macedónsko
● Slovensko
● Slovinsko
● Srbsko,

vrátane univerzít v Kosove

● študentské exkurzie a intenzívne kurzy
v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.
Spolupráca sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch vysokých škôl
z rôznych krajín programu. Zoznam sietí je zverejnený na stránke slovenskej kancelárie
programu https://ceepus.saia.sk/sk/main/siete-spolupracujucich-vysokych-skol/

KEDY
Štipendijný pobyt v rámci schválených sietí:
15. jún (štipendijné pobyty v zimnom semestri)
31. október (štipendijné pobyty v letnom semestri)
Štipendijný pobyt mimo schválených sietí (freemover):
od 1. júla do 31. novembra
Prioritne sú schvaľované prihlášky uchádzačov v rámci sietí. Mobility freemoverov sú schvaľované
v prípade, ak národná kancelária v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi.

KTO/ČO
Štipendijného pobytu v rámci programu CEEPUS sa môžu zúčastniť:
● študenti a doktorandi
(semestrálne pobyty na 3 až 10 mesiacov, krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej
práce na 1 až 2 mesiace v rámci sietí alebo ako freemoveri)
- študenti VŠ musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre bakalárskeho štúdia (v prípade
študentov 2. a 3. stupňa je táto podmienka splnená automaticky),
- minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne
21 kalendárnych dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienka pre vyplatenie posledného štipendia
minimálne 16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci.
Obmedzenia pre opakované pobyty v rámci programu:
- pre študentov 1. a 2. stupňa platí, že môžu absolvovať študijné pobyty maximálne v dĺžke spolu 10 mesiacov v danom stupni štúdia;
pritom pri viacerých pobytoch v jednom stupni ide o súčet schválených štipendijných mesiacov.

● učitelia vysokých škôl
(prednáškové pobyty na 5 pracovných dní až 1 mesiac)
- pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne 1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie
štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní a povinnosť odučiť minimálne 6 vyučovacích hodín
(konkrétne podmienky pre jednotlivé krajiny sú na www.ceepus.info).

Slovenským občanom pôsobiacim (študujúcim/pracujúcim) na zahraničných vysokých školách štipendium na
Slovensko nemôže byť udelené. Rovnako nemôže byť udelené štipendium uchádzačom zo Slovenska (cudzincom
na slovenských VŠ) do tej členskej krajiny, v ktorej majú trvalý pobyt alebo ktorej sú občanmi.
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AKO
Uchádzači o štipendijný pobyt v rámci schválenej siete a v kategórii freemover, sa uchádzajú o štipendium elektronicky
na www.ceepus.info, kde je potrebné sa najprv zaregistrovať (iba raz a s jednou e-mailovou adresou) a následne je možné vytvoriť
žiadosť o štipendijný pobyt.
Uchádzač si v prihláške vyberá zahraničnú vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motiváciu, odbor štúdia a jazykové
znalosti.
Postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky je zverejnený na
https://ceepus.saia.sk/sk/main/stipendia-na-mobility/vyplnanie-elektronickej-prihlasky#Vyplnanie.
Motivácia, odborný a pracovný program pobytu
Študenti v motivácii a v odbornom programe uvedú:
● prečo chcú absolvovať študijný alebo výskumný pobyt,
● aká bude náplň ich študijného alebo výskumného pobytu (návšteva prednášok, seminárov, archívov, práca na záverečnej
práci, stretnutia, rozhovory, ktoré vedecké metódy chcú použiť a pod.).
Učitelia v pracovnom programe uvedú názvy prednášok, témy seminárov a konzultácií, koľko hodín plánujú odučiť, a podľa
možnosti aj ECTS kredity učiteľskej aktivity. Bez uvedenia zoznamu prednášok mobilita nebude potvrdená.
Akceptačný list zahraničnej vysokej školy
Ide o predbežný súhlas zahraničnej vysokej školy, že v prípade udelenia štipendia súhlasí s pobytom štipendistu (freemovera)
a nebude od neho vyžadovať školné. Akceptačný list má byť na formulári, ktorý je možné stiahnuť na www.ceepus.info alebo
na www.ceepus.saia.sk.

