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ÚVOD
Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda
Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a administratívne ho zabezpečuje SAIA,
n. o.
Cieľom Národného štipendijného programu je poskytnúť finančné prostriedky na umožnenie
študijnej/výskumnej/umeleckej mobility kvalitným slovenským i zahraničným uchádzačom.
NŠP ponúka slovenským študentom a doktorandom možnosť nadobudnúť vedomosti,
odborné kompetencie, pracovať na výskumných projektoch a získať vedecké poznatky
a skúsenosti aj na prestížnych zahraničných univerzitách či výskumných organizáciách.
Jedinečnou charakteristickou vlastnosťou programu je jeho flexibilita a široké spektrum
možností, ktoré potenciálnemu uchádzačovi ponúka. Vysokoškolskí študenti (2. stupeň
vysokoškolského vzdelávania) a doktorandi s trvalým pobytom na Slovensku majú možnosť
uchádzať sa o štipendium na študijný/výskumný/umelecký pobyt kdekoľvek vo svete, čo im
umožňuje vybrať si prijímajúcu vysokú školu/výskumnú organizáciu podľa vlastných
preferencií a akademickej špecifikácie.
Program je určený nielen pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku, ale podporuje aj
študijnú/výskumnú/prednáškovú/umeleckú mobilitu zahraničných vysokoškolských študentov
(2. stupeň vysokoškolského vzdelávania), doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov so záujmom absolvovať štipendijný pobyt na
slovenských vysokých školách, resp. výskumných organizáciách.
Národný štipendijný program je užitočný nástroj, ktorý každoročne umožní desiatkam
štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku absolvovať pobyt v zahraničí a štipendistom zo
zahraničia absolvovať pobyt na Slovensku, čím prispieva k propagácii a prezentácii
slovenského vysokoškolského a výskumného priestoru.
Dôležitým atribútom programu je aj skutočnosť, že výška udeľovaných štipendií
v jednotlivých kategóriách, v závislosti od krajiny pobytu, je nastavená tak, aby štipendistovi
pokryla základné životné náklady počas mobility, vďaka čomu sa schválení uchádzači môžu
plne venovať akademickej alebo výskumnej činnosti.
Od roku 2005 získalo štipendijnú podporu v rámci NŠP vyše 1 300 slovenských štipendistov
a približne rovnaký počet zahraničných štipendistov. Každoročne sa zvyšujúci počet žiadostí
o štipendium je jasným indikátorom toho, že NŠP môžeme zaradiť medzi veľmi úspešné,
významné a populárne programy, a to nielen na úrovni Slovenska. NŠP poskytuje priestor aj
na nadväzovanie spolupráce tam, kde Slovenská republika nemá uzavretú bilaterálnu dohodu
v oblasti vzdelávania (príkladom je zasielanie ponuky lotyšských štipendií recipročne za
ponuku NŠP zo SR).
Keďže počet uchádzačov o štipendium v rámci NŠP stále narastá, zárukou úspechu nie je iba
podanie si žiadosti, ale skutočne rozhoduje vysoká kvalita podanej žiadosti o štipendium.
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Táto správa poskytuje prehľad o aktivitách v oblasti administrácie programu a propagácie
programu (vrátane poskytovania informácií) za rok 2014.
SAIA v roku 2014 poskytovala informácie o programe na desiatkach seminárov a školení na
Slovensku, propagovala slovenské vysoké školstvo a vedu na viacerých medzinárodných
podujatiach. Na účely propagácie programu aktualizovala a vydala, alebo pripravila dotlač
viacerých propagačných materiálov (letáky, plagáty, príručka pre prichádzajúcich
zahraničných študentov, perá, USB kľúče a pod.).
V súvislosti s udeľovaním štipendií a grantov v roku 2014 SAIA vykonávala dva druhy
aktivít. Prvou z nich bolo vyplácanie štipendií a cestovných grantov, ako aj administrácia
pobytov z výziev uskutočnených v roku 2013 (výzvy s uzávierkou na predkladanie žiadostí
30. apríla 2013 a 31. októbra 2013). Okrem tejto skutočnosti SAIA administrovala aj dve
uzávierky na predkladanie žiadostí v roku 2014. Prvá uzávierka na predkladanie žiadostí
v roku 2014 bola 30. apríla 2014, pričom schválené pobyty sa mohli začať realizovať v rámci
akademického roka 2014/2015. Druhá uzávierka programu sa uskutočnila dňa 31. októbra
2014. V rámci tejto uzávierky mohli schválení uchádzači začať realizovať svoje štipendijné
pobyty v rámci letného semestra akademického roka 2014/2015. V prípade oboch uzávierok
musia doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci ukončiť svoje
pobyty na prijímajúcich inštitúciách na Slovensku najneskôr do 30. novembra 2015.
V súvislosti s administráciou pobytov štipendistov SAIA počas roka 2014 úzko
spolupracovala nielen s prijímajúcimi inštitúciami, ale komunikovala aj s cudzineckou
políciou a veľvyslanectvami. S cieľom zjednodušiť procedúry pre štipendistov NŠP
v súvislosti s pobytom na Slovensku sa SAIA aktívne zapojila aj do pripomienkovania novely
Zákona o pobyte cudzincov.
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PROPAGÁCIA PROGRAMU A INFORMAČNÁ KAMPAŇ
Propagácia programu prostredníctvom webových stránok
Hlavnou webovou stránkou Národného štipendijného programu SR je stránka
www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. Web programu je vytvorený v piatich
jazykových mutáciách – slovenskej, anglickej, francúzskej, ruskej a španielskej. Na
webových stránkach NŠP nájde návštevník detailné informácie o podmienkach programu,
o výzvach na predkladanie žiadostí, rady pre uchádzačov a užitočné informácie pre
schválených štipendistov (vyplácanie štipendia, vypracovanie a odovzdávanie záverečných
správ a pod.). Uchádzači o štipendium v rámci NŠP si na stránke podávajú aj on-line žiadosť
o štipendium. Na stránkach sú zverejňované výsledky výberových konaní, ako aj umiestnené
rôzne užitočné dokumenty a publikácie na stiahnutie – osnova záverečnej správy; šablóna,
v ktorej by mali uchádzači zo zahraničia predkladať zoznam svojich publikačných
a umeleckých aktivít; výročné správy NŠP; „International Student’s Guide to Slovakia“ a
„International Researcher’s Guide to Slovakia“ (publikácie, ktoré tak študentom, ako aj
doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným/umeleckým pracovníkom zo
zahraničia priblížia Slovensko a jeho históriu a kultúru, oboznámia čitateľa so slovenskými
vysokými školami, vzdelávacím systémom, životnými nákladmi na Slovensku, poskytnú mu
informácie o vstupe a pobyte na Slovensku, zdravotnom poistení a pod.); „Study in Slovakia –
Study programmes offered in foreign languages“ (publikácia predstaví čitateľovi vzdelávací
systém na Slovensku, podmienky prijatia na vysokú školu/univerzitu na Slovensku, uznávanie
predchádzajúceho vzdelania získaného v zahraničí, všetky vysoké školy/univerzity na
Slovensku a ich stručnú charakteristiku a zoznam nimi ponúkaných študijných programov,
ktoré je možné vyštudovať v cudzom jazyku); informačná brožúra „Vstup, pobyt
a zamestnávanie cudzincov na Slovensku – praktická navigácia administratívnymi postupmi“
(publikácia vypracovaná v dvoch jazykových mutáciách – po slovensky a po anglicky).

Webová stránka Národného štipendijného programu
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Webová stránka je pravidelne aktualizovaná, a to aj na základe podnetov klientov. Pre
úplnosť treba povedať, že informácia o podpore uchádzačov s trvalým pobytom v SR
z Národného štipendijného programu je k dispozícii aj v Databáze štipendií a grantov, na
www.granty.saia.sk. Na webovej stránke www.grants.saia.sk je zverejnená aj anglická verzia
tejto databázy, v ktorej sa nachádza aj informácia o podpore uchádzačov zo zahraničia
v rámci Národného štipendijného programu.

Návštevnosť webových stránok informujúcich o NŠP
Webová stránka Národného štipendijného programu SR v období od 1. januára 2014 do 31.
decembra 2014 podľa štatistík získaných prostredníctvom služby Google Analytics
zaznamenala 145 982 návštev (sessions), z toho 64,19 % bolo identifikovaných ako nové
návštevy. Štatistická služba zaznamenala v uvedenom období 95 495 jedinečných
návštevníkov (users).
Ako sme uviedli vyššie, bola informácia o jednotlivých typoch podpory v rámci NŠP
zverejnená aj v Databáze štipendií a grantov pre uchádzačov zo SR (www.granty.saia.sk).
V uvedenom období služba Google Analytics vykazuje nasledujúce hodnoty návštevnosti:




štipendiá pre študentov: 5 185 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov: 3 315 jedinečných zobrazení informácie,
samostatné cestovné granty: 3 125 jedinečných zobrazení informácie.

V anglickom jazyku je informácia o jednotlivých typoch podpory v rámci NŠP zverejnená
v databáze štipendií a grantov pre uchádzačov zo zahraničia (www.grants.saia.sk).
V uvedenom období služba Google Analytics vykazuje nasledujúce hodnoty návštevnosti:




štipendiá pre študentov zo zahraničia: 461 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov zo zahraničia: 337 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov zo
zahraničia: 637 jedinečných zobrazení informácie.

Informovanie o NŠP prostredníctvom Bulletinu SAIA
Národný štipendijný program bol prezentovaný aj v rámci Bulletinu SAIA, kde sa pravidelne
zverejňujú informácie o najbližšej uzávierke. Okrem týchto pravidelných upozornení na
možnosti NŠP bola spracovaná a vydaná aj podrobná informácia o programe v rámci čísla
2/2014. Bulletin SAIA vychádza pravidelne mesačne v elektronickej podobe a je k dispozícii
na www.saia.sk. O vydaní aktuálneho čísla sú vždy notifikované vysoké školy a ich fakulty,
ústavy SAV, ako aj ďalšie organizácie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a individuálni
záujemcovia o informácie z oblasti internacionalizácie vzdelávania a vedy.
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V rámci
každoročnej
publikácie
Štipendiá
a granty
2015/2016
(mimoriadne vydanie Bulletinu SAIA)
administrátori Národného štipendijného
programu
pripravili
komplexnú
informáciu pre uchádzačov zo Slovenska,
ale aj zahraničia. Záujemca tu nájde
základné informácie o programe, o tom,
aké cieľové skupiny štipendijný program
podporuje, resp. nepodporuje, ako a kedy
sa dá o štipendium požiadať, aké sú
podmienky jeho získania a aké náklady
štipendium pokrýva. Publikácia je distribuovaná v tlačenej aj elektronickej podobe.

Získavanie prvotných informácií o NŠP
S cieľom zvýšiť informovanosť potenciálnych uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, SAIA
každoročne zisťuje, cez ktoré informačné kanály sa uchádzači o Národnom štipendijnom
programe dozvedeli.
Záujemcovia o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku odpovedajú na otázku „Odkiaľ
ste sa dozvedeli po prvýkrát o tomto štipendiu?“ v rámci samotnej žiadosti o štipendium.
Vďaka tomu môže administrátor programu vyhodnotiť spôsob šírenia informácií a
efektívnosť využívania informačných kanálov u všetkých uchádzačov (322 respondentov),
ktorí si podali žiadosť o štipendium NŠP k uzávierkam 30. apríla 2014 a 31. októbra 2014.
Z prieskumu vyplýva, že najčastejšími zdrojmi získavania informácií o programe boli
spolužiaci/kolegovia (22 %), informácie všeobecne dostupné na školách/pracoviskách a
webová stránka SAIA (21 %). Informácie šírené ústnym podaním, osobnou komunikáciou,
prípadne referencie a odporúčania od kolegov, spolužiakov, učiteľov či informačné semináre
pracovníkov SAIA predstavujú spolu 50 %. Ide teda o veľmi efektívne spôsoby propagácie
programu, na ktoré by sme sa chceli zamerať aj v roku 2015. Výzvou pre nás bude taktiež
zlepšiť informovanosť o programe prostredníctvom internetu (sústredením sa hlavne na
sociálne siete), ako aj aktívnejšou účasťou na výstavách a veľtrhoch.
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Zdroj informácií o NŠP - uchádzači s trvalým pobytom v SR
4

2
spolužiak/kolega

22
70

škola/pracovisko

37

webstránka SAIA/NŠP
učiteľ/nadriadený
rozhovor s pracovníkom SAIA

53
67

internet
veľtrh/výstava

67

iné

U uchádzačov zo zahraničia nie je otázka, odkiaľ sa po prvýkrát o NŠP dozvedeli, začlenená
priamo v žiadosti o štipendium (do on-line žiadosti bude začlenená od roku 2015 – uzávierka
30. apríla 2015), nachádza sa však v dotazníku spokojnosti, ktorý bol umiestnený ako on-line
formulár na stránke SAIA v piatich jazykových mutáciách (skrytý odkaz, aby sa zamedzilo
odpovediam osôb, ktorých sa program netýkal). Administrátor programu oslovil
elektronickou poštou 235 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť
o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2014 a 203 uchádzačov o štipendium
v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2014. Administrátor programu
oslovil elektronickou poštu spolu 438 uchádzačov (62 uchádzačov v kategórii študent, 74
uchádzačov v kategórii doktorand, 302 uchádzačov v kategórii vysokoškolský učiteľ,
výskumný a umelecký pracovník) o štipendium v rámci Národného štipendijného programu
zo zahraničia. Dotazník vyplnilo a odoslalo 157 respondentov.
Z odpovedí respondentov vyplýva, že informácia o Národnom štipendijnom programe sa
najlepšie šíri výmenou informácií medzi ľuďmi (kamaráti, kolegovia) a prostredníctvom
internetu. Spolu 72 respondentov (46 %) sa prvýkrát dopočulo o NŠP od svojho
kamaráta/kolegu (49) alebo učiteľa/nadriadeného (23). Spolu 54 respondentov (34 %) sa
prvýkrát dozvedelo o NŠP prostredníctvom internetu, a to tak internetu všeobecne (31), ako aj
priamo webových stránok NŠP, resp. SAIA (23). To, že sa informácia o NŠP najlepšie šíri
priamo medzi ľuďmi a prostredníctvom internetu, pravdepodobne, súvisí s tým, že po
otvorení novej výzvy na podávanie žiadostí SAIA elektronickou poštou informuje všetky
vysoké školy na Slovensku, všetky inštitúty Slovenskej akadémie vied, relevantné
zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí, ako aj zastupiteľské úrady so sídlom na
Slovensku relevantných krajín (t. j. krajín, ktorých občania sú oprávaní uchádzači
o štipendium v rámci Národného štipendijného programu). Oslovené inštitúcie zverejňujú
informáciu o NŠP na svojich webových stránkach, resp. ju šíria medzi svojimi kolegami, resp.
ju posunú ďalej inštitúciám, ktorých zamestnanci/študenti sa môžu o štipendium v rámci NŠP
uchádzať (14 respondentov (9 %) sa o NŠP dozvedelo na škole/pracovisku).
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K šíreniu informácie o NŠP určite prispievajú aj bývalí štipendisti NŠP.

