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Téma/Novela zákona o VŠ a internacionalizácia
ČO PRINÁŠA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH Z POHĽADU INTERNACIONALIZÁCIE
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA?
Koncom marca tohto roka schválila Národná rada Slovenskej republiky
Návrh zákona 23. marca 2022 podporilo 86
novelu, ktorou sa mení zákon o vysokých školách, ako aj ďalšie zákony. Táto
zo
133 prítomných a hlasujúcich poslancov.
novela rezonovala akademickou obcou počas jej prípravy najmä s ohľadom na
Proti bolo 43 a zdržali sa 4 poslanci.
zmeny v riadení vysokých škôl. Prináša však aj viaceré zmeny, ktoré by mali
pomôcť pri internacionalizácii vysokoškolského prostredia a ktoré vychádzajú
Ako hlasovali jednotliví poslanci?
zo Stratégie internacionalizácie vysokých škôl do roku 2030. Aj preto sme sa
rozhodli upriamiť pozornosť na tieto zmeny zákona o vysokých školách,
keďže ich považujeme za veľmi dôležité pri zatraktívňovaní slovenských vysokých škôl nielen pre zahraničných študentov
a vysokoškolských učiteľov, a tiež pre získavanie medzinárodných študijných skúseností domácich študentov.
V čase písania tohto textu novela ešte čakala na podpis prezidentky SR a po zverejnení v Zbierke zákonov sa predpokladá
nadobudnutie účinnosti 24. apríla 2022. Prezidentka novelu podpísala 12. apríla 2022.
Aké sú teda konkrétne zmeny vplývajúce na rozvoj internacionalizácie?
Zavedenie mobilitných okien do študijných programov
Zmenami v § 51 ods. 2 a 8 sa zavádza povinnosť vysokým školám zostavovať študijné programy tak, aby v nich bolo možné
absolvovať akademickú mobilitu alebo získať skúsenosti zodpovedajúce akademickej mobilite, teda vytvoriť v rámci študijného
programu tzv. mobilitné okno. Zároveň sa dáva podmienka aj na zostavovanie študijného plánu študentom, kde taktiež je potrebné
zohľadniť možnosti absolvovania akademickej mobility. To znamená (s ohľadom na prechodné ustanovenia), že každá verejná
vysoká škola bude musieť upraviť existujúce študijné programy do 31. decembra 2026 (a tiež odporúčania pre tvorbu študijných
plánov, ak ich má) tak, aby obsahovali mobilitné okno; nové študijné programy, ktoré sa doteraz neposkytovali, musia byť
zostavované už priamo s mobilitným oknom.
Ako uvádza dôvodová správa k novele zákona, cieľom tejto úpravy je jednoznačne zabezpečiť pri zostavovaní študijného programu
vytvorenie priestoru pre možnosť akademickej mobility, aby študenti mohli získať kompetencie a vedomosti aj v medzinárodnom
prostredí, respektíve na iných vysokých školách, a tým umožniť čo najväčšiemu počtu študentov získať počas štúdia medzinárodnú
skúsenosť bez obáv zo sankcií pre nesplnenie očakávaných povinností vyžadovaných vysokou školou. Keďže možnosť mobility nie
je relevantná pre všetkých (napr. nie každý môže absolvovať semester v zahraničí či už s osobných, ekonomických, pracovných
alebo iných dôvodov, a tiež nie je možné poskytnúť štipendium úplne všetkým študentom), vysoká škola má ponúkať v rámci
študijného programu aj alternatívne riešenie voči samotnej fyzickej mobilite (napr. možnosti na využitie virtuálnej mobility, formy
spolupráce COIL – collaborative online international learning a pod.).
Zavedenie mobilitných okien do vysokoškolského vzdelávania vychádza z cieľa 2.6 Stratégie internacionalizácie vysokých škôl do
roku 2030 (https://www.minedu.sk/data/att/21457.pdf; strana 17), kde možno nájsť aj odkazy na štúdie o implementácii tohto
konceptu v rôznych krajinách.
Zmeny v školnom na verejných vysokých školách vo vzťahu k študijným programom v cudzom jazyku
Viaceré zmeny prináša zákon v oblasti verejných vysokých škôl pri úhrade školného zo strany cudzincov z tretích krajín a pri štúdiu
študijných programov v cudzom jazyku. Cieľom je zatraktívnenie štúdia v cudzom jazyku nielen pre zahraničných študentov, ale aj
pre slovenských študentov, a umožniť tak lepšie prepájanie a internacionalizáciu obsahu vzdelávania študentov.
Zmeny zákona v § 92 ods. 8 a v § 92 ods. 16 v praxi znamenajú, že vysoká škola sa sama môže rozhodnúť, či bude
vyžadovať za štúdium konkrétneho študijného programu v cudzom jazyku školné (doteraz to bola povinnosť vysokej
školy v prípade programov, ktoré existovali popri ich slovenských verziách). Podľa nových pravidiel povinnosť platiť školné vznikne,
ak:
a) niektorá verejná vysoká škola v akademickom roku, v ktorom študent začal študovať príslušný študijný program, prijímala
na štúdium v tom istom študijnom odbore a stupni v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku, a
b) vysoká škola o povinnosti uhradiť školné písomne informovala prijatého uchádzača o štúdium spolu s výškou ročného
školného na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.
Zároveň však musí byť splnená podmienka, že na to, aby bola povinnosť platiť za daný študijný program, musí byť vysokou školou
zverejnená výška školného na celú štandardnú dĺžku štúdia 2 mesiace pred termínom na podávanie prihlášok na štúdium takéhoto
programu.
Ak sa verejná vysoká škola rozhodne poskytovať konkrétny študijný program v cudzom jazyku bezplatne (a teda neurčí poplatky
za štúdium v súlade s novými ustanoveniami zákona o vysokých školách), automaticky platí, že počty študentov, ktorí neuhrádzajú
školné, sa zohľadňujú pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (§ 89 ods. 4). Dáva sa teda
voľnosť vysokých školám, v rámci svojho strategického plánovania rozhodovať, či budú za študijné programy v cudzom jazyku
vyberať školné, alebo či je pre napĺňanie vlastných strategických cieľov vhodnejšie zvýšiť počty študentov, ktorí vstupujú do rozpisu
dotácie z ministerstva školstva.
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Novela taktiež rieši školné vo vzťahu k špeciﬁckým skupinám študentov, ako sú študenti študujúci na základe
medzinárodných zmlúv alebo utečenci. Spresňuje sa aj postavenie študentov na akademickej mobilite v súvislosti
s hradením školného. Pre všetky tieto skupiny nové znenie § 92 ods. 11 ustanovuje:

„Ak ide o študenta, ktorý študuje na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy, školné a poplatky spojené
so štúdiom sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Ak medzištátna zmluva alebo medzinárodná zmluva neupravuje podmienky
úhrady školného, alebo ak sa podľa nej školné uhrádza podľa predpisov prijímajúceho štátu, povinnosť uhradiť školné nevzniká,
ak sa študentovi poskytuje štipendium z ﬁnančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Študentovi, ktorému sa poskytuje
štipendium zo štipendijného programu vytvoreného so súhlasom vlády a študentovi, ktorý v Slovenskej republike študuje v
rámci akademickej mobility podľa § 58a, prostredníctvom výmenného programu vytvoreného so súhlasom vlády alebo v rámci
programu Európskej únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport, alebo študentovi, ktorému bol udelený azyl,
poskytnuté dočasné útočisko alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana povinnosť uhradiť školné nevzniká.“
Aj tu však v prípade študentov riadneho štúdia automaticky platí, že počty študentov, ktorí neuhrádzajú školné, sa zohľadňujú
pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (§ 89 ods. 4). Čo sa týka študentov absolvujúcich
akademickú mobilitu, tí sa síce priamo zo zákona nezapočítavajú do počtu riadnych študentov zohľadňovaných pri určovaní
dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, avšak ministerstvo školstva akademické mobility zohľadňuje ako
dodatočný faktor pri rozpise celkovej dotácie na vysoké školy, a to v rámci Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám. Zároveň treba tiež podotknúť, že v prípade spomínaných akademických mobilít vecne nejde o zmenu stavu, len
o explicitné zakotvenie a spresnenie existujúceho stavu, keďže aj doteraz verejná vysoká škola dostávala dotáciu (a aj naďalej
bude dostávať) aj podľa počtu tých riadnych študentov, ktorí v danom akademickom roku odchádzajú na mobilitu na inej vysokej
škole (a teda takí sa neodratúvajú, a tak nepredstavujú v danom roku náklad pre vysokú školu) – prostriedky získané aj vďaka
takto neprítomným študentom môže takto vysoká škola využiť práve na recipročné prijatia cudzincov s cieľom internacionalizácie.
Doktorandské štipendiá bez ohľadu na občianstvo
Zmena § 54 ods. 18 prináša zmenu aj v udeľovaní štipendií doktorandom v dennom štúdiu. Kým doteraz mal na doktorandské
štipendium nárok študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte, od
nasledujúceho akademického roka takéto štipendium bude prináležať aj novým denným doktorandom z krajín mimo EÚ/EHP.
Cieľom tejto úpravy je zatraktívniť doktorandské štúdium vysokokvalitným talentom bez ohľadu na ich pôvod, pričom na strane
vysokých škôl bude vhodné pri doktorandských programoch zvážiť stratégiu kombinácie štipendia s poskytovaním týchto programov
bezplatne bez ohľadu na jazyk štúdia, ako sme spomínali vyššie.
Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov
Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa zjednodušuje pre možnosť zamestnania osôb zo zahraničia.
Novela zákona v § 77 ods. 1 explicitne ustanovuje, že „vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul nesmie byť
podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta“. Teda na rozdiel od doterajšej praxe
bude v širokom ponímaní rozhodujúca odborná kvaliﬁkácia uchádzača o pozíciu, pričom sa upúšťa od vyžadovania titulu, ktorý je
dosť špeciﬁcký pre slovenské prostredie, avšak jeho vyžadovanie od záujemcov zo zahraničia skôr spôsobovalo prekážku pre ich
zamestnávanie, resp. pre ich zotrvanie na danej pozícii.
Novela zároveň ustanovuje, že „vypísanie výberového konania vysoká škola zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom
školstva“. Aktuálne síce ešte nie je známe, aké webové sídlo určí ministerstvo na zverejňovanie pracovných ponúk na obsadenie
