
Akcia Rakúsko – Slovensko
spolupráca vo vede a vzdelávaní 



Akcia Rakúsko – Slovensko
spolupráca vo vede a vzdelávaní 

- bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom 
v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu

- financovaný MŠVVaŠ SR a Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a 
výskum Rakúskej republiky 

- správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium 

- štipendiá a projekty

www.aktion.saia.sk



ŠTIPENDIÁ A PROJEKTY AKCIE R-SR

▪ ŠTIPENDIÁ 
- pre diplomantov (1 – 3 mesiace) max. 1 150€ / mesiac

- pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) max. 1 150€ / mesiac

- pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov)       max. 1 400€ / mesiac

- na krátkodobé pobyty (max. 3 dni)              90€ / deň

- na letné jazykové kurzy (max.  1 mesiac)   750€+poplatky

▪ PROJEKTY
- cielená projektová podpora max. 36 mesiacov / 60 000€

- podpora iniciatívnych projektov  max. 12 mesiacov / 6 000€



www.aktion.saia.sk



ŠTIPENDIÁ PRE DIPLOMANTOV 

Možnosť využívať pri príprave diplomovej práce aj zdroje 
v partnerskej krajine a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu práce. 

Uchádzači: študenti 2. stupňa štúdia štátnych, verejných a súkromných VŠ,
ktorí ku dňu uzávierky absolvovali min. 1 semester 

(ak študijný program kombinuje prvý a druhý stupeň - ukončených 
min. 7 semestrov štúdia)

Trvanie: 1 – 3 mesiace

Štipendium: max. 1 150 EUR / mesiac 

Uzávierka: 15. marec a 15. október on-line na www.scholarships.at

http://www.scholarships.at/


ŠTIPENDIÁ PRE DOKTORANDOV 

Možnosť využívať pri príprave dizertačnej práce aj zdroje 
v partnerskej krajine a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu práce.

Uchádzači: doktorandi štátnych, verejných a súkromných VŠ, SAV, 
ktorí ku dňu uzávierky absolvovali min. 1 semester

Trvanie: 3 – 6 mesiacov

Štipendium: max. 1 150 EUR / mesiac 

Uzávierka: 15. marec a 15. október on-line na www.scholarships.at

http://www.scholarships.at/


ŠTIPENDIÁ PRE POSTDOKTORANDOV 

„Postdoktorandi“: vedeckí a pedagogickí pracovníci štátnych, verejných a súkromných 
VŠ a SAV, ktorým bol udelený titul PhD. alebo ekvivalent, nie sú habilitovaní a od 
udelenia titulu PhD. neuplynulo k termínu uzávierky viac ako 10 rokov.

Typ pobytu: výskumný pobyt 

Uchádzači: vysokokvalifikovaní postdoktorandi

Trvanie: 3 – 6 mesiacov

Štipendium: max. 1 400 EUR / mesiac

Uzávierka: 15. marec a 15. október on-line na www.scholarships.at

http://www.scholarships.at/


ŠTIPENDIÁ NA LETNÝ JAZYKOVÝ KURZ

Uchádzači: študenti VŠ a doktorandi (štátnych, verejných a súkromných VŠ a SAV)

Trvanie: 1 mesiac (v závislosti od termínov usporiadateľov kurzov)

Štipendium: 750 EUR + kurzovné + ubytovanie 

Uzávierka: 15. marec on-line na www.scholarships.at

O štipendium na letný jazykový kurz sa môžu uchádzať študenti, ktorí sú riadnymi študentami 
a v predchádzajúcom semestri získali minimálne 5 kreditov.

Uprednostnení budú uchádzači, ktorí ešte nezískali toto štipendium (v jednom stupni štúdia).

kurz = krátky
der Kurs = kurz

http://www.scholarships.at/


spoločenské 
vedy

(psychológia, ekon., 
pedag., právo, masmed. 
kom., polit. a soc. vedy)

jazykoveda a lit. veda 
(napr. germanistika)

humanitné 
vedy a umenie
(hist. vedy, archeológia

filologické a literárne 
vedy, filozofické vedy, 
etika, religionistika a
teologické vedy, vedy 

o umení a pod.)