Odkiaľ sa respondenti o NŠP dozvedeli

12

5

kamarát/kolega
49

14

internet
webová stránka SAIA/NŠP
učiteľ/nadriadený

23

škola/pracovisko
ministerstvo
23

31

iné

Propagačné a informačné materiály
Pre potreby propagácie Národného štipendijného programu na Slovensku aj v zahraničí sa
v priebehu roka 2014 realizovala dotlač letákov a záložiek NŠP v nasledujúcich nákladoch:








leták NŠP slovenská verzia – 3 000 ks,
leták NŠP anglická verzia – 1 500 ks,
leták NŠP ruská verzia – 300 ks,
leták NŠP španielska verzia – 500 ks,
leták NŠP francúzska verzia – 200 ks,
záložka NŠP slovenská verzia – 3 000 ks,
záložka NŠP anglická verzia – 3 000 ks.

Vyšší náklad slovenskej verzie letákov NŠP súvisí aj s koncoročnou aktualizáciou letáku –
zmena adresy a telefónneho čísla regionálneho pracoviska SAIA, n. o., Žilina; odstránenie
z kontaktov regionálneho pracoviska SAIA, n. o., Prešov, ktorého prevádzka bude od roku
2015 zrušená z dôvodu krátenia rozpočtu SAIA.

Záložky boli vytvorené v slovenskej a anglickej verzii. Obsahujú názov programu
a internetovú adresu Národného štipendijného programu SR a SAIA.

11

V letákoch boli prehľadnou formou spracované podrobnejšie informácie o možnostiach
podpory v rámci Národného štipendijného programu. Každá jazyková verzia letáku obsahuje
informácie tak o možnostiach podpory pri vyslaniach, ako aj prijatiach.
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Vyššie uvedené materiály boli distribuované v rámci všetkých propagačných a informačných
aktivít, na ktorých boli poskytované informácie o programe.

V porovnaní so zoznamom konkrétnych propagačno-informačných materiálov uvedených
v schválenom pláne propagačných aktivít sa SAIA v súvislosti s pozitívnou finančnou
bilanciou na propagáciu NŠP počas roka 2014 rozhodla navýšiť náklad publikácie
„International Student‘s Guide to Slovakia“ a zrealizovať nákup USB kľúčov, pier a tašiek
s potlačou motívov NŠP v nasledujúcich nákladoch:





International Student‘s Guide to Slovakia – 2 500 ks,
pero s potlačou NŠP – 1 000 ks,
USB kľúč s potlačou NŠP – 1 000 ks,
taška s potlačou NŠP – 700 ks.

Finančné prostriedky na propagáciu, ktoré sa na tieto propagačné materiály použili, vznikli
úsporou oproti pôvodnému plánu najmä pre účasť na Európskom veľtrhu vysokoškolského
vzdelávania EHEF 2014 vo Vietname (oproti pôvodne plánovanému veľtrhu v Číne – China
Education Expo 2014), kde nie sú poplatky za prenájom stánku pre vystavovateľov, keďže
tieto sú financované z projektu veľtrhov financovaného EK. O konkrétnych podmienkach
účasti na veľtrhu vo Vietname sa SAIA, n. o., dozvedela až v lete 2014, a preto nebolo možné
zohľadniť nižšie náklady spojené s účasťou na veľtrhu pri pôvodnom plánovaní rozpočtu.
Ďalej sa úspora dosiahla aj nižšími cestovnými a prepravnými nákladmi. Plán propagačných
aktivít pritom umožňoval aj vydanie ďalších propagačných a informačných materiálov, ak to
finančné možnosti dovolia, čo sa aj stalo, teda vydanie týchto materiálov je v súlade so
schváleným plánom.
Na základe skúseností zo zahraničných veľtrhov počas roka 2014 považujeme za potrebný
vyšší náklad publikácie „International Student‘s Guide to Slovakia“, o ktorú bol na každom
zahraničnom veľtrhu veľký záujem. O túto publikáciu prejavili v roku 2014 záujem aj vysoké
školy a zastupiteľské úrady SR. Zároveň o publikáciu prejavila záujem aj Slovenská rektorská
konferencia, ktorá prispela na vydanie vyššieho nákladu s tým, že jej doručíme 500 ks
publikácií. Z uvedených dôvodov sa SAIA rozhodla pre náklad 2 500 ks.
Publikácia je napísaná v anglickom jazyku a má za úlohu čitateľovi (hlavnou cieľovou
skupinou sú študenti vysokých škôl a doktorandi zo zahraničia) nie len priblížiť Slovensko
(počet obyvateľov, najväčšie slovenské mestá, kultúrne pamiatky, slovenskú kuchyňu,
prírodu), ale aj poskytnúť praktické a užitočné informácie (zoznam slovenských vysokých
škôl, štúdium na Slovensku, podmienky prijatia na vysokú školu, životné náklady, zdravotné
poistenie, informácie o vstupe a pobyte na Slovensku – víza, prechodný pobyt a pod.).
Publikácia je používaná prevažne pri propagácii na zahraničných vzdelávacích veľtrhoch
a teší sa veľkému záujmu. Okrem toho sa uvedená publikácia zasiela aj schváleným
štipendistom NŠP (študent), aby sa im uľahčila orientácia po príchode na Slovensko.
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Vzhľadom na rastúci záujem o publikáciu v elektronickej podobe sa SAIA, n. o., namiesto
predošlej alternatívy publikácie v podobe CD nosičov tentoraz rozhodla pre výrobu 1 000 ks
USB kľúčov s dizajnom NŠP, na ktoré je možné následne nahrať publikáciu „International
Student‘s Guide to Slovakia“, ako aj NŠP letáky v PDF formáte. Doplnenie propagačných
materiálov o perá a tašky s NŠP potlačou považuje SAIA, n. o., za veľmi efektívny
propagačný nástroj programu, najmä pre potreby zahraničných veľtrhov.

USB kľúče a perá NŠP:
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Tašky NŠP:

Zároveň boli pre potreby veľtrhov aktualizované a vytlačené plagáty do stánkov (informačná
výzdoba stánku), a to v anglickom aj v slovenskom jazyku. Ide o univerzálne plagáty, ktoré sa
používajú na rôznych vzdelávacích veľtrhoch tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Z dôvodu
neštandardných rozmerov stánku na vzdelávacom veľtrhu European Higher Education Fair
(EHEF) vo Vietname, sa pre tento veľtrh museli vyrobiť osobitné plagáty.
Informačné plagáty na vzdelávacie veľtrhy na Slovensku:
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Informačné plagáty na vzdelávacie veľtrhy v Českej republike:

Informačné plagáty na vzdelávacie veľtrhy v zahraničí:

Informačné plagáty na vzdelávací veľtrh EHEF 2014 vo Vietname:
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Pre potreby zahraničných veľtrhov SAIA vytvorila aj špeciálne letáky formátu A5, ktoré
prehľadovo poskytli návštevníkom zahraničných veľtrhov informácie o Slovensku, na témy
„Slovak language courses for international students“ (možnosti štúdia slovenského jazyka
pre cudzincov na Slovensku); „Scholarships“ (možnosti štipendií pre uchádzačov tej krajiny,
v ktorej sa koná veľtrh – Národný štipendijný program; štipendiá na základe bilaterálnej
dohody; štipendiá vlády SR; štipendiá MŠVVaŠ SR a pod.); „Slovakia – Entry Conditions:
Visa, Residence Permit and Working“ (leták je upravený podľa krajiny, v ktorej sa veľtrh
koná; obsahuje stručnú informáciu o tom, kde sa dajú víza získať a odkaz na webovú stránku,
na ktorej sa záujemca dozvie podrobné podmienky pre udelenie víz na Slovensko; leták
obsahuje aj informáciu o udeľovaní povolenia na prechodný pobyt a o podmienkach legálnej
práce počas štúdia); „Living in Slovakia“ (priemerné ceny za ubytovanie, potraviny a pod. –
leták čitateľovi priblíži životné náklady na Slovensku); Study in Slovakia (zoznam
slovenských vysokých škôl a ich fakúlt rozdelených podľa zamerania – umenie, ekonomika,
medicína, poľnohospodárstvo atď.). Uvedené letáky boli vypracované v anglickom jazyku
v kombinácii s ruským, španielskym a vietnamským jazykom.

Propagácia formou informačných seminárov, školení a informačných dní na Slovensku
V roku 2014 pracovníci SAIA, a to tak v Bratislave, ako aj v regionálnych pracoviskách,
prezentovali Národný štipendijný program SR na 252 seminároch, školeniach a informačných
dňoch prevažne v univerzitných mestách na Slovensku, pričom tieto podujatia boli zamerané
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buď priamo na samotný program, alebo bol program prezentovaný aj na podujatiach
všeobecne zameraných na štipendiá a pobyty v zahraničí. Týchto podujatí sa zúčastnilo
11 822 účastníkov. Podrobný zoznam podujatí je uvedený v prílohe č. 1 tejto správy.

Účasť na veľtrhoch a výstavách
V roku 2014 pracovníci SAIA, n. o., na rôznych vzdelávacích veľtrhoch a výstavách
prezentovali slovenský vysokoškolský priestor, slovenské vysoké školy, Národný štipendijný
program a ďalšie možnosti pre pobyty na Slovensku, resp. pre pobyty v zahraničí.

Propagácia na Slovensku
V rámci vzdelávacích veľtrhov a výstav na Slovensku bol na nižšie uvedených veľtrhoch a
výstavách propagovaný v rámci zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR a SAIA, n. o., aj Národný štipendijný program:
25. – 26. marca 2014, iKariéra: Dni príležitostí, Žilina – veľtrh pracovných príležitostí,
ktorý zorganizovala študentská organizácia IAESTE Slovakia (The International Association
for the Exchange of Students for Technical Experience). IAESTE je medzinárodná nezisková
študentská organizácia, ktorá pôsobí viac ako 60 rokov v 80 členských krajinách po celom
svete. Jej agendou je realizácia projektov, cez ktoré nadväzuje bližší kontakt medzi
zamestnávateľom a študentom. Zabezpečuje kvalifikované stáže pre študentov technického a
ekonomického zamerania. Stáže chápe ako exkluzívny priestor pre overenie naučenej teórie v
praxi a výmenu získaných skúseností z iných krajín. IAESTE Slovakia funguje samostatne od
roku 1993.
Dni príležitostí sa konajú každoročne priamo na univerzitnej pôde v Bratislave, Košiciach,
Trenčíne a v Žiline (TU Košice, ŽU Žilina, TUAD Trenčín, STU Bratislava). Veľtrh je
organizovaný dvakrát ročne (na jar a na jeseň). Pracovníčka SAIA, n. o., participovala na
veľtrhu, ktorý sa konal v Žiline (a v Trenčíne, informácie nižšie). Na veľtrhu sa prezentovali
firmy (napr. ESET, Dell, Alcatel-Lucent, CN Group a iné) formou informačných stánkov,
ktoré sú takto v bezprostrednom kontakte s potenciálnymi zamestnancami. Počas podujatia
prebiehal sprievodný program vo forme prednášok.
Návštevníci (študenti 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania, vysokoškolskí učitelia
a výskumní pracovníci), ktorí navštívili náš informačný stánok, často prichádzali už so
všeobecnými informáciami o našich programoch a zaujímali sa o detailnejšie informácie
k aktuálnym uzávierkam (významnejšie dominoval aj Národný štipendijný program). Počas
trvania veľtrhu navštívilo náš stánok 115 ľudí (90 študentov, 10 doktorandov, 7
vysokoškolských učiteľov/výskumných pracovníkov, 8 absolventov). Okrem informácií si
návštevníci odniesli aj rôzne informačné materiály o možnostiach štipendií.
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8. apríla 2014, iKariéra: Dni príležitostí, Trenčín – veľtrh pracovných príležitostí, ktorý
zorganizovala študentská organizácia IAESTE Slovakia. Veľtrh sa konal na pôde Fakulty
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Počas trvania veľtrhu navštívilo informačný stánok SAIA 28 ľudí. Prevažne išlo o študentov
Fakulty špeciálnej techniky TUAD Trenčín. Pracovníčka SAIA informovala návštevníkov
o ich štipendijných možnostiach počas, resp. po ukončení ich štúdia. Zvýšený záujem prejavili
návštevníci o Národný štipendijný program SR. Okrem informácií si návštevníci odniesli aj
rôzne informačné materiály o možnostiach štipendií.