Bližšie informácie o programe CEEPUS
sú zverejnené na centrálnej webstránke programu
www.ceepus.info
a na webstránke programu
Národnej kancelárie CEEPUS na Slovensku
www.ceepus.saia.sk
Kontakty na národné kancelárie zapojených krajín,
informácie o jednotlivých krajinách a čo zahŕňa
štipendium v nich, sú zverejnené na
http://www.ceepus.info/content/contact#NCO
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu
prekliknete do databázy štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na
www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je
možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené otázky
(help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako
podať žiadosť.
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo
„Podaj žiadosť”. V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba
oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu).
Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade, ak sme
o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2022 on-line na www.stipendia.sk
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je
v prípade potreby možné požiadať aj o paušálny príspevok na financovanie cestovného (cestovný grant).
Bližšie informácie: www.stipendia.sk
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2022 (mobility v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko,
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a univerzity v Kosove.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne
podporuje študentov technických odborov a medikov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
Európska molekulárno-biologická konferencia: Vedecké výmenné granty EMBO
Uzávierka: priebežne, minimálne 30 dní pred začiatkom plánovaného pobytu (odporúčajú sa 3 mesiace)

EMBO Scientific Exchange Grants (niekdajšie štipendiá EMBO na krátkodobé pobyty) sú určené pre doktorandov a výskumných

pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať
medzi členskými krajinami Európskej molekulárno-biologickej konferencie (EMBC), pridruženými členskými krajinami a
spolupracujúcimi partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. Výška štipendia
závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/
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Grantový program Nadácie Tatra banky pre vysokoškolákov
Uzávierka: 4. apríl 2022
V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov
spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi
v niektorej z renomovaných vzdelávacích inštitúcií v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.
Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské,
inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov.
Bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/granty-vzdelanie/

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

 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

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line na www.granty.saia.sk
 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo
francúzskeho jazyka.

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy
a študijnú cestu. V súčasnosti z dôvodu pandemickej situácie ITEC ponúka iba e-kurzy.
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Štipendiá a granty
JAPONSKO
Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2023
Uzávierka: 20. jún 2022
Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2023
a marcom 2024) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť poslaná e-mailom, akceptované sú iba žiadosti doručené medzi
1. aprílom a 20. júnom 2022.
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://mif-testpage.com/wp/en/fellowship/announcement/#overview

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2022
Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa. Štipendium je určené na pokrytie životných
nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 500 eur/mesiac pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania a 670 eur/mesiac pre doktorandov. Študenti získajú štipendium na maximálne 10 mesiacov, doktorandi na
11 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si hradia
cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.
 výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov

Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho výška je 30 eur/deň, štipendista dostane aj príspevok na
ubytovanie, maximálne 300 eur/mesiac. Štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.
 letná škola

O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia.
Štipendijný príspevok vo výške 711 eur dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené
s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.
Bližšie informácie: https://www.viaa.gov.lv/en/latvian-state-scholarships; https://www.viaa.gov.lv/en/studies

 NEMECKO
Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 2022
 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva slovenský vysokoškolský učiteľ.

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ.

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
Štipendiá DAAD
Uzávierka: 2. máj 2022 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

(1 – 6 mesiacov)

 Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

(1 – 3 mesiace)

 Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD

(1 – 3 mesiace)

 Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry

(1 – 3 mesiace)
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Štipendiá a granty
Štipendiá DAAD na štúdium a výskum v oblasti nemeckého jazyka, histórie a kultúry nemeckej menšiny
Uzávierka: priebežne on-line na www.funding-guide.de (proces schvaľovania trvá približne 3 mesiace)
Cieľom štipendijného programu je podporovať vzdelávanie v oblasti nemeckého jazyka na vysokých školách a akademický
výskum zameraný na tému nemecké menšiny. O štipendiá sa môžu uchádzať absolventi vysokých škôl (vrátane študentov
2. stupňa VŠ), doktorandi, mladí vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia z odborov germanistika, nemecký jazyk, nemecká
filológia ako aj záujemcovia z iných spoločenských alebo humanitných vied, ktorí sa zaoberajú históriou a kultúrou nemeckej
menšiny. Od uchádzačov sa očakáva dobrá znalosť nemeckého jazyka.
Dĺžka pobytu je v prípade absolventov vysokých škôl (vrátane študentov 2. stupňa VŠ), doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov 1 až 6 mesiacov, vysokoškolskí učitelia môžu absolvovať 1- až 3-mesačné pobyty. Výška mesačného štipendia je
861 až 2 150 eur v závislosti od kategórie uchádzača. Pobyt je možné realizovať na štátnych, resp. štátom uznaných vysokých
školách alebo mimouniverzitných výskumných inštitúciách v Nemecku, a to po dohode s prijímajúcou inštitúciou.
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: priebežne, najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) poskytuje príspevky na krátkodobé výskumné
cesty (max. 3 mesiace) a odborné kurzy pre študentov medicíny, doktorandov a postdoktorandov.