2024

technické vedy

20252023

prírodné vedy 
a príbuzné

(medicína, veterinárne 
lekárstvo, 

pôdohospodárstvo a 
poľnohospodárstvo) 

2026

KAŽDÝ ROK JE URČENÝ INÝ ODBOR:
kurz = krátky
der Kurs = kurz



ŠTIPENDIÁ NA KRÁTKODOBÉ POBYTY

Účel pobytu:   krátka študijná cesta, kontaktné stretnutie s kolegami z 

partnerskej krajiny

Uchádzači: pedagogickí a vedeckí pracovníci (vrátane doktorandov)

Trvanie: max. 3 dni

Štipendium:    90 €/deň

Uzávierka: priebežne na www.scholarships.at / začiatok pobytu najskôr 

60 dní od podania žiadosti

http://www.scholarships.at/


PRIJÍMAJÚCA ORGANIZÁCIA V RAKÚSKU

• verejné univerzity

• súkromné univerzity

• odborné vysoké školy (Fachhochschulen)

• Rakúska akadémia vied

• archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, 
výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu 
zámeru

• pedagogické vysoké školy (iba v prípade diplomantov a 
krátkodobých pobytov)

V prípade LETNÝCH JAZYKOVÝCH KURZOV sa akceptačný list 
nevyžaduje. Štipendium sa viaže s konkrétnou letnou jazykovou 
školou.



ŠTATISTIKA ÚSPEŠNOSTI

100 %

100 %

100 %

64 %

Úspešnosť 
v roku 2022

* %



Akcia Rakúsko – Slovensko

spolupráca vo vede a vzdelávaní 

PROJEKTY



I. Cielená projektová podpora Akcie

• max. 36 mesiacov
Pritom treba mať na zreteli, že počas trvania projektu je potrebné vždy po 12 mesiacoch predložiť 
priebežnú správu, na základe ktorej rozhodne Riadiace grémium o financovaní na ďalších 12 mesiacov.

• max. 60 000 EUR počas celého projektu, maximálne však 20 000 EUR za rok

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

• max. 12 mesiacov

• max. 6 000 EUR za rok

TRVANIE A FINANCOVANIE PROJEKTOV



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

bilaterálne jazykové kurzy, v rámci ktorých by sa slovenskí študenti mali učiť po  

nemecky a rakúski študenti po slovensky

• Organizácia rakúsko-slovenských školení

bilaterálne školenia alebo cykly školení pre študentov a doktorandov zamerané buď na

zlepšenie  odborných znalostí, alebo na zlepšenie zručností v oblasti „soft skills“ (ako napr. 

prezentačné a komunikačné zručnosti, projektový manažment a pod.)

• Doktoráty pod dvojitým vedením

spolupráca tímov doktorandov a ich školiteľov z Rakúska a zo Slovenska; vedenie (školenie)

1/+ doktorandov prostredníctvom min. 1 rakúskeho a 1 slovenského školiteľa.

I. CIELENÁ PROJEKTOVÁ PODPORA



• projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre 
naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup)

• mobility, výmeny, pracovné stretnutia, školenia, workshopy, 
konferencie, exkurzie

• exkurzie je možné financovať iba v tom prípade, ak je ich 
realizácia obojstranná (uskutočňujú sa na slovenskej aj na 
rakúskej strane)

II. PODPORA INICIATÍVNYCH PROJEKTOV



Projektové konzorcium musí byť zložené z:

• min. 1 projektového účastníka z RAKÚSKA

• min. 1 projektového účastníka zo SLOVENSKA

• zapojenie partnerov z ĎALŠÍCH KRAJÍN

PROJEKTOVÍ PARTNERI



„Pravidlá pre prípravu rozpočtu a odúčtovanie finančných 
prostriedkov“

A. MOBILITNÉ VÝDAVKY

B. MZDY/HONORÁRE

C. NÁKUPY TOVAROV A SLUŽIEB A INÉ ODÔVODNENÉ VÝDAVKY

ROZPOČET A OPRÁVNENÉ VÝDAVKY



• projektová žiadosť (online formulár - vypĺňa sa po nemecky alebo po anglicky)

• opis projektu (max. tri strany) 

• plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít projektovému tímu, časový harmonogram)

• písomný súhlas a vyjadrenie podpory každej organizácie zapojenej do projektu

• v prípade slovenskej inštitúcie podpísaný rektorom vysokej školy, dekanom fakulty alebo riaditeľom ústavu SAV 
• v prípade rakúskych inštitúcií podpísaný riaditeľom inštitútu vysokej školy alebo inštitútu Rakúskej akadémie 

vied
• v ostatných prípadoch podpísaný príslušnými štatutárnymi zástupcami inštitúcií

• rozpočet projektu – pre rozpočet projektu je potrebné využiť predpísaný vzor

Rozpočet projektu v xls formáte je potrebné poslať e-mailom do termínu uzávierky na adresu koordinátorky 
programu.