24. – 25. apríla 2014, Národné dni kariéry, Bratislava – pracovný a kariérny veľtrh pre
mladých ľudí, ktorý je organizovaný študentmi pre študentov a čerstvých absolventov
organizáciou AIESEC Slovensko. Veľtrh sa konal v priestoroch hotela Crowne Plaza
v Bratislave. NDK predstavujú jedinečné stretnutie medzi študentmi a predstaviteľmi
významných spoločností. Súčasťou veľtrhu boli aj workshopy, prednášky a tréningy. SAIA,
n. o., na tomto veľtrhu prezentovala návštevníkom rôzne štipendijné programy, najmä
Národný štipendijný program a ďalšie medzinárodné programy v oblasti vzdelávania. V
porovnaní s predošlými ročníkmi však výrazne ubudlo účastníkov veľtrhu (zrejme kvôli zlej
implementácii komunikačnej stratégie organizátorov), čo pocítili všetci vystavovatelia –
stánok SAIA počas veľtrhu navštívilo približne 55 ľudí. S ohľadom na túto skutočnosť
budeme zvažovať účasť na ďalších ročníkoch tohto podujatia.

29. – 30. apríla 2014, Job Expo 2014, Nitra – 4.
ročník veľtrhu práce, ktorý sa konal v spojení so
16. ročníkom medzinárodnej burzy práce
European Job Days 2014 v priestoroch výstaviska
Agrokomplex, š. p., v Nitre. Podujatie pripravilo
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Informačný stánok SAIA navštívilo počas dvoch
dní trvania veľtrhu 287 ľudí. Pracovníčky SAIA
predstavili návštevníkom rôzne štipendijné
možnosti
a poskytli
bližšie informácie
o jednotlivých štipendijných programoch, ktoré SAIA administruje.
Súčasťou veľtrhu boli aj rozmanité sprievodné podujatia. Medzi ne patrili aj semináre a
prezentácie, na ktorých SAIA aktívne participovala. Prezentáciu SAIA navštívilo približne 20
ľudí. Pracovníčka SAIA vo svojej prezentácii predstavila návštevníkom všetky štipendijné
programy administrované SAIA, n. o.
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10. – 12. júla 2014, festival Pohoda, letisko Trenčín – na základe pozvania Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku sa pracovníci SAIA zúčastnili festivalu Pohoda, v rámci
ktorého boli súčasťou prezentácie Európskej komisie zameranej na iniciatívu „Mládež
v pohybe“. Vďaka účasti na tomto podujatí bolo možné osloviť predovšetkým študentov
vysokých škôl, ale aj doktorandov a mladých výskumných pracovníkov plánujúcich
študijnú/výskumnú mobilitu v zahraničí. Počas troch dní bolo poskytované osobné
poradenstvo a informácie o rôznych štipendijných programoch administrovaných SAIA,
a teda aj NŠP; distribuované boli informačné letáky a propagačné materiály jednotlivých
programov. Stánok SAIA počas trvania veľtrhu navštívilo 253 ľudí.

festival Pohoda, Trenčín

23. augusta 2014, Európsky deň, Lučenec – v rámci Dní mesta Lučenec sa na Námestí
republiky v Lučenci konal Európsky deň. Počas tohto podujatia prezentovali európske
inštitúcie, partnerské mestá a organizácie ako SAIA, EURES, či IUVENTA svoje aktivity
a programy obyvateľom mesta Lučenec a okolia. Program podujatia pozostával z rôznych
prezentácií a bohatého kultúrneho programu družobných miest, prezentácií európskych
inštitúcií pôsobiacich na Slovensku, ich aktivít a priorít na nové programové obdobie 2014 –
2020. Išlo o ideálny priestor na prezentovanie aktivít SAIA, n. o. Informačný stánok SAIA
počas podujatia navštívilo viac ako 40 ľudí.

16. septembra 2014, Veľtrh neziskových organizácií, Banská Bystrica – v rámci týždňa
dobrovoľníctva sa konal v Banskej Bystrici „Veľtrh neziskových organizácií“, počas ktorého
SAIA (v stánku spolu s Erasmus Student Network Banská Bystrica a Informačným centrom
mladých v Banskej Bystrici) informovali širokú verejnosť o príležitostiach a možnostiach,
ktoré im ponúkajú jednotlivé štipendijné programy. Stánok navštívilo počas trvania veľtrhu
približne 50 ľudí.
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26. septembra 2014, Noc výskumníkov, Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina –
festival vedy „Noc výskumníkov“ sa tento rok uskutočnil už po ôsmykrát. Podujatie, ktoré
organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, sa snaží slovenskej
verejnosti priblížiť najmä tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré
sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu a prispeli k zlepšeniu kvality
života nás všetkých. Zároveň sa prezentujú aj rôzne podporné služby a možnosti pre
výskumníkov a verejnosť. Toto podujatie sa konalo v piatich slovenských mestách (Banská
Bystrica, Bratislava, Košice, Tatranská Lomnica, Žilina), pričom v štyroch mestách mala
zastúpenie aj SAIA, n. o. Informačné stánky SAIA počas trvania podujatia navštívilo viac ako
650 návštevníkov (študenti stredných a vysokých škôl, doktorandi, postdoktorandi, vedeckí
pracovníci a vysokoškolskí učitelia), ktorým zamestnanci SAIA poskytli informácie
o rôznych štipendijných programoch administrovaných SAIA.

7. októbra 2014, Univerzitný deň kariéry Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici –
podujatie sa uskutočnilo v Slávnostnej aule historickej budovy na Ekonomickej fakulte UMB
Banská Bystrica. Počas podujatia mali záujemcovia možnosť osobne konzultovať programy
a príležitosti, cez ktoré môžu vycestovať na pobyty do zahraničia pri informačných stolíkoch
pred Slávnostnou aulou, ale kto mal záujem a chcel sa dozvedieť viac, využil možnosť
započúvať sa do prezentácií rôznych rečníkov. V priestoroch auly sa prezentovali aj atraktívni
zamestnávatelia (napr. Henkel, IBM, Deloitte, pwc, EY a pod.). Organizátori poskytli aj
priestor pre prezentáciu Národného štipendijného programu a ďalších aktivít SAIA, n. o.
Informačný stolík SAIA navštívilo počas podujatia 48 návštevníkov.
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7. – 9. októbra 2014, Akadémia – VAPAC, Bratislava – 18. ročník veľtrhu pomaturitného
vzdelávania pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie, Petra
Pellegriniho, ministra školstva, vedy výskumu a športu SR, a Rudolfa Kropila, prezidenta
Slovenskej rektorskej konferencie, ktorý sa konal v priestoroch Aegon arény Národného
tenisového centra v Bratislave. Ide o najväčší študentský veľtrh v SR. Cieľovou skupinou, pre
ktorú je veľtrh určený sú študenti a absolventi stredných a vysokých škôl. Veľtrhu sa
zúčastnilo 225 vystavovateľov (vzdelávacie inštitúcie a zamestnávateľské organizácie), tak zo
Slovenska, ako aj zahraničia, a navštívilo ho približne 8 200 návštevníkov. Počas trvania
veľtrhu navštívilo stánok SAIA približne 480 ľudí. Pracovníci SAIA poskytli záujemcom
informácie o štipendijných programoch pre stredoškolákov, maturantov a ďalších záujemcov
o štúdiu v zahraničí a na Slovensku.

Akadémia – VAPAC, Bratislava

4. novembra 2014, Regionálna burza práce a informácií pre mladých, Vranov nad
Topľou – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou v spolupráci so sieťou
EURES (Európske služby zamestnanosti) zorganizoval Regionálnu burzu práce a informácií
pre mladých, v Mestskom dome kultúry, v čase od 9:00 do 13:00 hod. Burza bola zameraná
na poskytovanie užitočných informácií a poradenstva o voľbe povolania žiakom končiacich
ročníkov základných škôl a zároveň na praktickú prezentáciu študijných odborov stredných
odborných škôl z Vranova nad Topľou a okolia. V rámci burzy sa uskutočnil blok prezentácií,
počas ktorého SAIA, n. o., poskytla študentom končiacich ročníkov stredných škôl informácie
o možnostiach štúdia v zahraničí a štipendiách NŠP. Pracovníčka SAIA poskytla informáciu
o štipendijných programoch formou informačného stolíka a prezentácie 144 návštevníkom.

25. – 27. novembra 2014, PRO EDUCO & PRO JOB 2014, Košice – 8. ročník veľtrhu
vzdelávania a pracovných príležitostí, ktorý sa konal v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.
V stánku SAIA, n. o., sa zastavilo 250 návštevníkov z radov maturantov, študentov vysokých
škôl a pedagogických pracovníkov stredných, ako aj vysokých škôl, ktorým boli poskytnuté
informačné materiály, individuálna konzultácia alebo základné informácie o aktivitách SAIA.
Počas výstavy sa návštevníci veľtrhu mohli zúčastniť dvoch pódiových prezentácií, a získať
informácie o štipendijných programoch.
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Propagácia v zahraničí
8. apríla 2014, Medzinárodní veletrh pracovních příležitostí, Ostrava, Česká republika –
veľtrh pracovných príležitostí, ktorý zorganizovali EURES a Úrad práce Českej republiky sa
konal v priestoroch Clarion Congress Hotelu v Ostrave. Na veľtrhu bolo zastúpených 18
vystavovateľov z radov zamestnávateľov z Českej republiky a Európskej únie a EURES
poradcovia zo 14 krajín (Dánsko, Írsko, Slovensko, Slovinsko a iné). Veľtrh bol určený
primárne študentom a absolventom, ktorí hľadajú prácu v Čechách alebo v členských štátoch
EÚ. Prevažnú časť návštevníkov tvorili nezamestnaní z regiónu Ostravsko, ale boli medzi
nimi aj českí vysokoškolskí študenti, ktorých zaujala možnosť štipendijných pobytov na
Slovensku (hlavne Národný štipendijný program a CEEPUS). Veľtrh navštívilo približne
1 200 ľudí; informačný stánok SAIA navštívilo 52 ľudí.

6. júna 2014, Cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania, Cieszyn, Poľsko – 7.
ročník podujatia organizovaného Vojevodským úradom práce v Katoviciach v rámci
cezhraničného partnerstva EURES-T Beskydy zahrňujúceho spoluprácu českých, poľských
a slovenských partnerských organizácií (hlavne v sieti EURES). Medzi vystavujúcimi
subjektmi boli podnikatelia, vzdelávacie organizácie, personálne agentúry, ale aj organizácie
podporujúce mobilitu; novinkou tohto ročníka boli študentské inkubátory existujúce nie len
pri univerzitách. Veľtrh navštívilo 250 ľudí a informačný stánok SAIA navštívilo z tohto
počtu 43 návštevníkov, ktorých pracovníčka SAIA informovala o možnostiach študijných
pobytov na Slovensku (bilaterálna medzivládna dohoda, CEEPUS, Národný štipendijný
program SR).
Prínosom podujatia bol aj rozhovor pracovníčky SAIA s redaktorkou Českej televízie, ktorá
nakrúcala materiál pre reláciu venovanú poľskej menšine žijúcej v Čechách. Relácia sa
vysiela v ranných hodinách raz týždenne v pracovných dňoch pod názvom „Wiadomosci“.
Pracovníčka SAIA v krátkosti predstavila činnosť SAIA a štipendijné programy, ktoré sa
týkajú poľských a českých záujemcov o štipendijné pobyty na Slovensku.

SAIA v súvislosti s platnou zmluvou a aktuálnym plánom propagačných a informačných
aktivít propagovala aj v roku 2014 NŠP a slovenský vysokoškolský priestor na zahraničných
podujatiach. Zástupca výkonnej riaditeľky M. Fedák dňa 16. 6. 2014 informoval e-mailom
generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR P. Plavčana
o konkrétnych plánoch propagácie Národného štipendijného programu a s tým spojenej
propagácie slovenského vysokého školstva účasťou na medzinárodných veľtrhoch
vysokoškolského vzdelávania v nasledujúcich krajinách:



Mexiko – „EduExpo“ v Mexiko City, 4. – 5. 10 2014
(www.fppmedia.com/upcoming_events/Mx_Out2014/read_more),
Azerbajdžan – „8th Azerbaijan International Education Exhibition“ v Baku, 10. – 12.
10. 2014 (www.education.iteca.az/2014/),
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Česká republika – „Gaudeamus“ v Brne, 4. – 7. 11. 2014
(www.gaudeamus.cz),
Vietnam – „European Higher Education Fairs“ v Hanoji, 14. – 17. 11. 2014
(www.ehef.asia/index.php/events/fairs/ehef-vietnam-2014).