Bližšie informácie: www.bifonds.de
Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2022

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti

prírodných a technických vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú
podporu na tri roky a zároveň 15 000 EUR ročne na ostatné výdavky.

Bližšie informácie: https://www.hector-fellow-academy.de/bewerbung-forschungsideel
Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2023
Uzávierka: 15. máj 2022
Einsteinovo fórum a Nadácia Daimlera a Benza ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2023 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať
na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista
10 000 EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. máj 2022 (projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
Štipendiá
 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty
Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie).
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Štipendiá a granty
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
Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2022
Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2022 do 31. augusta
2023. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 300 EUR.
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/33;
http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/richtlinie_stadtschreiber_2022.pdf
Štipendiá Medzinárodného výskumného centra pre kultúrne vedy Umeleckej univerzity v Linzi so sídlom vo Viedni
Uzávierka: 4. júl 2022

IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien ponúka štipendiá

postdoktorandom na výskumný pobyt v centre. Štipendium je udeľované na jeden semester, maximálna výška štipendia je
2 325 EUR/mesiac. Žiadosti sa podávajú v nemeckom alebo anglickom jazyku.
Bližšie informácie: https://www.ifk.ac.at/calls-detail/ifk_research-fellowship.html

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2022 (pobyty začínajúce sa v januári 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

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2022
Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). V roku 2022 budú
udelené 2 štipendiá uchádzačom zo Slovenska a Rumunska.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2957.html
Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2022
Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2977.html
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Štipendiá a granty
 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)
Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku.
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci –
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari)
Uzávierka: 31. marec 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://turkiyeburslari.gov.tr/shorttermprograms

 USA
Študijný pobyt pre novinárov A Study Tour in the U.S. for Journalists
Uzávierka: 31. marec 2022
Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR spolu s Fulbrightovými komisiami so sídlom v Bulharsku, Česku,
Maďarsku, Poľsku a Rumunsku ponúkajú novinárom dvojtýždňový študijný pobyt v USA zameraný na budovanie zručností,
vedomostí a povedomia súvisiace s informovaním o zložitých problémoch. Pobyt sa uskutoční v októbri 2022. Uchádzač musí
byť aktívny novinár s minimálne ročnou praxou v akomkoľvek type média (tlač, vysielanie alebo digitálne), ktorí ovládajú
angličtinu minimálne na úrovni B2.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/298-a-study-tour-in-the-u-s-for-journalists-from-central-and-easterneurope
Program pre stredoškolských učiteľov
Uzávierka: 1. apríl 2022
Program Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program ponúka stredoškolským učiteľom 6-týždňový pobyt v USA
zameraný na ich profesionálny rozvoj. V rámci pobytu absolvujú akademické semináre na hostiteľskej univerzite, budú zdieľať
svoje odborné znalosti s americkými učiteľmi a študentmi a vypracujú akčné plány na podporu mediálnej gramotnosti a
zručnosti kritického myslenia v svojich domácich školách, triedach a komunitách. Absolvujú kurzy so zameraním na mediálnu
gramotnosť a kritické myslenie v triede.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/301-fulbright-teaching-excellence-and-achievement-program
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V skratke
 Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2021
Cena za vedeckú a odbornú literatúru je prejavom verejného uznania za vytvorenie vynikajúceho pôvodného
knižného vedeckého alebo odborného diela a udeľuje ju na návrh poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú
literatúru a počítačové programy Literárneho fondu občanovi SR. Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú pôvodné
knižné diela, ktoré vyšli v roku 2021 v 1. vydaní (rozhodujúci je údaj v tiráži). Návrhy na cenu môžu predkladať
aj jednotlivci. Cena sa udeľuje v piatich kategóriách: spoločenské a humanitné vedy; biologické a lekárske vedy;
prírodné a matematické vedy; technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre; encyklopedické vedy, slovníková literatúra
a vedy o architektúre.
Návrhy je možné predkladať do 31. marca 2022.
Bližšie informácie: http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_za_vedecku_a_odbornu_literaturu/