miest vysokoškolských učiteľov, avšak Stratégia internacionalizácie vysokých škôl do roku 2030, ktorú schválila vláda SR
8. decembra 2021, hovorí o zverejňovaní pracovných miest „na medzinárodných portáloch pre výskumných pracovníkov, ako
napríklad EURAXESS Jobs alebo Nature“. Zverejňovanie pracovných pozícií na stránke EURAXESS Jobs, ktorú zriadila Európska
komisia, je bezplatné; stačí navštíviť nasledujúcu linku https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/posting. Zverejňovanie pozícií na stránke
Nature je platené – viac podrobností na https://www.nature.com/naturecareers/order/new.
Pre úplnosť ešte pripomíname, že vláda SR ešte v decembri minulého roka schválila možnosť udeľovania národných víz pre
špeciﬁcké skupiny cudzincov, medzi ktorými sú aj vysokoškolskí učitelia a výskumníci. Tieto národné víza udeľované na 1 rok majú
za cieľ zjednodušiť a zrýchliť nástup takýchto cudzincov do práce ku konkrétnemu zamestnávateľovi. Základné informácie k tomuto
novému systému národných víz možno nájsť na stránke https://www.mic.iom.sk/sk/pobyt2/viza/765-narodne-vizum.html#zaujem.
Príslušné nariadenie vlády o udeľovaní národných víz vysokokvaliﬁkovaným štátnym príslušníkom tretích krajín bolo zverejnené
v Zbierke zákonov pod číslom 521/2021 Z. z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/521/20220401).
Sabatikaly pre vysokoškolských učiteľov
Stratégia internacionalizácie vysokých škôl do roku 2030 očakáva, že zamestnanci vysokých škôl budú podporovaní v rozvoji
medzinárodných spoluprác a kontaktov na vysokých školách v zahraničí od začiatku ich výskumnej kariéry, a to podporou klasickej
mobility, vrátane vytvárania reálnych možností pre realizáciu aj dlhodobejších pobytov formou tzv. sabatikalov pre vysokoškolských
učiteľov (systém období tvorivého voľna, kde v rámci pokračujúceho pracovného vzťahu bez jeho prerušenia alebo zníženia úväzku
je vysokoškolský učiteľ na určité vopred stanovené obdobie nie kratšie ako 6 mesiacov uvoľnený od vyučovacích povinností a
venuje sa výlučne rozvoju zručností, odbornému rastu alebo realizácii výskumu v jeho odbore, pričom práve toto obdobie môže
stráviť v zahraničí na zahraničnej vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii, čím sa zároveň vytvoria nové a upevnia existujúce väzby
so zahraničnými inštitúciami a domácou vysokou školou a odborným rastom zamestnanca sa zvyšuje aj kvalita domácej inštitúcie
po jeho návrate).
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Toto reﬂektuje aj novela zákona o vysokých školách zmenou v § 77 ods. 9, kde sa ukladá vysokej škole povinnosť vypracovať
vnútorný predpis, na základe ktorého by vysokoškolský učiteľ mohol využiť plánovane a predvídateľne túto možnosť tvorivého
voľna v trvaní najmenej 6 mesiacov. Zároveň jasné pravidlá na nárokovateľnosť takéhoto sabatikalu dávajú inštitúcii aj jasný
rámec pre plánovanie ľudských zdrojov. Ide pritom o prax bežnú v zahraničí na vysokých školách s medzinárodnými spoluprácami,
napríklad:
https://www.prof.uzh.ch/en/your_professorship/your_appointment/sabbaticals.html
https://www.ed.ac.uk/human-resources/about/in-colleges/medicine-vet-medicine/sabbatical
https://www.wu.ac.at/universitaet/organisation/interessensvertretungen/betriebsrat-fuer-das-wissenschaftliche-personal/
newsletter/br-info-05-2015/bv-sabbatical
https://www.uni-due.de/verwaltung/forschung/forschungssemester.php
Ďalšie zmeny súvisiace s internacionalizáciou
Novela zákona taktiež reaguje na aktuálnu utečeneckú krízu z Ukrajiny a umožňuje alternatívne preukázať spôsobilosť pre
prijatie na bakalárske štúdium, ak utečenec nemá k dispozícii maturitné vysvedčenie (alebo jeho obdobu), avšak má ukončené
stredoškolské vzdelanie. Konkrétne toto rieši nové znenie § 56 ods. 2:

„(2) Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku
podľa odseku 1 možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určuje
vnútorný predpis príslušnej vysokej školy.“
Vysoká škola si v takom prípade sama stanovuje, ktoré testy všeobecných študijných predpokladov akceptuje, pričom môže
akceptovať externe realizované testy (napr. existujú Scio testy, alebo SAT testy), ale môže takéto testy pripraviť a vyhodnocovať
sama vo vlastnej réžii.
Vložením nového § 94a sa zriadili nové typy štipendií poskytované ministerstvom školstva. Ide o legislatívny základ pre
implementáciu štipendií, ktoré predpokladá Plán obnovy a odolnosti, konkrétne v komponente 9 a komponente 10. Z pohľadu
internacionalizácie je dôležitým plánovaný vznik štipendií na 3 roky bakalárskeho štúdia pre zahraničných študentov. Podrobnosti
o výzvach a ďalších podmienkach ešte musí zverejniť buď ministerstvo školstva alebo ním poverený administrátor.
V neposlednom rade je na záver potrebné spomenúť aj dôležitú systémovú zmenu z pohľadu efektívneho využitia verených zdrojov
na medzinárodnú spoluprácu a výskum. Tou je totiž úprava zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá je spojená
s novelou zákona o vysokých školách, a to konkrétne úprava § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. Bol rozšírený zoznam bežných
výdavkov, ktoré možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel, a to o „bežné výdavky