V roku 2014 sme sa rozhodli mierne zmeniť výber konkrétnych cieľových krajín, cieľom však
bolo pri zohľadnení finančných možností zachovať regionálne zastúpenie. Výber cieľových
krajín pre účasť na veľtrhoch vyplýva zo zamerania zahraničnej politiky EÚ a Slovenskej
republiky na tzv. krajiny Východného partnerstva (Azerbajdžan), ako aj pokračovanie šírenia
povedomia o možnostiach slovenského vysokoškolského vzdelávania v krajinách Latinskej
Ameriky, najmä tam, kde má Slovensko uzavretú aktívnu bilaterálnu dohodu v oblasti
vzdelávania (Mexiko). Účasť na vzdelávacom veľtrhu vo Vietname bola zvolená preto, že
Európska komisia schválila pokračovanie projektu Európskych vzdelávacích veľtrhov vo
vybraných krajinách v Ázii v rokoch 2014 – 2016. Ide o veľtrhy, na ktorých účasť je
prestížnou záležitosťou, s koncentrovanou prezentáciou Európy ako vzdelávacieho priestoru.
Účasť na veľtrhu je aj finančne výhodnejšia, keďže sa neplatil poplatok za informačný stánok.
Účasť na veľtrhu v Českej republike bola zvolená na základe dlhodobých historických
vzťahov s cieľom zatraktívniť vysokoškolské vzdelávanie recipročne aj pre obyvateľov
Českej republiky.
Okrem uvedených veľtrhov pracovníci SAIA formou burzy a individuálnych kontaktov na
sprievodnom veľtrhu zabezpečovali propagáciu aj v rámci 26. výročnej konferencie EAIE,
ktorá sa v roku 2014 konala v Prahe v Českej republike (www.eaie.org), ako aj počas stretnutí
štipendijných organizácií v rámci aktivít ACA.
Pri plánovaní aktivít SAIA, samozrejme, vychádzala z možností schváleného rozpočtu na
propagačné aktivity na rok 2014.

4. – 5. októbra 2014, EDUEXPOS, Mexico City, Mexiko – medzinárodný vzdelávací
veľtrh, ktorý sa konal v dňoch 2. – 10. októbra 2014 postupne v piatich mexických mestách:
Puebla, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Queretaro. Pracovníci SAIA, n. o., sa
zúčastnili dvojdňového veľtrhu v hlavnom meste Mexika – Mexico City, na ktorom bolo
prítomných vyše 100 vystavovateľov z rôznych krajín, a ktorý navštívilo 6 423 návštevníkov.
Počas trvania veľtrhu navštívilo stánok SAIA približne 400 ľudí. SAIA, n. o., ponúkla
mexickým študentom a ostatným návštevníkom veľtrhu informácie formou osobnej
konzultácie, ako i prostredníctvom pripravených letákov o slovenských vysokých školách
a študijných programoch, vízach, štipendiách a životných nákladoch na Slovensku
v španielskej a anglickej verzii.
Najčastejšie podávané informácie sa týkali všeobecných podmienok pre štúdium, život v
krajine a legálneho pobytu na Slovensku. Otázky zahŕňali dostupnosť a poskytovanie
študijných odborov v angličtine, podmienky prijatia na slovenské vysoké školy, výšku
školného, či podmienky pre udelenie víz a prácu počas štúdia, životné náklady a štipendiá,
poskytovanie jazykových kurzov. Spomedzi špecifických odborov smeroval najväčší počet
otázok na študijné programy technického (elektrotechnika), lekárskeho a ekonomického
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zamerania. Viacero návštevníkov sa taktiež zaujímalo o školy umeleckého zamerania –
architektúra, dizajn, či štúdium anglického jazyka. Návštevníci prejavili záujem aj o Národný
štipendijný program SR. Stánok SAIA, n. o., počas veľtrhu navštívil aj mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec SR v Mexiku pán Jaroslav Blaško, ktorý poskytol miestnym
médiám rozhovor o štúdiu na Slovensku.
V rámci pracovnej cesty v Mexiku pracovníci SAIA navštívili Univerzitu v Pueble
(Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, www.upaep.mx), založenú v roku
1973, na ktorej momentálne študuje viac ako 13 000 študentov. Univerzita poskytuje
bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy, so spoločensko-humanitným a
technickým zameraním, najviac študentov však študuje na lekárskej fakulte.
Počas samotného stretnutia na univerzite boli pracovníci SAIA, n. o., prijatí zástupcami
Oddelenia medzinárodnej spolupráce, kde pred vedením univerzity a akademickými
pracovníkmi detailne prezentovali podmienky Národného štipendijného programu SR pre
vyslanie mexických študentov, učiteľov a výskumníkov na pobyty na Slovensko, ako aj
možnosť prijatia slovenských študentov a doktorandov na študijný pobyt na ich univerzite.
Prezentované boli aj ďalšie relevantné štipendijné programy SR, ako aj všeobecné informácie
o štúdiu a živote na Slovensku.

EDUEXPOS, Mexico city, Mexiko
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10. – 12. októbra 2014, 8th Azerbaijan International Education Exhibition, Baku,
Azerbajdžan – jediný vzdelávací veľtrh v krajine, ktorý má oficiálnu podporu Ministerstva
školstva Azerbajdžanu, čo podčiarkuje jeho dôležitosť a význam. Na veľtrhu sa zúčastnilo
122 vystavovateľov z 20 krajín sveta (Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika,
Ruská federácia, Holandsko, Kazachstan a iné) a navštívilo ho 7 810 ľudí. Návštevníkov
tvorili prevažne študenti posledných ročníkov stredných škôl, ďalej aj študenti prvého,
druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania, ale aj vysokoškolskí učitelia
a absolventi. Návštevníci stánku SAIA prejavili záujem o celé vysokoškolské štúdium na
Slovensku (ekonomické odbory a manažment, architektúra, IT, elektrotechnika a umenie;
zaujímali sa aj o podmienky prijatia na štúdium, vyučovací jazyk a životné náklady na
Slovensku), ako aj študijné/výskumné pobyty na slovenských vysokých školách (Národný
štipendijný program SR). Počas trvania veľtrhu navštívilo stánok SAIA približne 350 ľudí.
Pracovník SAIA poskytol krátky rozhovor oficiálnym médiám vzdelávacieho veľtrhu, ktorý
bol
zverejnený
v aktualitách
na
oficiálnej
stránke
veľtrhu
(www.education.iteca.az/2014/?p=news__read&t=top&q=33&l=en). Pri stánku SAIA sa po
oficiálnom otvorení veľtrhu pristavil aj zástupca ministra školstva Azerbajdžanu pán Dzeihun
Bairamov. Pracovníci SAIA ho stručne informovali o možnostiach štúdia na Slovensku
a štipendijných programoch, ktoré môžu využiť študenti vysokých škôl v Azerbajdžane.

8th Azerbaijan International Education Exhibition, Baku, Azerbajdžan

4. – 7. novembra 2014, Gaudeamus, Brno, Česká republika – Európsky veľtrh
pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus sa konal v priestoroch brnianskeho
výstaviska (v halách G1 a G2). Každý deň bol veľtrh otvorený pre verejnosť od 8:00 do 16:00
hod. Na veľtrhu bolo zastúpených rekordných 226 samostatných vystavovateľov v 113
expozíciách. Vystavovatelia pochádzali z 12 krajín sveta: Veľkej Británie, Dánska, Nemecka,
Slovenska, Francúzska, Malty, Holandska, Švajčiarska, Maďarska, USA, Austrálie a Kanady.
Na veľtrhu bolo zastúpených 476 fakúlt univerzít, vysokých a vyšších odborných škôl, ktoré
ponúkali spolu viac ako 4 000 študijných odborov, ktoré je možné študovať v Českej
republike alebo na zahraničných školách.
SAIA, n. o., prezentovala a zastupovala vysoké školy na Slovensku. Vzhľadom na rozdelenie
veľtrhu do dvoch hál návštevníci prichádzali priebežne. Vyšší počet návštevníkov však
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navštívilo stánok SAIA dopoludnia. Počas prvého dňa (4. 11.) sa pri stánku zastavilo
a informovalo o možnostiach štúdia na Slovensku a o dostupných štipendijných ponukách 67
návštevníkov. 5. 11. prejavilo záujem o stánok SAIA 115 návštevníkov, 6. 11. bol záujem
porovnateľný, informovalo sa 135 návštevníkov a v posledný deň opäť podobne ako počas
prvého dňa 74 návštevníkov. Vyšší záujem mali študenti o štúdium pedagogického zamerania,
ale pýtali sa aj na ekonomické smery, právo, či humanitné vedy. Prevažne bol záujem o školy
v Bratislave. Účastníci veľtrhu veľmi ocenili súhrnný leták so všetkými vysokými školami v
SR.
Počas veľtrhu bol priestor aj na konzultácie a networking s inými vystavovateľmi.
Problematiku poradenstva sme prebrali s partnerskými organizáciami v Českej republike, ako
napr. Dům zahraniční spolupráce, DAAD, Fulbright, ale skúsenosti sme si vymenili aj so
zástupkyňami Národnej kancelárie programu CEEPUS v Českej republike.

15. – 16. novembra 2014, European Higher Education Fair, Hanoi, Vietnam – Európsky
veľtrh vysokoškolského vzdelávania EHEF 2014. European Higher Education Fair –
Vietnam 2014 bol v poradí prvým z piatich veľtrhov naplánovaných v rámci projektu
Európskej únie (Vietnam – november 2014, Kazachstan – jeseň 2015, Čína – jeseň 2015,
India – jar 2016, Malajzia – jeseň 2016). Veľtrhu sa zúčastnilo približne 80 vystavovateľov:
12 veľvyslanectiev, 7 národných agentúr a okolo 60 univerzít. SAIA, n. o., ponúkla
vietnamským študentom a ostatným návštevníkom veľtrhu (niekoľkým doktorandom,
vyučujúcim, rodičom študentov) informácie formou osobnej konzultácie, ako
i prostredníctvom pripravených letákov vo vietnamskej i anglickej verzii.
Počas dvoch dní konania veľtrhu sa paralelne s poskytovaním informácií v stánkoch konali aj
prednášky jednotlivých agentúr a univerzít. SAIA, n. o., dostala priestor pre dve polhodinové
prezentácie, v rámci ktorých boli odprezentované aj informácie o NŠP. Účastníci prezentácie
si mohli vo vietnamskom jazyku nielen pozrieť, ale aj vypočuť úvod (zvukový záznam vo
vietnamčine pre SAIA, n. o., nahovoril pán Kim Dang Nguyen, prekladateľ/tlmočník žijúci
v SR). Dňa 16. 11. sa pri stánku SAIA, n. o., zastavil aj mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej republiky vo Vietnamskej socialistickej republike, pán Igor Pacolák.
Veľkým prínosom pre prezentáciu Slovenska bolo, že veľvyslanectvo poskytlo do stánku
svoju pracovníčku, Vietnamku, ktorá študovala na Slovensku, a ktorá svojimi informáciami
z vlastných skúseností výrazne motivovala študentov, ktorí sa vo väčšom počte pristavovali v
stánku.
Pri stánku SAIA, n. o., sa počas dvoch dní konania zastavilo približne 360 návštevníkov,
z toho 325 študentov (stredných i vysokých škôl), 6 doktorandov, 6 vysokoškolských
pedagógov a 9 rodičov študentov.
Cieľom účasti SAIA, n. o., na veľtrhu EHEF 2014 vo Vietname bolo prispieť k upevneniu
a prehĺbeniu už existujúcich dobrých vietnamsko-slovenských vzťahov, a to poskytnutím
informácií o vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku a o štipendiách, ktoré ponúka vláda
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SR a MŠVVaŠ SR vietnamským študentom, doktorandom, vysokoškolským pedagogickým
pracovníkom, výskumníkom i umelcom.

