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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



www.aktion.saia.sk



ŠTIPENDIÁ A PROJEKTY AKCIE R - SR

 ŠTIPENDIÁ 
- štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace) max. 800€/mesiac

- štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) max. 1050€/mesiac

- štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov)     max. 1400€/mesiac

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

- štipendiá na letné jazykové kurzy (max. 1 mesiac)  345€ + ubytovanie + 
kurzovné

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

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



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 mesiace

Štipendium: max. 1050 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: 345 EUR (vypláca OeAD-GmbH) + poplatky za jazykový kurz  + 
poplatky za 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/


humanitné 
vedy a umenie

2024

technické vedy

2025

spoločenské 
vedy

2023

prírodné vedy 
a príbuzné

(medicína, veterinárne 
lekárstvo, 

pôdohospodárstvo a 
poľnohospodárstvo) 

2022

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 (vypláca SAIA, n. o.)

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

60 dní od podania žiadosti

http://www.scholarships.at/


- rozvíjanie a posilňovanie bilaterálnych rakúsko-slovenských partnerstiev 
v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu

Oblasti projektovej podpory:

I. Cielená projektová podpora Akcie
• Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov

• Organizácia rakúsko-slovenských školení pre študentov a doktorandov

• Doktoráty pod dvojitým vedením

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (ľubovoľné témy a aktivity)

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

• Uzávierka: 15. október na www.scholarships.at

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

• max. 12 mesiacov

• max. 6 000 EUR za rok

• Uzávierka: 15. marec, 15. máj a 15. október na www.scholarships.at

Trvanie projektov a financovanieTRVANIE A FINANCOVANIE PROJEKTOV

http://www.scholarships.at/
http://www.scholarships.at/


SK to A

Podávanie 
žiadostí
ŠTIPENDIÁ

www.scholarships.at



Výskumné štipendiá DAAD do Nemecka 

pre doktorandov



Výskumné štipendiá DAAD

Typ štipendia Uzávierka
Štipendiá pre doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov 

(1 – 6 mesiacov)

15. november a 2. máj na 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

Jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny -

Štipendium na študijné a výskumné pobyty 

(1 – 6 mesiace) 

priebežne na www.funding-guide.de

Štipendium: 1 200 eur/mesiac + príspevok na 

cestovné a poistenie

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


NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ 
PROGRAM 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Vládou SR schválený 
v roku 2005

Zdroj financovania: 
MŠVVaŠ SR

ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY

DO CELÉHO SVETA 

Pre osoby s trvalým pobytom na Slovensku 
(študentov, doktorandov, VŠ učiteľov, výskumných 

a umeleckých pracovníkov slovenských VŠ, pracovísk 
SAV a iných externých vzdelávacích inštitúcií)



študenti 2. stupňa VŠ doktorandi postdoktorandi

ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY

semestrálne 
štúdium 

(max. 1 akad. rok) 

3 - 6 mesiacov 
výskumné / umelecké pobyty 
(príprava diplomovej práce)

1 - 10 mesiacov 
študijný / výskumný / 

umelecký 
pobyt na zahraničnej VŠ 
alebo na inej výskumnej 

inštitúcii súvisiaci s 
doktorandským štúdiom 

a jeho zameraním

3- 6 mesiacov
výskumný pobyt na zahr. VŠ 

alebo na inej výskumnej 
inštitúcii súvisiaci so získaním 
nových zručností a výsledkov 
potrebných pre kariérny rast; 

podmienka pre udelenie 
štipendia: 

návrat na domácu inštitúciu



ŠTIPENDIUM NIE JE
URČENÉ: 

- študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium v 
zahraničí, resp. realizujúcim celé štúdium v zahraničí,

- študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú 
absolvovať pobyt na inej zahraničnej alebo slovenskej 
škole,

- záujemcom prijatým na pobyt v zahraničí v rámci iných 
štipendijných programov (napr. Erasmus+, CEEPUS, 
bilaterálne medzivládne dohody a pod.).



- určené na pokrytie životných nákladov počas 
pobytu v zahraničí (ubytovanie, strava, miestne 
cestovné výdavky...)

- uhrádza sa v mesačných platbách, vždy k 7. dňu 
príslušného kalendárneho mesiaca na účet 
štipendistu (po zaslaní potvrdenia o nástupe)

ŠTIPENDIUM



Spojené štáty 
1 660 eur

Francúzsko
1 250 EUR

Austrália
1 590 EUR

Čína
810 EUR

Nórsko
1 150 EUR

Mexiko
340 EUR

Egypt
720 EUR

Nemecko
840 EUR

MESAČNÉ ŠTIPENDIUM 



Paušálny príspevok na prepravu 
na miesto pobytu a späť 

- vzdialenosť vzdušnou čiarou:

› 0 – 350 km: 0 €

› 351 – 2000 km: 250 €

› 2001 – 7000 km: 500 €

› Viac ako 7000 km: 1000 €

CESTOVNÝ GRANT



30. apríla 2022 o 16:00 hod.
na pobyty v akademickom roku 2022/2023

31. októbra 2022 o 16:00 hod.
na pobyty v letnom semestri 2022/2023

www.stipendia.sk

UZÁVIERKY



WWW.STIPENDIA.SK



Mgr. Kristína Sallerová, administrátorka programu
pre uchádzačov zo Slovenska
kristina.sallerova@saia.sk

Mgr. Ondrej Aradský, administrátor programu
pre uchádzačov zo zahraničia
ondrej.aradsky@saia.sk

Mgr. Lenka Stašiniaková
finančná manažérka programu
lenka.stasiniakova@saia.sk

Webová stránka programu: www.stipendia.sk

KONTAKT

mailto:kristina.sallerova@saia.sk
mailto:ondrej.aradsky@saia.sk
mailto:lenka.stasiniakova@saia.sk
http://www.stipendia.sk/