na programy podporujúce medzinárodnú vzdelávaciu mobilitu alebo medzinárodnú vedeckú mobilitu, ak vyplývajú z medzinárodnej
zmluvy alebo ak program schválila vláda, a prostriedky štátneho rozpočtu poskytované Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja“. Táto ﬂexibilita pomôže odstrániť prekážky pri posunoch mobilít v štipendijných programoch, resp. napomôže účelnému

a predvídateľnému plánovaniu čerpania prostriedkov na účel mobilít v štipendijných programoch ﬁnancovaných z verejných zdrojov.

Vysokoškolské inštitúcie môžu bezplatne zverejňovať pozície vysokoškolských a výskumných pracovníkov
na portáli EURAXESS Jobs (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs).
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Štipendiá a granty
 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
Štipendium Martina Filka na rok 2022/2023
Uzávierka: 3. máj 2022
Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe.
Štipendium je možné získať na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej
literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej
škole, pričom sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky v štátnej správe.
Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade výberu im nárok na štipendium vzniká až po
zápise na štúdium na zahraničnej vysokej škole), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí,
a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa uskutočňovaného dennou formou
štúdia v podporovaných študijných oblastiach. Vysoké školy, na ktorých sa študenti uchádzajú o štúdium, na ktoré sú študenti
prijatí, alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai
Academic Ranking of World Universities 2021 http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021 alebo do 200. miesta
vrátane, v rebríčku RePEc https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html.
Uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2022
sa uskutočňuje výber na 28 možných pozícií.
Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2022/
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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 a štipendiá pre
postdoktorandov
Uzávierka: priebežne, minimálne 30 dní pred začiatkom plánovaného pobytu (granty) a druhý piatok v auguste (štipendiá)
 Vedecké výmenné granty EMBO

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/
 Štipendium pre postdoktorandov

Štipendium je určené pre postdoktorandov, ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na
jeden až dva roky. Výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa posudzujú žiadosti predložené k druhému piatku vo
februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/

 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

 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.
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Štipendiá indickej vlády na rok 2022/2023
Uzávierka: 30. apríl 2022
Indická vláda prostredníctvom Indickej rady pre kultúrne vzťahy ponúka na akademický rok 2022/2023 viaceré typy štipendií.
Občania SR sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci dvoch schém:
 General scholarship scheme, štipendiá sú určené pre študentov 1., 2. a 3. stupňa VŠ štúdia vo veku 18 až 30 rokov
v rámci 5 univerzít/inštitútov v technických oblastiach; určené pre žiadateľov od 18 do 30 rokov.
 Scholarship scheme for Indian culture, štipendiá sú určené záujemcom o tanec, hudbu, divadlo, aplikované umenie,
sochárstvo, indickú kuchyňa a indický jazyk.
Oba druhy štipendií zahŕňajú spiatočnú letenku.
Bližšie informácie (a on-line prihlasovanie): http://a2ascholarships.iccr.gov.in

 INDONÉZIA
Indonézske štipendium v oblasti umenia a kultúry
Uzávierka: 1. máj 2022
Ministerstvo zahraničných vecí Indonézskej republiky ponúka záujemcom vo veku od 19 do 35 rokov so záujmom a motiváciou
pre umelecké smery štipendijný program „Indonézske štipendium v oblasti umenia a kultúry“. Vzhľadom na pandemickú
situáciu nie je možné, aby sa štipendisti v roku 2022 zúčastnili štúdia osobne, preto sa štúdium uskutoční v online forme
od 15. mája do 9. júla 2022. Štipendium zahŕňa školné. Znalosť indonézskeho jazyka je výhodou, nie je však podmienkou.
Znalosť anglického jazyka je povinná.
Bližšie informácie: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=764

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 musí priložiť akceptačný list od
prijímajúcej inštitúcie.
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://mif-testpage.com/wp/en/fellowship/announcement/#overview