European Higher Education Fair, Hanoi, Vietnam

Ďalšie aktivity v oblasti propagácie programu a slovenského vysokoškolského priestoru
V prípade oboch uzávierok po otvorení on-line systému na podávanie elektronických žiadostí
o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SAIA oslovila zastupiteľské úrady
relevantných krajín na Slovensku a zastupiteľské úrady SR v týchto krajinách. SAIA
informovala zastupiteľstvá o aktuálnej výzve a podmienkach Národného štipendijného
programu SR, a to aj prostredníctvom priloženého letáku NŠP v slovenskej a anglickej (v
niektorých prípadoch aj ruskej alebo španielskej) verzii, a požiadala ich o pomoc pri rozšírení
informácie medzi prípadných záujemcov o tento program v krajinách, ktorých občania sa
môžu zapojiť do programu a ktoré sú v ich teritoriálnej pôsobnosti. Niekoľko zastupiteľských
úradov na túto výzvu aj aktívne reagovalo a prisľúbilo pomoc pri šírení informácie
o Národnom štipendijnom programe, resp. informáciu o aktuálnej uzávierke zverejnilo na
svojej webovej stránke (napr. Veľvyslanectvo Srbska v Bratislave – zaslanie informácie
o NŠP a letáku na Ministerstvo zahraničných vecí Srbska; Veľvyslanectvá SR v Osle, Tel
Avive a Skopje – zverejnenie informácie o NŠP na svojej Facebookovej stránke a postúpenie
informácie o NŠP na relevantné inštitúcie daných krajín; Veľvyslanectvo SR v Pretórii –
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postúpenie informácie o NŠP Ministerstvu zahraničných vecí Juhoafrickej republiky;
Veľvyslanectvá SR v Rige, Ankare, Grécku a Taškente – postúpenie informácie o NŠP
relevantným inštitúciám v daných krajinách; Veľvyslanectvo SR v Kyjeve – postúpenie
informácie o NŠP vysokým školám na Ukrajine, Ministerstvu školstva a Ministerstvu
zahraničných vzťahov Ukrajiny; Slovenský ekonomický a kultúrny úrad Taipei – vytvorenie
sekcie „Study in Slovakia“ na anglickej verzii svojej webovej stránky, kde boli zverejnené
informácie o NŠP).
V prípade oboch uzávierok (po zverejnení výziev) na podávanie žiadostí o štipendium v rámci
NŠP SAIA taktiež zaslala informáciu elektronickou poštou (s priloženým letákom NŠP)
všetkým prorektorom pre zahraničné vzťahy, prodekanom pre zahraničné vzťahy, na
zahraničné oddelenia slovenských vysokých škôl a riaditeľom ústavov Slovenskej akadémie
vied. Niektoré z týchto inštitúcií aj aktívne odpovedali a prisľúbili pomoc pri šírení
informácie o Národnom štipendijnom programe SR a rozposlali informáciu o NŠP medzi
svojich pracovníkov a študentov (napr. TvU Trnava, ŽU Žilina, TU Košice).
Informácie o nových výzvach na podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP boli
zverejnené aj na európskom portáli EURAXESS v časti Jobs, kde sú zverejňované nielen
pracovné
ponuky,
ale
aj
štipendiá
a granty
(http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index).

V súvislosti s účasťou SAIA na vzdelávacích veľtrhoch oslovila SAIA v 3. štvrťroku
jednotlivé vysoké školy s ponukou na bezplatnú propagáciu danej vysokej školy na
zahraničných veľtrhoch. SAIA zaslalo svoje propagačné materiály v cudzom jazyku (v
angličtine), resp. v slovenčine (na vzdelávací veľtrh Gaudeamus v Brne) 12 verejných a 4
súkromné vysoké školy. Propagačné materiály poskytla aj Slovenská rektorská konferencia
(zoznam vysokých škôl na Slovensku s ich fakultami v troch jazykoch – angličtina, ruština,
španielčina). Tieto materiály boli zaslané na jednotlivé zahraničné veľtrhy.

Vo februári 2014 sa na SAIA, n. o., obrátilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taškente
(Uzbekistan) s prosbou o zaslanie elektronickej verzie letáku Národného štipendijného
programu SR v anglickom a ruskom jazyku. Veľvyslancovi boli poskytnuté aj bližšie
informácie o programe, ktoré prezentoval na svojom stretnutí s ministrom školstva
Uzbekistanu.

Začiatkom októbra 2014 sa na SAIA, n. o., obrátil bývalý štipendista NŠP s prosbou
o zaslanie propagačných materiálov NŠP v anglickom a španielskom jazyku na účely
propagácie programu počas účasti na medzinárodnom školení „Education in Citizenship has
to be VIP“ v španielskej Gandii. Školenia sa zúčastnilo 40 mladých ľudí z krajín programu
Erasmus+. Informácie o programe boli odprezentované účastníkom školenia a letáky
o programe NŠP následne distribuované na zahraničné univerzity (prostredníctvom zástupcov
organizácií, ktorí pôsobia v oblasti internacionalizácie vzdelávania).
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V priebehu novembra 2014 sa na SAIA, n. o., obrátil pracovník MZVaEZ SR s požiadavkou
o poskytnutie propagačných materiálov NŠP z dôvodu pracovnej cesty do Egypta. Počas
konzultácií generálneho riaditeľa politickej sekcie MZVaEZ SR Ľ. Reháka v Egypte boli
propagačné materiály NŠP odovzdané v rámci rokovania s generálnym riaditeľom pre
bilaterálne vzťahy s EÚ MZV Egypta, pánom Yasserom Atefom.

14. februára 2014, rádio Lumen – pracovníčka regionálneho pracoviska SAIA v Košiciach
bola pozvaná do živého vysielania rádia Lumen, kde v 1,5-hodinovej relácii „UV hovor“
predstavila niektoré štipendijné programy SAIA (medzi nimi aj Národný štipendijný
program). Svoje skúsenosti z procesu podávania žiadosti a zahraničného študijného, resp.
výskumného pobytu predstavili aj 2 štipendisti. Reláciu si je možné vypočuť na
www.lumen.sk/archiv.html?page=1#archiv.

V študentskom periodiku Student Life (č. 1/2014, ročník V), ktoré pôsobí pod konzorciom
Hospodárskych novín, pripravila pracovníčka regionálneho pracoviska SAIA v Žiline
rozhovory s bývalou štipendistu (realizácia pobytu vo Veľkej Británii) a aktuálnou
štipendistkou (realizácia pobytu v Rumunsku) Národného štipendijného programu. Tento
článok prispel k propagácii programu a blížiacej sa uzávierky na podávanie žiadostí. Časopis
sa v elektronickej podobe nachádza na stránke http://eurocampus.sk/flipbooks/sl_012014/
(strany 22 – 23).

V apríli bol v študentskom časopise Prešovskej univerzity v Prešove „Na pulze“ (Ročník
VII/2014, číslo 1, apríl 2014, strana 68) zverejnený článok pracovníčky regionálneho
pracoviska SAIA, n. o., Prešov s názvom „Už ste boli na mobilite v zahraničí?“. Čitatelia sa
v článku dozvedia základné informácie o všetkých štipendijných programoch, ktoré SAIA
administruje, a ktoré môžu študenti využiť na mobilitu ešte počas svojho vysokoškolského
štúdia. Aprílové vydanie časopisu je dostupné na webovej stránke PU Prešov
http://napulze.unipo.sk/data/00000032/napulze_1_2014.pdf.

3. apríla 2014, Hospodárske noviny – v spolupráci s pracovníčkou regionálneho pracoviska
SAIA, n. o, Žilina bol v Hospodárskych novinách v prílohe Kariéra publikovaný článok
s názvom „7 vecí, ktoré potrebuje vedieť o štúdiu v zahraničí“. V článku sa čitateľ dozvedel
základné informácie aj o Národnom štipendijnom programe SR (dátum uzávierky, oprávnení
uchádzači a pod.). [HN; 65/2014; 03/04/2014; s:15, Katarína Hrnčárová; Zaradenie: MOJA
KARIÉRA]

7. – 8. apríla 2014, stretnutie členov Správnej rady ACA, Brusel, Belgicko a 15. – 18. apríla
2014, Výročná konferencia a Valné zhromaždenie ACA, Bordeaux, Francúzsko – výkonná
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riaditeľka SAIA, n. o., Katarína Košťálová informovala na týchto podujatiach členov ACA aj
o Národnom štipendijnom programe.

16. apríla 2014, rádio RAPEŠ – pracovníčka regionálneho pracoviska SAIA, n. o., Žilina
poskytla krátky rozhovor redaktorke študentského rádia RAPEŠ (ŽU Žilina), v ktorom
poslucháčom priblížila štipendijné programy administrované SAIA, n. o. Príspevok odznel
v relácii „Letom svetom“.

24. apríla 2014, SCIENTIA IUVENTA, Banská Bystrica – 9. ročník konferencie doktorandov,
ktorú organizuje Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci
konferencie odznel príspevok pracovníčky regionálneho pracoviska SAIA, n. o., Žilina, ktorá
v ňom účastníkom konferencie predstavila jednotlivé štipendijné programy, ktoré
administratívne zabezpečuje SAIA, n. o., a ich cieľovou skupinou sú doktorandi a/alebo mladí
vedeckí pracovníci.

21. mája 2014, TV Hronka – v relácii „Náš hosť“, ktorej témou bola „Práca a štúdium
v zahraničí“ informovala pracovníčka SAIA, n. o., Banská Bystrica divákov regionálnej
televízie Hronka o možnostiach študijných pobytov vhodných pre študentov 1., 2. a 3. stupňa
vysokoškolského vzdelávania v zahraničí v rámci štipendijných programov, ktoré po
administratívnej stránke zabezpečuje SAIA. Celá relácia je zverejnená na
www.youtube.com/watch?v=Xgtu7wnh0Do.

21. – 23. mája 2014, EURAXESS Slovensko – prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie,
Piešťany – pracovný seminár, ktorý zorganizovala SAIA, n. o., pre pracovníkov vysokých
škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci,
vysielaniu a prijímaniu slovenských a zahraničných výskumníkov. Účastníci semináru sa
dozvedeli užitočné informácie v rámci špecializovaných prezentácií na tému sociálne
a zdravotné poistenie a zabezpečenie, vstup a pobyt cudzincov na Slovensku, možnosti
podpory mobility slovenských a zahraničných výskumníkov (v rámci tohto bloku boli
účastníkom semináru predstavené všetky štipendijné programy, ktoré SAIA, n. o.,
administruje) a iné zaujímavé témy.

16. júna 2014. rádio Lumen – pracovníčka regionálneho pracoviska SAIA, n. o., Banská
Bystrica predstavila poslucháčom rádia Lumen v relácii určenej pre stredoškolákov a
vysokoškolákov „Študentské šapitó“ prácu SAIA a jednotlivé štipendijné programy, ktoré
SAIA administruje. Relácia bola vysielaná „naživo“, a preto mali poslucháči možnosť klásť
otázky v priamom prenose. Relácia je dostupná na vypočutie na webovej stránke rádia
Lumen: www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/studentske-sapito.html.
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16. septembra 2014, Kysucký večerník – v spolupráci s pracovníčkou regionálneho pracoviska
SAIA, n. o, Žilina bola v Kysuckom večerníku č. 38 na strane 16 publikovaná pozvánka na
seminár s názvom „Bodka za prázdninami: Štipendijné ponuky na štúdium do zahraničia“.
Noviny
sú
k dispozícii
na
webovej
stránke
www.kysuckyvecernik.sk/sites/default/files/download_archive/kv-38-2014.pdf.

16. – 19. septembra 2014, EAIE, Praha, Česká republika – pracovníci SAIA, n. o., sa
v septembri zúčastnili konferencie EAIE, ktorej 26. ročník sa konal v Prahe/Česká republika.
Konferencia bola zameraná na prezentáciu nových trendov vo vysokoškolskom vzdelávaní
a internacionalizácii. Hlavnou témou konferencie bola téma „Stepping into a new era“.
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 5 000 návštevníkov z viac ako 90 krajín. Súčasťou
konferencie bola aj výstava s viac ako 200 vystavovateľmi z celého sveta. Návštevou týchto
stánkov získala SAIA, n. o., cenné informácie o vzdelávaní v zahraničí, zozbierala zaujímavé
propagačné materiály zahraničných vysokých škôl a nadviazala nové kontakty – to všetko
môže pomôcť pri lepšom informovaní uchádzačov v súvislosti s pobytmi v zahraničí. Zároveň
pracovníci v rámci týchto stretnutí a diskusií úspešne propagovali Národný štipendijný
program pre zahraničných uchádzačov, partnerské organizácie, ako aj slovenský
vysokoškolský priestor.

6. októbra 2014. rádio Lumen – pracovníčka regionálneho pracoviska SAIA, n. o., Banská
Bystrica predstavila poslucháčom rádia Lumen v relácii určenej pre stredoškolákov a
vysokoškolákov „Študentské šapitó“ prácu SAIA a jednotlivé štipendijné programy, ktoré
SAIA administruje. Relácia bola vysielaná „naživo“, a preto mali poslucháči možnosť klásť
otázky v priamom prenose. Relácia je dostupná na vypočutie na webovej stránke rádia
Lumen: www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/studentske-sapito.html.

15. októbra 2014, stretnutie členov Správnej rady ACA, Brusel, Belgicko a 4. – 5. decembra
2014, Valné zhromaždenie ACA, Brusel, Belgicko – zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.,
Mgr. Michal Fedák informoval na týchto podujatiach členov ACA aj o Národnom
štipendijnom programe.

Dňa 3. decembra 2014 sa uskutočnila konferencia s názvom „Deň akademickej mobility
a internacionalizácie V.“. Konferencia sa konala v Hoteli Park Inn Danube v Bratislave
a zúčastnili sa jej zástupcovia slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied
a verejnej správy, ktorí sa venujú mobilitám, a zástupcovia organizácii, ktoré mobilitu
podporujú. Cieľom podujatia bolo umožniť výmenu informácií medzi zainteresovanými
inštitúciami, pomocou diskusie zlepšiť a skvalitniť prácu s mobilnými študentmi,
vysokoškolskými učiteľmi a výskumníkmi.
Piaty ročník podujatia bol zameraný najmä na oblasť rozvoja ľudských zdrojov vo
vysokoškolskom vzdelávaní a vede (inovatívne, resp. „priemyselné“ doktoráty a ich
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medzinárodný rozmer), ako aj problematike propagácie vysokoškolského štúdia na Slovensku
zahraničným záujemcom. Na konferencii sme sa venovali aj aktuálnemu dianiu vo vybraných
programoch podpory medzinárodnej spolupráce, mobility a rozvoja ľudských zdrojov vo
vysokom školstve a vede.
O novinkách a výzvach programov SAIA, medzi ktoré patrí aj NŠP, predniesla prezentáciu
Mgr. Daniela Kirdová, manažérka štipendií. M. Fedák a Queenie Lam z ACA informovali
účastníkov o nástrojoch na propagáciu v zahraničí, ako aj príklady dobrej praxe pri využívaní
týchto nástrojov (či už medzinárodných vzdelávacích veľtrhov, alebo on-line nástrojov).
Zároveň dostali účastníci v rámci materiálov aj propagačné materiály vytvorené v rámci NŠP.