PODÁVANIE ŽIADOSTI / PRÍLOHY



I. CIELENÁ PROJEKTOVÁ PODPORA:

15. október 

II. PODPORA INICIATÍVNYCH PROJEKTOV:

15. marec, 15. máj a 15. október

Začiatok projektu treba plánovať najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky, ku 
ktorému bol projekt podaný.

OKTÓBER

UZÁVIERKY NA PODÁVANIE PROJEKTOV

online na www.scholarships.at

http://www.scholarships.at/


OKTÓBER

ŠTATISTIKA ÚSPEŠNOSTI



SK to A

Podávanie 
žiadostí
ŠTIPENDIÁ
PROJEKTY



Mgr. Kristína SALLEROVÁ, riaditeľka programu

e-mail: kristina.sallerova@saia.sk

tel.: 02/5930 4738 

Ing. Zuzana KOPECKÁ, finančná manažérka programu

e-mail: zuzana.kopecka@saia.sk

tel.: 02/5930 4752

www.aktion.saia.sk

OKTÓBER

KONTAKT

mailto:kristina.sallerova@saia.sk
mailto:zuzana.kopecka@saia.sk
http://www.aktion.saia.sk/


Štipendiá  

do Nemecka 



ŠTUDIJNÉ / JAZYKOVÉ ŠTIPENDIÁ

Typ štipendia Uzávierka (predpokladaná)

Štipendiá na magisterské/doplňujúce 

štúdium (10 – 24 mesiacov)

15. november www.funding-guide.de

Štipendium: 934 eur/mesiac + 

príspevok na cestovné a poistenie + ďalšie výhody

Letné jazykové kurzy pre študentov

(3 – 4 týždne)

1. december na www.funding-guide.de

Štipendium: 1 061 eur + príspevok na poistenie a na 

cestovné 225 eur

Odborné exkurzie 1. máj a 1. november na www.funding-guide.de

Štipendium: 50 eur/osoba/deň

http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/


VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ

Typ štipendia Uzávierka (predpokladaná)

Štipendiá pre doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov 

(1 – 6 mesiacov)

15. november www.funding-guide.de

Štipendium: 1 200 eur/mesiac + 

príspevok na cestovné a poistenie

Štipendiá pre doktorandov 

(7 – 12 mesiacov)

15. november na www.funding-guide.de

Štipendium: 1 200 eur/mesiac + 

príspevok na cestovné a poistenie + ďalšie výhody

Doktoráty pod dvojitým vedením alebo 

spoločné doktorandské programy 

(max. 2 roky)

15. november na www.funding-guide.de

Štipendium: 1 200 eur/mesiac + 

príspevok na cestovné a poistenie + ďalšie výhody

Výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a 

vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)

15. november na www.funding-guide.de

Štipendium: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac + príspevok 

na cestovné

Výskumné pobyty pre bývalých 

štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

15. november na www.funding-guide.de

Štipendium: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac + príspevok 

na cestovné

http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/


UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ

Typ štipendia Uzávierka (predpokladaná)

Štipendiá na magisterské/doplňujúce 

štúdium v odbore architektúra 

(10 – 24 mesiacov)

30. september www.funding-guide.de

Štipendium: 1 200 eur/mesiac + 

príspevok na cestovné a poistenie

Štipendiá na magisterské/doplňujúce 

štúdium v odbore hudba 

(10 – 24 mesiacov)

29. september na www.funding-guide.de

Štipendium: 1 200 eur/mesiac + 

príspevok na cestovné a poistenie + ďalšie výhody

Štipendiá na magisterské/doplňujúce 

štúdium v divadelnom odbore 

(10 – 24 mesiacov)

2. november na www.funding-guide.de

Štipendium: 1 200 eur/mesiac + 

príspevok na cestovné a poistenie + ďalšie výhody

Štipendiá na magisterské/doplňujúce 

štúdium v odboroch výtvarné umenie, 

dizajn, vizuálna komunikácia a film 

(10 – 24 mesiacov)

30. november na www.funding-guide.de

Štipendium: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac + príspevok 

na cestovné

Študijné pobyty pre vysokoškolských 

učiteľov umeleckých smerov a 

architektúry (1 – 3 mesiace)

15. november na www.funding-guide.de

Štipendium: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac + príspevok 

na cestovné

http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/
http://www.funding-guide.de/