 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 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
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/
Kurz pre učiteľov nemeckého jazyka na základných a stredných školách v Bavorsku
Uzávierka: 18. máj 2022
Bavorsko ponúka 10 učiteľom nemeckého jazyka na slovenských základných a stredných školách kurz, ktorý sa uskutoční od
27. júna do 1. júla 2022 v Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung v Dillingene. Pobytové náklady a kurz hradí
bavorská strana, cestovné hradí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (vlak a/alebo autobus).
Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/30588-sk/bavorsky-kurz-dalsie-vzdelavanie-ucitelov-nj-v-dillingene/
Fond Boehringer Ingelheim – štipendiá na doktorandské štúdium, príspevky na krátkodobé výskumné cesty
a odborné kurzy v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. jún 2022 (výskumné štipendium) 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: https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/md-fellowships.html
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html

 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)
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Projekty
Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie).
Program ESPRIT pre kvalifikovaných postdoktorandov
Uzávierka: priebežne
Program ESPIRIT (Early-Stage-Programme: Research–Innovation–Training) je určený pre vysokokvalifikovaných
postdoktorandov všetkých vedných disciplín s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí majú v čase podávania žiadosti
ukončené doktorandské štúdium pred maximálne 5 rokmi. Štipendium sa udeľuje na 36 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide
o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu (plat postdoktoranda + ročný paušálny príspevok na
projekt 15 000 EUR; v prípade odôvodnených výdavkoch maximálne 25 000 EUR).
Bližšie informácie: https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/esprit-programm
Štipendiá 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

 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: 30. jún 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
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Štipendiá a granty
 USA
Fulbright Slovak Student Program – grant pre postgraduálne štúdium a výskum
Uzávierka: 30. jún 2022

Fulbright Slovak Student Program ponúka granty pre slovenských študentov, ktorí majú ukončené magisterské štúdium a majú

záujem o magisterský program alebo výskum v rámci svojho doktorandského štúdia na akreditovaných univerzitách po celých
Spojených štátoch. Štúdium alebo výskumný pobyt v USA môže trvať 6 až 9 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých
študijných odboroch s výnimkou klinickej medicíny (ide o priamy kontakt s pacientom) a programov LL.M a MBA.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/going-to-the-us-1

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2022/2023 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín:
BELGICKO
ČESKO
ČÍNA
EGYPT
GRÉCKO
IZRAEL
KÓREA
MAĎARSKO
NEMECKO (DAAD)
POĽSKO
RUMUNSKO
SLOVINSKO
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V skratke
 Štipendium na bakalárske štúdium na slovenských vysokých školách
Štipendium 300 EUR na mesiac (3 000 EUR na akademický rok a 9 000 EUR na celé bakalárske štúdium) je určené
pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole
v Slovenskej republike v dennej forme štúdia. Štipendium bude udelené v dvoch kategóriách: najväčšie talenty
spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo
špecifických znevýhodnených skupín. Uzávierka predkladania žiadostí je 31. mája 2022.
V akademickom roku 2022/2023 bude mať nárok na štipendium 1 000 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet
bodov v kategórii „najväčšie talenty“. V kategórii „nadpriemerní študenti“ bude podporených 400 uchádzačov.
Bližšie informácie: https://stipendia.portalvs.sk/

 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 kategóriách: 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 pedagógovia spĺňajúci podmienky ocenenia, sa
môžu nominovať sami, alebo ich nominuje s ich súhlasom organizácia, v ktorej pôsobia (vedci) alebo ich nadriadení
(vysokoškolský 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.

 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 do 15. mája 2022 (prihláška musí byť
zaregistrovaná do 30. apríla 2022).
Bližšie informácie: https://www.forwomeninscience.com/article/60

 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní
 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/

 Konferencia DAAD a ASEM: The Green Transition at Higher Education Institutions – Examples

of Practice from Asia and Europe
30. máj 2022 (virtuálna konferencia)
Bližšie informácie: https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/82152-the-green-transition-at-higher-educationinstitutions--examples-of-practice-from-asia-and-europe/

 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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