Osobné poskytovanie informácií a poradenstva slovenským a zahraničným záujemcom
Počas celého roka 2014 SAIA, n. o., poskytovala informácie záujemcom o štipendijné pobyty
v rámci Národného štipendijného programu osobne, telefonicky aj e-mailom. Celkovo boli
informácie poskytnuté v 6 149 prípadoch (4 644 prípadov záujemcov o vyslanie do
zahraničia; 1 505 prípadov záujemcov o pobyt na Slovensku), a to tak pracovníkmi SAIA, n.
o., v Bratislave, ako aj pracovníkmi regionálnych pracovísk (Banská Bystrica, Košice, Nitra,
Prešov, Žilina)
Po otvorení systému na podávanie on-line žiadostí o štipendium v rámci NŠP (3. marca 2014,
resp. 2. septembra 2014) pracovníci SAIA n. o., denne poskytovali poradenstvo pri
vyplňovaní formulára, objasňovaní pojmov ako akceptačný list (a ako ho získať), odborný
program, oprávnenosť uchádzača uchádzať sa o štipendium a pod. SAIA n. o., kontaktoval
taktiež značný počet slovenských študentov študujúcich celé štúdium v zahraničí s otázkou, či
sa môžu o štipendium v rámci NŠP uchádzať, čo žiaľ s ohľadom na aktuálne podmienky nie
je možné.
Veľká časť otázok zahraničných uchádzačov o štipendium v rámci Národného štipendijného
programu sa týkala minimálnej a maximálnej možnej dĺžky trvania pobytu v rámci NŠP,
možnosti znovu sa uchádzať o štipendium, ak už bolo v minulosti uchádzačovi štipendium
v rámci NŠP udelené, a možnosti predĺženia štipendijného pobytu. Uchádzači požadovali
zoznam slovenských vysokých škôl v anglickom jazyku, resp. skrátený zoznam vysokých
škôl aj s fakultami s podobným zameraním, aké má ich štúdium/výskum. Častou bývala
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otázka, ako sa dá získať akceptačný/pozývací list z vysokej školy/výskumnej organizácie
a koho je najlepšie kontaktovať.
Po uzatvorení systému na podávanie on-line žiadostí v rámci NŠP – 30. apríla 2014, resp. 31.
októbra 2014, vždy o 16:00 hod. – pokračovala komunikácia administrátorov programu
s uchádzačmi o štipendium v rámci NŠP. Administrátori programu sa snažili v spolupráci
s uchádzačmi o štipendium odstrániť menej závažné nedostatky nimi podaných žiadostí.
Veľmi často kladenou bola otázka, kedy budú zverejnené výsledky zasadnutia výberovej
komisie, a po samotnom zverejnení výsledkov neúspešných uchádzačov o štipendium
zaujímali dôvody ich neúspechu (na základe komentárov členov výberovej komisie sme
uchádzačom uviedli dané dôvody a zároveň sme sa snažili im poradiť ako nedostatky
odstrániť, aby v prípade opätovného záujmu mali väčšiu šancu štipendium získať)
a schválených štipendistov programu zaujímal ďalší postup pri nástupe na pobyt.
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ADMINISTRÁCIA ŽIADOSTÍ A ŠTIPENDIÍ
Výberové komisie Národného štipendijného programu na obdobie 2014 – 2016
V roku 2013 sa skončilo funkčné obdobie výberových komisií Národného štipendijného
programu SR (komisie boli vymenované na roky 2011 – 2013). Koncom roka 2013 minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval na základe návrhov Slovenskej rektorskej
konferencie, Slovenskej akadémie vied a SAIA, n. o., nových členov výberových komisií
na roky 2014 – 2016. Od roku 2014 teda výberové komisie pracovali v novom zložení.
Výberová komisia pre výber štipendistov zo zahraničia na pobyty na Slovensku:

















prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. – Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie
vied v Bratislave,
PhDr. Ivan Brezina, PhD. – Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej
akadémie vied v Bratislave,
RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave,
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. – člen predsedníctva SAV, Ústav materiálového
výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach,
Mgr. Marek Gilányi – Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej
republiky,
Katarína Košťálová – výkonná riaditeľka SAIA, n. o.,
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave,
doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Ekonomickej univerzity v Bratislave,
doc. MUDr. Milan Luliak, PhD. – Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. – Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave,
prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. – prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity
v Košiciach,
prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. – prodekan pre vedu, výskum a vonkajšie
vzťahy Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove,
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. – Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Mgr. Jozef Ukropec, PhD. – Ústav experimentálne endokrinológie Slovenskej
akadémie vied v Bratislave,
doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD. – Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

Výberová komisia pre výber štipendistov s trvalým pobytom v SR na pobyty v zahraničí:
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doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD. MPH – Lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave,
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. – Právnická fakulta Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach,
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. – Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach,
Mgr. Michal Fedák – zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.,
doc. Ing. František Horňák, PhD. – prorektor pre vzdelávanie Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave,
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. – prodekan pre vzdelávaciu činnosť Ekonomickej
fakulty Technickej univerzity v Košiciach,
Mgr. Zuzana Krajčovičová – Sekcia vysokých škôl Ministerstva školstva vedy
výskumu a športu Slovenskej republiky,
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. – Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej
akadémie vied v Bratislave,
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. – riaditeľ Historického ústavu Slovenskej
akadémie vied v Bratislave,
Ing. Jana Péliová, PhD. – prodekanka pre zahraničné vzťahy Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
Mgr. Tatiana Podolinská, PhD. – riaditeľka Ústavu etnológie Slovenskej akadémie
vied v Bratislave,
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. – Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej
akadémie vied v Košiciach,
Mgr. Silvia Seneši Lutherová, PhD. – prorektorka pre zahraničie Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave,
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Na svojich prvých zasadnutiach (23. a 24. 6. 2011) si členovia komisií zo svojho stredu zvolili
svojich predsedov, a to:



doc. Ing. František Horňák, PhD. – predseda výberovej komisie pre výber
uchádzačov s trvalým pobytom v SR,
Mgr. Jozef Ukropec, PhD. – predseda výberovej komisie pre výber uchádzačov
zo zahraničia.

Zmeny v rámci Národného štipendijného programu a úprava pri podávaní žiadostí
Zmeny v zložení výberových komisií Národného štipendijného programu
Traja členovia výberových komisií po prvom hodnotiacom procese oznámili SAIA, že sa
nemôžu ďalej podieľať na činnosti výberovej komisie kvôli pracovnej vyťaženosti, a preto
požiadali o uvoľnenie z funkcie člena príslušnej výberovej komisie. Na základe návrhu SAIA,
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n. o., a v zmysle čl. III ods. 2 Zmluvy č. 1033/2010 o poskytovaní služieb a finančných
prostriedkov pre manažovanie Národného štipendijného programu uzatvorenej dňa 31. 12.
2010, medzi SAIA, n. o., a MŠVVaŠ SR, minister školstva, vedy, výskumu a športu na návrh
SAIA, n. o.:
-

odvolal 3 doterajších členov výberových komisií (ktorí SAIA oznámili, že sa nemôžu
ďalej podieľať na činnosti výberovej komisie kvôli pracovnej vyťaženosti), a to:
 prof. PhDr. Máriu Bátorovú, DrSc. (Ústav svetovej literatúry SAV) z
výberovej komisie NŠP pre výber zahraničných štipendistov,
 prof. Ing. Pavla Raschmana, CSc. (prorektor pre vzdelávanie TU Košice) z
výberovej komisie NŠP pre výber zahraničných štipendistov,
 prof. RNDr. Petra Samuelyho, DrSc. (Ústav experimentálnej fyziky SAV) z
výberovej komisie NŠP pre výber slovenských štipendistov;

-

vymenoval nových členov výberových komisií, a to:
 prof. Ing. Mariána Dzimka, PhD. (Strojnícka fakulta ŽU Žilina) do výberovej
komisie NŠP pre výber slovenských štipendistov,
 prof. Natáliu Muránsku, PhD. (Filozofická fakulta UKF Nitra) do výberovej
komisie NŠP pre výber zahraničných štipendistov,
 Mgr. Petra Vršanského, PhD. (Geologický ústav SAV) do výberovej komisie
NŠP pre výber zahraničných štipendistov.

Vymenovaní kandidáti boli oslovení SAIA, n. o., súhlasili s pôsobením vo výberových
komisiách Národného štipendijného programu a z hľadiska odbornej aj jazykovej
kompetencie sú vhodnými kandidátmi na členov výberovej komisie.
Na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAIA, n. o., je určené funkčné obdobie celej
komisie na 3 roky, a teda noví členovia doplnili príslušné výberové komisie vymenované
na obdobie rokov 2014 – 2016.

Úprava formulárov žiadostí v rámci Národného štipendijného programu
Ešte pred otvorením elektronického systému na podávanie žiadostí a spustením systému pre
podávanie žiadostí k uzávierke 30. apríla 2014 aktualizovala SAIA elektronické formuláre na
podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP. Viac-menej išlo o malé („kozmetické“) úpravy,
ktoré však zefektívnia prácu administrátorov programu (uchádzači s trvalým pobytom v SR –
vytvorenie povinného poľa „Pohlavie“ – pole dôležité pre tvorbu štatistík na základe
rodového zastúpenia uchádzačov o štipendium/štipendistov; uchádzači zo zahraničia –
kategórie študent a doktorand – úprava poľa „Plánovaný rok ukončenia štúdia“ – ide
o combobox s možnosťami akademických rokov ukončenia štúdia, ktoré bolo rozšírené až do
roku 2019/2020). S našimi požiadavkami sme sa obrátili na spoločnosť Anasoft APR, s. r. o.
(správcu databázy štipendií a grantov), ktorá ich úspešne zapracovala do systému.
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Úprava on-line systému na hodnotenie žiadostí
Na základe požiadaviek výberových komisií sa uskutočnila v priebehu roka úprava
hodnotiaceho on-line systému pre hodnotiteľov. S novým hodnotiacim systémom sa členovia
výberových komisií oboznámili v rámci uzávierky na podávanie žiadostí 31. októbra 2014.
Vzhľadom na tieto zmeny vypracovali administrátori programu nový manuál pre prácu s online systémom na hodnotenie žiadostí pre hodnotiteľov. Išlo o nasledujúce systémové zmeny:
- v rámci hodnotenia je možné udeliť nulovú bodovú hodnotu;
- je možné prideľovať komentáre k jednotlivým hodnoteným kritériám;
- body za jednotlivé hodnotené kritéria sa vpisujú priamo do na to určeného poľa
(nevyužíva sa už posuvný bežec);
- v prípade potreby je možné znížiť váhu jednotlivým hodnoteným kritériám, resp.
znížiť bodovú škálu, na ktorej bude hodnotenie prebiehať so zachovaním pôvodnej
váhy (napr. v rámci tejto uzávierky sa znížila bodová škála, ktorou sa hodnotil
pozývací list uchádzačov o štipendium z 10-bodovej škály na 5-bodovú s tým, že 1
bod mal dvojnásobnú váhu a teda, ak člen komisie ohodnotil dané kritérium 5 bodmi,
váhová hodnota kritéria bola 10 bodov – uvedená zmena je v súlade s požiadavkou
výberových komisií z minulosti a umožnila ľahšie ohodnotenie daného kritéria
menšou škálou, no na druhej strane bolo možné zachovať jeho dôležitosť v rámci
celkového hodnotenia);
- po ohodnotení žiadostí o štipendium všetkými členmi výberovej komisie, sprístupní
administrátor programu členom komisie v databáze na nahliadnutie všetky žiadosti
podané k danej výzve. V rámci prípravy na zasadnutie tak môžu členovia komisie
vopred zistiť, koľko bodov získala konkrétna žiadosť, môžu si žiadosti zoradiť podľa
počtu získaných bodov od najlepšie hodnotených žiadostí po najhoršie a podobne.
Zmeny hodnotiaceho systému sa stretli s pozitívnym ohlasom zo strany výberových komisií.

Zmena štruktúry podkladových materiálov pre členov výberovej komisie pre výber
štipendistov s trvalým pobytom v SR
Na základe požiadavky členov výberovej komisie, počas zasadnutia dňa 12. júna 2014,
administrátor programu upravil štruktúru podkladových materiálov pre výber štipendistov,
ktoré sú k dispozícii členom komisie počas zasadnutia. Keďže ide o ťažko porovnateľné
charaktery výskumu a výskumné ciele v prípade spoločensko-humanitno-umeleckej oblasti
v porovnaní s prírodno-pôdohospodársko-lekársko-technickými vednými disciplínami,
členovia komisie navrhli, aby sa o žiadostiach rozhodovalo v dvoch samostatných
hodnotiacich paneloch (zo samostatných zoznamov). Administrátor programu tomuto návrhu
vyhovel a pripravil samostatné zoznamy uchádzačov v kategórii „študent“ a „doktorand“,
pričom títo uchádzači boli rozdelení podľa vedných oblastí:
 jedna podkategória – humanitné a spoločenské vedy a umenie,
 druhá podkategória – lekárske, pôdohospodárske, prírodné a technické vedy.
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Následne boli uchádzači v rámci týchto samostatných zoznamov (podkategórií) zoradení
podľa získaného počtu bodov. Členovia komisie pre výber štipendistov s trvalým pobytom
v SR pozitívne prijali túto zmenu, vďaka ktorej sa podarilo zohľadniť špecifiká jednotlivých
vedných odborov a schváliť približne rovnaký počet uchádzačov z oboch podkategórií.