 ESET Science Award
Nadácia ESET vyhlásila štvrtý ročník súťaže Eset Science Award, ktorej cieľom je oceniť a odprezentovať verejnosti
výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku. Ocenenie sa udeľuje v 3 kategóriach: Výnimočná osobnosť vedy na
Slovensku, Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.
Nominácie sa prijímajú elektronicky v anglickom jazyku vyplnením formulára na webovej stránke
www.esetscienceAward.sk do 4. mája 2022. Vedci a vysokoškolskí pegagógovia spĺňajúci podmienky ocenenia, sa
môžu nominovať sami, alebo ich nominuje s ich súhlasom organizácia, v ktorej pôsobia (vedci) alebo ich nadriadení
(vysokoškolskí pedagóg). Osobnosť vedy do 35 rokov môže s jej súhlasom nominovať priamy nadriadený.
Bližšie informácie: https://www.esetscienceaward.sk/sk#kategorie,
https://www.esetscienceaward.sk/assets/documents/ESET-Science-Award-Statute-2022.pdf.

 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní
 Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít 2022: University values: what, why and how?
28. až 29. apríl 2022, Budapešť, Maďarsko
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/207-2022-eua-annual-conference.html

 4th PRIDE Annual Conference, výročná konferencia Association for Professionals in Doctoral Education:
„Societal Impact in Doctoral Education: How do we support, realise and measure?“
5. – 6. máj 2022, Praha, Česko
Bližšie informácie: https://pride-network.eu/annual-conference/

 ACA seminár: „Inclusive Excellence“ – a Global Approach for European Higher Education?
11. máj 2022, Brusel, Belgicko a on-line
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/34120/?yearEvent=2022

 Study in Europe Virtual Fair – Green Engineering

24. máj 2022 (virtuálny vzdelávací veľtrh)
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/detail/22/

 INTE 2022 – International Conference on New Horizons in Education 2022
28. – 29. júl 2022, Girne (Kyrenia), Severocyperská turecká republika
Bližšie informácie: http://www.int-e.net/

 32. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE):
The future in full colour
13. – 16. september 2022, Barcelona, Španielsko
Bližšie informácie: https://www.eaie.org/barcelona.htmll
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V skratke
 Cena L‘Oréal-UNESCO pre ženy vo vede na Slovensku 2022
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO spolu s ﬁrmou L‘Oréal vyhlásili nový ročník
ceny L‘Oréal-UNESCO pre ženy vo vede na Slovensku 2022 (L‘ORÉAL-UNESCO For Women in Science in Slovakia).
Vedkyne, spĺňajúce kritériá programu, môžu predkladať svoje projekty od 9. marca do 15. mája 2022 (prihláška
musí byť zaregistrovaná do 30. apríla 2022).
Bližšie informácie: https://www.forwomeninscience.com/article/60

Aj v roku 2022 môžete podporiť SAIA, n. o., a jej aktivity

rozhodnutím o podiele zo zaplatenej dane z príjmov na verejnoprospešný účel
Fyzická osoba (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba)
môže rozhodnúť o poukázaní 2 % alebo 3 %* zo zaplatenej dane z príjmu.
(Táto suma však musí byť minimálne 3 €)

* 3 % môže poukázať fyzická osoba, ktorá v roku 2021 odpracovala aspoň 40 dobrovoľníckych hodín

a má Potvrdenie od organizácie/organizácií, v ktorých dobrovoľne pôsobila.

Právnická osoba môže rozhodnúť o poukázaní 1 % alebo 2 %* zo zaplatenej dane z príjmu.
(Môže podporiť viacerých prijímateľov, jedného však minimálne sumou 8 €)
* 2 % môže poukázať právnická osoba, ktorá darovala na verejnoprospešný účel prostriedky vo výške rovnajúcej sa
minimálne 0,5 % zaplatenej dane.

Na čo chceme použiť Vaše peniaze?
 zlepšovanie verejných on-line nástrojov (databáza štipendií a grantov pre slovenských a zahraničných záujemcov,

on-line navigácia administratívnymi postupmi pri riešení pobytu cudzincov na Slovensku, vytvorenie webstránky
o možnostiach štúdia na Slovensku pre zahraničných záujemcov a pod.),

 výmena skúseností a informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom skvalitňovania našich služieb,
 zapojenie sa do projektov a programov podporujúcich internacionalizáciu vysokého školstva a vedy a ich administrácia,
 vylepšenie vnútorných procesov a skvalitnenie práce na pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre

a v Žiline.

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