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Štipendiá a cestovné granty pre občanov Slovenskej
republiky – študentov, doktorandov, vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov vysokých škôl
a pracovísk Slovenskej akadémie vied
Štipendiá, pokrývajúce životné náklady, sú určené pre študentov slovenských vysokých škôl
na študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole počas magisterského štúdia (2. stupeň vysoko‑
školského vzdelávania) a pre doktorandov slovenských inštitúcií na študijný/výskumný p obyt
na zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Podávanie žiadostí o štipendium a cestovný grant

Študenti, interní doktorandi, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV sa môžu uchá‑
dzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom
v zahraničí.

do 30. apríla
do 31. októbra

Typy štipendií

Miesto prijímania žiadostí

a) štipendiá pre študentov slovenských vysokých škôl na študijný pobyt počas magisterské‑
ho štúdia (2.  stupeň vysokoškolského vzdelávania) v rozsahu jeden až dva semestre na
zahraničných vysokých školách;
b) štipendiá pre doktorandov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV počas dokto‑
randského štúdia v rozsahu 1 až 12 mesiacov na zahraničných vysokých školách, resp.
výskumných pracoviskách.
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Podmienky udelenia štipendia pre študentov:
Študenti vysokých škôl musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalár‑
ske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej
škole musí byť uchádzač riadnym študentom magisterského štúdia (2. stupeň vysokoškol‑
ského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukon‑
čiť magisterské štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania žia‑
dosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia pred nástupom na štipendijný pobyt
predložiť doklad o prijatí na magisterské štúdium na slovenskej vysokej škole v príslušnom
akademickom roku.
Štipendiá nie sú určené:
n študentom a doktorandom prijatým na celé magisterské alebo doktorandské štúdium
v zahraničí, resp. tým, ktorí celé štúdium už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo
zdrojov NŠP,
n občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt
na inej zahraničnej alebo slovenskej škole,
n študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov
(napr. Erasmus, Višegrádsky fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.),
vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom,
n študentom a doktorandom, ktorí už absolvovali trojmesačný a dlhší štipendijný pobyt
v rámci Národného štipendijného programu SR.

Cestovné granty
O cestovný grant sa môžu uchádzať študenti slovenských vysokých škôl v súvislosti s ich pláno‑
vaným študijným pobytom počas magisterského štúdia v zahraničí v  trvaní min. 1  semester.
Interní doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o  cestovný
grant v súvislosti s ich plánovaným výskumným pobytom v zahraničí v trvaní min. 1  mesiac.
Externí doktorandi sa môžu uchádzať o cestovný grant iba v prípade, ak sú zamestnancami
slovenskej vysokej školy, resp. SAV.
Cestovný grant nie je určený na úhradu nákladov spojených s  účasťou na konferenciách.
Cestovný grant sa môže použiť iba na jednu cestu na miesto pobytu a na jednu cestu späť.

Žiadosti o štipendiá a cestovné granty sa podávajú on‑line na www.stipendia.sk. Vyplnený
on‑line formulár žiadosti uchádzač po odoslaní do systému vytlačí, podpíše, nalepí aktuálnu
fotografiu a doručí na adresu SAIA, n.  o.:
– na pobyty v nasledujúcom školskom roku
– na pobyty v letnom semestri prebiehajúceho školského roka

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné pripojiť k on‑line žiadosti
o štipendium na študijný/výskumný pobyt pre študentov a doktorandov:
v slovenskom jazyku:
n štruktúrovaný životopis,
n motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť po
skončení štipendijného pobytu),
n odborný program študijného/výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej
univerzity, výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a ter‑
mín nástupu na pobyt),
n dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta, v prípade doktoranda jedno odpo‑
rúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska, s podpi‑
som odporúčajúceho a s kontaktom naňho),
n doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy, resp. bol prijatý na doktorandské
štúdium a v čase podávania žiadosti je ešte stále študentom doktorandského štúdia,
n fotokópia diplomu a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach;
n ak sa zároveň žiada o cestovný grant, doklad k požadovanej výške finančného príspevku na
cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu),
v cudzom jazyku:
n akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska
s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska
a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné
údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku,
než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný
(nie úradný) preklad.
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné pripojiť
k on‑line žiadosti o cestovný grant:
v slovenskom jazyku:
n štruktúrovaný životopis,
n motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium/výskumný pobyt,
čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu),

n odborný program študijného/výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahra‑
ničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj
dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt,
n potvrdenie o tom, že študent je riadnym študentom VŠ/interným doktorandom, resp.
potvrdenie, že uchádzač je vysokoškolským učiteľom/výskumným pracovníkom na VŠ
alebo v SAV,
n doklad o finančnom zabezpečení študijného/výskumného pobytu v zahraničí (vlastné
náklady, štipendium – uviesť názov programu, kto udelil štipendium),
n doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej
kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu),
v cudzom jazyku:
n akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného praco‑
viska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskum‑
ného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať
funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný
list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí
uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad.
Osobitnú žiadosť o cestovný grant netreba predkladať, ak sa uchádzač zároveň uchádza aj
o štipendium (o cestovný grant sa žiada priamo v žiadosti o štipendium).
Jedna osoba si môže podať k jednému termínu uzávierky iba jednu žiadosť
v rámci NŠP.

Výber uchádzačov
Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva SR, vyberá štipendistov na základe
predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:
n zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia/výskumného pobytu
na vybranej vysokej škole, výskumnom pracovisku;
n odborný program študijného/výskumného pobytu a využitie výsledkov pobytu pre
ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu;
n odborné a osobnostné predpoklady uchádzača uvedené v odporúčaniach;
n študijné, resp. vedecké výsledky;
n stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste;
n celkovú kvalitu predloženej žiadosti.
Prioritu pri udeľovaní štipendia budú mať študenti a doktorandi prírodných
a technických vied.
Schválení štipendisti pri podpise dohody o udelení štipendia doložia originál akceptač‑
ného listu a  potvrdenia o  návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu (za originál sa
nepovažuje fax ani vytlačený naskenovaný dokument).
Informáciu o udelení/neudelení štipendia/cestovného grantu oznámi SAIA,  n.  o.,
uchádzačom spravidla do šiestich týždňov po uzávierke prihlášok.