Výbery štipendistov v roku 2014
V roku 2014 sa uskutočnili dve výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá a cestovné granty
v rámci Národného štipendijného programu, a to prvá s uzávierkou 30. apríla 2014 a druhá
s uzávierkou 31. októbra 2014. V súvislosti s administráciou žiadostí predložených
k uvedeným termínom uzávierok pracovníci SAIA plnili tieto úlohy:
-

-

-

-

-

-

kontrola kompletnosti podaných žiadostí a splnenia formálnych podmienok
programu;
spracovanie žiadostí a podkladov pre ich hodnotenie členmi výberovej komisie;
pridelenie žiadostí na hodnotenie členom príslušnej komisie a ich sprístupnenie
v on-line systéme, komunikácia s členmi výberovej komisie počas hodnotenia
v prípade ich otázok alebo problémov (technická podpora členov komisií);
spracovanie predbežných hodnotení jednotlivými členmi pre potreby zasadnutia
výberovej komisie a zorganizovanie zasadnutia (vrátane prípravy podkladov
a štatistík);
vypracovanie zápisnice zo zasadnutia výberovej komisie s výsledkami výberu
a zabezpečenie jej schválenia členmi komisie a jej overenia predsedom komisie;
zverejnenie výsledkov na webovej stránke programu a v on-line systéme na
predkladanie žiadostí, zverejnenie výsledkov výberov v Bulletine SAIA a zaslanie
informácie o výsledkoch výberov MŠVVaŠ SR, jednotlivým vysokým školám
a ústavom SAV;
vypracovanie rozhodnutí o udelení, resp. neudelení štipendia všetkým uchádzačom
o štipendium v rámci NŠP a ich zaslanie elektronickou poštou na elektronickú
adresu uchádzačov;
v prípade schválených štipendistov s trvalým pobytom v SR vypracovanie
rozhodnutí, dohôd o udelení štipendia a/alebo dekrétov o udelení štipendia a ich
zaslanie a zabezpečenie akceptácie štipendia štipendistom za podmienok
stanovených programom;
v prípade schválených štipendistov zo zahraničia zaslanie dekrétu o udelení
štipendia (oficiálny dvojjazyčný dokument – zároveň v slovenskom a anglickom
jazyku – ktorý štipendistovi slúži ako doklad o udelení štipendia; štipendista sa
ním preukáže pri podaní žiadosti o víza, resp. o prechodný pobyt na Slovensku),
informačného sprievodného listu (v dvoch verziách v anglickom a slovenskom
jazyku; list štipendistovi poskytuje užitočné informácie týkajúce sa vyplácania
štipendia, zdravotného poistenia, víz, prechodného pobytu a pod.), formuláru
potvrdenia o prijatí štipendia a formuláru osnovy záverečnej správy poštou na ich
kontaktnú adresu.
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Čo sa týka kontroly formálnej stránky predkladaných žiadostí, programoví administrátori sa
už aj v procese prípravy žiadostí v spolupráci s uchádzačmi o štipendium snažili odstrániť
prípadné nedostatky, a to v prípade, že sa na nich uchádzači obrátili. V prípade uchádzačov s
trvalým pobytom v SR išlo najmä o nahranie odporúčaní s chýbajúcim podpisom do
elektronického systému na podávanie žiadostí. V prípade uchádzačov zo zahraničia išlo
hlavne o úpravy dátumov nástupu a ukončenia štipendijného pobytu na slovenskej
prijímajúcej inštitúcii. Tieto dátumy sa nie vždy zhodovali s časovým obdobím uvedeným na
vystavených akceptačných/pozývacích listoch. V niektorých prípadoch boli dátumy nástupu a
ukončenia pobytu nesprávne uvedené už na samotnom akceptačnom/pozývacom liste (išlo o
kategórie doktorand a vysokoškolský učiteľ/výskumný a umelecký pracovník). Častejšími
boli prípady, keď bol akceptačný/pozývací list vystavený na obdobie presahujúce najneskorší
možný termín ukončenia pobytu. Podľa možností bol v takom prípade uchádzač o tejto
skutočnosti upovedomený a s jeho súhlasom bol dátum ukončenia štipendijného pobytu
zmenený.
S cieľom zjednodušiť procesy pri vybavovaní si náležitostí potrebných pre príchod a pobyt na
Slovensku SAIA zaslala po zverejnení výsledkov výberov zoznam všetkých schválených
zahraničných štipendistov Národného štipendijného programu SR elektronickou poštou aj na
zastupiteľské úrady SR v zahraničí (iba krajiny, z ktorých pochádzali schválení štipendisti).
Zoznamy obsahovali mená a základné údaje o štipendistoch pochádzajúcich z danej krajiny.
Pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ MV SR sme priebežne aktualizovali
informáciu o zmenách nástupov cudzincov z krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska, aby sa
predišlo problémom pri udeľovaní prechodného pobytu.
V nasledujúcej časti uvádzame základné informácie k jednotlivým výberom zabezpečovaným
v rámci výziev roka 2014. Podrobné štatistiky o predložených a schválených žiadostiach
podaných v roku 2014 (podľa odborného zamerania uchádzačov, krajiny pobytu, resp. štátnej
príslušnosti, prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie a pohlavia) uvádzame v prílohách č. 2 – 9
tejto správy.

Uzávierka na predkladanie žiadostí 30. 4. 2014
Pred otvorením možnosti podávania žiadostí k uzávierke 30. apríla 2014 bola zrealizovaná
úprava elektronického systému na podávanie žiadostí – bližšie informácie sú uvedené v časti
„Zmeny v rámci Národného štipendijného programu a úpravy pri podávaní žiadostí“.

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 30. apríla 2014 sa o štipendium uchádzalo spolu
173 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Títo uchádzači pochádzali zo 17 slovenských
vysokých škôl, 3 ústavov Slovenskej akadémie vied a z 1 zahraničnej vysokej školy. Z
celkového počtu 173 uchádzačov si podalo žiadosť 69 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 97 v kategórii doktorand a 7 v kategórii samostatný cestovný
grant. V 16 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium realizovalo na
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externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 13 ústavoch SAV. Uchádzači žiadali o štipendijné
pobyty do 40 krajín sveta (23 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 130 žiadostí; 17 krajín mimo
EÚ/EHP/Švajčiarska – 43 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republika
(23), Španielsku (17), Spojených štátoch amerických (14), Francúzsku (11), Rakúsku (11)
a Taliansku (11).
Žiadosti uchádzačov o štipendiá podané k 30. aprílu 2014 predstavovali čiastku 782 908 €.
Žiadosti o cestovný grant (samostatne i so štipendiom) predstavovali čiastku 54 233 €.
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 20
uchádzačov (10 v kategórii študent, 9 v kategórii doktorand, 1 v kategórii samostatný
cestovný grant) jednoznačne nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti
o štipendium. Výberová komisia preto rozhodla o ich neschválení pre nesplnenie formálnych
podmienok.
Výberová komisia na zasadnutí dňa 12. júna 2014 udelila štipendium 13 študentom
slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (64 štipendijných
mesiacov) do 11 krajín a 34 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť
doktorandského štúdia (151,5 štipendijných mesiacov) do 20 krajín. Výberová komisia
schválila štipendiá v celkovom rozsahu 211 508 €:
-

13 študentov na časť 2. stupňa vysokoškolského štúdia:
34 doktorandov na časť doktorandského štúdia:

48 820 €,
162 688 €.

Výberová komisia určila aj 9 náhradníkov v kategórii doktorandov, ktorým môžu byť udelené
štipendiá v prípade, že to finančné možnosti programu s ohľadom na čerpanie schválených
štipendií umožnia (bližšie informácie o nástupe náhradníkov na pobyt sa nachádzajú v časti
„Administrácia schválených štipendií a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po
ukončení pobytu“, podkapitola „Vysielaní štipendisti“).
Výberová komisia ďalej schválila cestovné granty vo výške 13 064:
-

8 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (spolu 1 370 €),
27 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (spolu 8 249 €),
3 x samostatná žiadosť o cestovný grant (spolu 3 445 €).

Finančnú podporu v rámci NŠP s uzávierkou na predkladanie žiadostí 30. apríla 2014 teda
získalo spolu 50 uchádzačov do 22 krajín (16 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 35 štipendistov; 6
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 15 štipendistov).

Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 30. apríla 2014 sa o štipendium uchádzalo spolu
235 zahraničných uchádzačov zo 43 krajín (16 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 64 uchádzačov;
27 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 171 uchádzačov), ktorí žiadali o štipendium na pobyty
na 24 slovenských vysokých školách, 27 ústavoch SAV a v 3 ďalších inštitúciách. Z
celkového počtu 235 uchádzačov si podalo žiadosť 34 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 46 v kategórii doktorand a 157 v kategórii vysokoškolský
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učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendiá na
akademický rok 2014/2015 predstavovali čiastku 1 105 340 € (vrátane predpokladaných
nákladov na preplatenie zdravotnej prehliadky).
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 65
uchádzačov (15 v kategórii študent, 24 v kategórii doktorand, 26 v kategórii vysokoškolský
učiteľ, vedecký a umelecký pracovník) jednoznačne nesplnilo formálne podmienky pre
podanie žiadosti o štipendium. Výberová komisia preto jednohlasne odsúhlasila zamietnutie
týchto žiadostí.
Vzhľadom na finančné stropy programu na rok 2014 výberová komisia na zasadnutí rozhodla
o tom, že niektorým štipendistom boli pobyty schválené pod podmienkou, že sa ich pobyty na
Slovensku zrealizujú až v roku 2015. Štipendisti boli o týchto skutočnostiach upovedomení
a štipendium im bolo udelené v prípade, že súhlasili s realizáciou štipendijného pobytu v roku
2015. S touto zmenou pobytu musela súhlasiť aj prijímajúca inštitúcia, ktorá musela
štipendistovi vystaviť nový pozývací list s aktualizovaným termínom pobytu.
Výberová komisia na zasadnutí dňa 11. júna 2014 udelila štipendium 12 študentom (71
štipendijných mesiacov), 20 doktorandom (111 štipendijných mesiacov) a 43
vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (202,5 štipendijných
mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu 75 uchádzačov z 28 krajín (11 krajín
EÚ/EHP/Švajčiarsko – 29 štipendistov; 17 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 46
štipendistov) v rozsahu 384,5 štipendijných mesiacov. Výberová komisia schválila štipendiá
zahraničným uchádzačom v celkovom rozsahu 282 930 € (vrátane predpokladaných nákladov
na preplatenie zdravotnej prehliadky).
V kategóriách doktorand a vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník komisia
nominovala 8 náhradníkov (37 štipendijných mesiacov) a určila ich poradie – náhradníkom sa
štipendium udeľuje v prípade, ak komisiou schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť na
pobyt, resp. ak to finančné možnosti programu dovolia (bližšie informácie o nástupe
náhradníkov na pobyt sa nachádzajú v časti „Administrácia schválených štipendií
a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po ukončení pobytu“, podkapitola „Prijímaní
štipendisti“).

Uzávierka na predkladanie žiadostí 31. 10. 2014
Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 31. októbra 2014 sa o štipendium uchádzalo spolu
149 uchádzačov s trvalým pobytom v SR.
149 uchádzačov pochádzalo z 20 slovenských vysokých škôl, 2 ústavov Slovenskej akadémie
vied a z 1 zahraničnej vysokej školy. Z celkového počtu 149 uchádzačov si podalo žiadosť 35
v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 107 v kategórii doktorand a 7
v kategórii samostatný cestovný grant. V 23 prípadoch doktorandov slovenských vysokých
škôl sa ich štúdium realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 17 ústavoch SAV.
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 35 krajín sveta (22 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko –
42

109 žiadostí; 13 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 40 žiadostí). Najviac uchádzačov
plánovalo pobyt v Českej republika (19), Nemecku (13), Spojených štátoch amerických (12),
Fínsku (10), Rakúsku (8), a Francúzsku (7).
Žiadosti uchádzačov o štipendiá podané k 31. októbru 2014 predstavovali čiastku 564 276 €.
Žiadosti o cestovný grant (samostatne i so štipendiom) predstavovali čiastku 49 261 €.
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 14
uchádzačov (6 v kategórii študent, 7 v kategórii doktorand, 1 v kategórii samostatný cestovný
grant) jednoznačne nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium.
Výberová komisia preto rozhodla o ich neschválení pre nesplnenie formálnych podmienok.
Výberová komisia na zasadnutí dňa 10. decembra 2014 udelila štipendium 11 študentom
slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (56 štipendijných
mesiacov) do 10 krajín a 34 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť
doktorandského štúdia (141 štipendijných mesiacov) do 18 krajín. Výberová komisia
schválila štipendiá v celkovom rozsahu 195 051 €:
-

11 študentov na časť 2. stupňa vysokoškolského štúdia:
34 doktorandov na časť doktorandského štúdia:

47 373 €
147 678 €

Výberová komisia určila aj 10 náhradníkov (v kategórii doktorand), ktorým môžu byť udelené
štipendiá v prípade, že to finančné možnosti programu s ohľadom na čerpanie schválených
štipendií umožnia (bližšie informácie o nástupe náhradníkov na pobyt sa nachádzajú v časti
„Administrácia schválených štipendií a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po
ukončení pobytu“, podkapitola „Vysielaní štipendisti“).
Výberová komisia ďalej schválila cestovné granty vo výške 13 406 €:
-

8 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (spolu 1 804 €),
22 x cestovný grant žiadaný so štipendiom doktorandov (spolu 8 137 €),
4 x samostatná žiadosť o cestovný grant (spolu 3 465 €).

Finančnú podporu v rámci NŠP s uzávierkou na predkladanie žiadostí 31. októbra 2014 teda
získalo spolu 49 uchádzačov do 24 krajín (15 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 30 štipendistov; 9
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 19 štipendistov).

Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 31. októbra 2014 sa o štipendium uchádzalo spolu
203 zahraničných uchádzačov z 38 krajín (15 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 54 uchádzačov;
23 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 149 uchádzačov), ktorí žiadali o štipendium na pobyty
na 20 slovenských vysokých školách, 23 ústavoch SAV a v 3 ďalších inštitúciách. Z
celkového počtu 203 uchádzačov si podalo žiadosť 28 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 24 v kategórii doktorand a 151 v kategórii vysokoškolský
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učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendiá na letný
semester akademického roka 2014/2015 predstavovali čiastku 808 320 € (vrátane
predpokladaných nákladov na preplatenie zdravotnej prehliadky).
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 35
uchádzačov (9 v kategórii študent, 6 v kategórii doktorand, 20 v kategórii vysokoškolský
učiteľ, vedecký a umelecký pracovník) jednoznačne nesplnilo formálne podmienky pre
podanie žiadosti o štipendium. Výberová komisia preto jednohlasne odsúhlasila zamietnutie
týchto žiadostí.
Výberová komisia na zasadnutí dňa 9. decembra 2014 udelila štipendium 10 študentom (48
štipendijných mesiacov), 12 doktorandom (46 štipendijných mesiacov) a 47 vysokoškolským
učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (233 štipendijných mesiacov). Finančnú
podporu získalo spolu 69 uchádzačov z 18 krajín (10 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 21
štipendistov; 8 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 48 štipendistov) v rozsahu 327
štipendijných mesiacov. Výberová komisia schválila štipendiá zahraničným uchádzačom v
celkovom rozsahu 255 550 € (vrátane predpokladaných nákladov na preplatenie zdravotnej
prehliadky).
V kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník výberová komisia
nominovala 7 náhradníkov (26 štipendijných mesiacov) a určila ich poradie – náhradníkom
bude štipendium udelené v prípade, ak komisiou schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť
na pobyt, resp. ak to finančné možnosti programu dovolia (bližšie informácie o nástupe
náhradníkov na pobyt sa nachádzajú v časti „Administrácia schválených štipendií
a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po ukončení pobytu“, podkapitola „Prijímaní
štipendisti“).

Administrácia schválených štipendií a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po
ukončení pobytu
Vysielaní štipendisti
Listom z 2. 4. 2014 sme v súlade so Zmluvou č. 1033/2010 o poskytovaní služieb
a finančných prostriedkov zo dňa 31. 12. 2010 medzi SAIA, n. o., a Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložili návrh na zmenu výšky štipendia na
pokrytie životných nákladov slovenských študentov a doktorandov v Poľsku. K tomuto
návrhu nás viedli informácie zo záverečných správ z pobytu štipendistov, ktorí informovali
o nedostatočnosti štipendia na pokrytie životných nákladov v tejto krajine. SAIA ako
administrátor programu navrhuje MŠVVaŠ SR na základe vyjadrenia Veľvyslanectva SR vo
Varšave navýšenie štipendia pre kategóriu doktorand v rámci programu NŠP z 300 € na 400 €
a v kategórii študent z 250 € na 300 €. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby poskytované
štipendium pokrylo životné náklady schváleným uchádzačom počas ich štipendijného pobytu
v Poľsku. MŠVVaŠ SR s predloženým návrhom súhlasilo a zmena výšky štipendia sa týkala
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štipendistov, ktorým bolo štipendium schválené od výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla
2014.
SAIA, n. o., počas celého roka 2014 vyplácala štipendiá a cestovné granty slovenským
štipendistom NŠP podľa podmienok stanovených v Dohode o udelení štipendia medzi SAIA,
n. o., a štipendistom (výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2013,
31. októbra 2013 a 30. apríla 2014). Štipendistom s trvalým pobytom v SR boli vyplácané aj
cestovné granty. Samostatné cestovné granty (bez štipendia) boli vyplácané maximálne do
výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených originálov cestovných
dokladov, stručnej správy z pobytu a potvrdenia prijímajúcej inštitúcie o absolvovaní pobytu.
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30.
apríla 2013, 30. októbra 2013 a 30. apríla 2014), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2015) alebo skracovania dĺžky
pobytov schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2014. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2014 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2015 boli v decembri 2014 vyplatené všetkým
štipendistom s trvalým pobytom v SR v kategórii študent a štipendistom v kategórii
doktorand, ktorých štipendijný pobyt nezačínal/nekončil v januári 2015. Cestovné granty sa
nevyplácali.
Napriek zavedeniu viacerých postupov (schválenie náhradníkov, vyplatenie januárových
štipendií v decembri), ktorých cieľom malo byť efektívne vynaloženie prostriedkov určených
na štipendiá a granty, sa nepodarilo v roku 2014 vyčerpať všetky na tento účel určené
prostriedky. SAIA sa preto 12. 12. 2014 opätovne obrátila na ministerstvo so žiadosťou
o súhlas s použitím zostávajúcich prostriedkov z roka 2014 na štipendiá a granty schválené na
akademický rok 2014/2015, a to do konca marca. Takýto postup bol odporúčaný v záveroch
z kontroly Odboru kontroly MŠVVaŠ SR ešte z roku 2008. Ministerstvo listom z 15. 12. 2014
s týmto postupom súhlasilo, a teda prostriedky na štipendiá a granty, ktoré nebudú vyplatené
do konca roka 2014 z rozpočtu 2014 nebudú vrátené na účet ministerstva, ale budú použité na
výplaty štipendií a cestovných grantov NŠP do konca marca 2015.
Počas celého roka 2014 SAIA, n. o., komunikovala so štipendistami s trvalým pobytom v SR,
tak pred ich nástupom na štipendijný pobyt, ako aj počas ich pobytu v zahraničí, a to najmä
v súvislosti s otázkami súvisiacimi so začiatkom vyplácania štipendia. Frekventované boli aj
otázky smerujúce k možnosti posunov termínov nástupu na štipendijný pobyt, možnosti
nenastúpenia na štipendijný pobyt, možnosť zmeny krajiny, a tým aj školy a pod.
Nečerpanie finančných prostriedkov na schválené mobility v niektorých prípadoch
a skracovanie realizovaných pobytov zo strany štipendistov umožnili udelenie štipendia na
pobyty v zahraničí aj náhradníkom schválených výberovou komisiou. V 1. štvrťroku 2014
boli oslovení 5 náhradníci – doktorandi, ktorým bol pobyt schválený v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2013. Všetci 5 náhradníci štipendium
prijali. V 3. štvrťroku 2014 boli oslovení všetci 9 náhradníci – doktorandi, ktorým bol pobyt
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schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2014.
Vzhľadom na finančné možnosti programu bolo podmienkou, aby svoj náhradníci realizovali
svoj výskumný pobyt v zahraničí ešte v roku 2014. 5 z 9 náhradníkov štipendium prijali. Ak
sa nový dátum nástupu líšil od pôvodne schváleného dátumu nástupu o viac ako 2 týždne,
museli si náhradníci vybaviť na prijímajúcej inštitúcii nové pozývacie listy. Až následne im
boli zo strany SAIA vystavené a zaslané dekréty a dohody o udelení štipendia.
Podrobný prehľad podľa vysielajúcich inštitúcií o čerpaní štipendijných mesiacov za rok 2014
a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2014, je uvedený v prílohe č. 11.

Hodnotenie spokojnosti štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku na základe
záverečných správ
Podmienkou riadneho ukončenia štipendijného pobytu je aj odovzdanie záverečnej správy
o absolvovanom pobyte zo strany štipendistu, resp. poberateľa cestovného grantu.
Administrátor programu prečítal a vyhodnotil všetky záverečné správy, ktoré odovzdali
štipendisti Národného štipendijného programu v roku 2014 (to znamená, že v danom roku
realizovali a ukončili svoj štipendijný pobyt v zahraničí). V rámci výzvy s dátumom
uzávierky 30. apríla 2013 išlo spolu o 42 záverečných správ (11 správ v kategórii študent, 26
správ v kategórii doktorand a 5 správ v kategórii samostatný cestovný grant). V rámci výzvy
s dátumom uzávierky 31. októbra 2013 išlo spolu o 65 záverečných správ (14 správ
v kategórii študent, 45 správ v kategórii doktorand a 6 správ v kategórii samostatný cestovný
grant). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2014 išlo spolu o 7 záverečných správ
(1 správa v kategórii študent a 6 správ v kategórii doktorand). Administrátor programu
vyhodnotil spolu 114 záverečných správ štipendistov NŠP.
V rámci zisťovania spokojnosti s programom sa administrátor programu zameral na odpovede
štipendistov NŠP na posledné štyri otázky osnovy záverečnej správy, na základe ktorej
štipendisti záverečnú správu vypracúvajú. Ide o tieto otázky:
-

Ak ste sa počas pobytu stretli s nejakými problémami, opíšte ich.
Stačilo štipendium, ktoré Vám bolo udelené, na pokrytie životných nákladov
(strava, ubytovanie, mestská doprava a pod.)?
Stretli ste sa s problémami pri vyberaní finančných prostriedkov z účtu, ktorý ste si
otvorili pre udelené štipendium?
Navrhujete nejaké zmeny v manažovaní Národného štipendijného programu?

Väčšina štipendistov NŠP nemala v zahraničí žiadne vážnejšie problémy počas pobytu.
Nevyskytla sa ani jedna krajina alebo prijímajúca inštitúcia, na ktoré by mala SAIA
štipendistov upozorniť. Niekoľko štipendistov malo problémy s ubytovaním v zahraničí
(vysoké poplatky za ubytovanie, problém zohnať prenájom na krátkodobý pobyt),
sťažovali sa na pomalosť školy pri vydávaní dokumentov, napr. študijných výsledkov, ktoré
štipendisti potrebujú predložiť spolu so záverečnou správou z pobytu. Ide o záležitosti, ktoré
si musia štipendisti dohodnúť s prijímajúcou vysokou školou ešte pred nástupom na
štipendijný pobyt alebo pred jeho ukončením, a sú na tieto skutočnosti upozorňovaní.
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Prevažnej väčšine štipendistov NŠP postačovala výška štipendia, ktorá je poskytovaná do
jednotlivých krajín sveta. Štipendium teda pokrýva základné životné náklady štipendistov
NŠP v jednotlivých krajinách sveta. Informácie o nedostatočnej výške štipendia sa objavili
najmä pri krajinách Česká republika a Veľká Británia, a to v súvislosti s realizáciou
štipendijného pobytu v hlavných mestách.
Z 15 záverečných správ štipendistov, ktorí absolvovali svoj študijný/výskumný pobyt
v Českej republike, sa 13 respondentov (3 študenti a 10 doktorandov) vyjadrilo, že poskytnuté
štipendium bolo dostatočné na pokrytie životných nákladov, zatiaľ čo 2 respondenti (2
doktorandi) uviedli nedostatočnú výšku štipendia do tejto krajiny. Na základe tejto informácie
sme porovnali výšku štipendií do Českej republiky poskytovanú v rámci bilaterálnej dohody
vlád, ako aj v rámci programu CEEPUS a NŠP. Z porovnania vyplýva, že výška štipendia pre
zahraničných uchádzačov so záujmom získať štipendium na študijný/výskumný pobyt do ČR,
schválená Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky v rámci
bilaterálnej dohody vlád a programu CEEPUS, je v porovnateľnej výške, ako štipendium
poskytované v rámci Národného štipendijného programu SR. Keďže ide o obdobnú výšku
poskytovaného štipendia českou stranou, administrátor programu nepredpokladá zvýšenie
životných nákladov za posledné obdobie. Na základe uvedených zistení a s ohľadom na
skutočnosť, že 13 štipendisti z 15 respondentov výšku štipendia označili za dostatočnú na
pokrytie životných nákladov, administrátor programu nenavrhuje navýšenie štipendia do
Českej republiky.
Výška štipendia do Veľkej Británie bola označená ako dostatočná na pokrytie životných
nákladov 5 štipendistami a ako nedostatočná 2 štipendistami, ktorí v krajine absolvovali
študijný/výskumný pobyt (doktorandi). K tomuto zisteniu sme pristupovali rovnako ako
v prípade Českej republiky, keďže však nie je uzavretá bilaterálna dohoda, na základe ktorej
by boli udeľované študijné alebo výskumné štipendiá, nebolo možné porovnať výšku
štipendia analogicky k takýmto dohodám. Pri porovnávaní výšky štipendia sme preto
vychádzali z údajov inštitúcií, ktoré sa zaoberajú mobilitami študentov, doktorandov a
vysokoškolských učiteľov, resp. z iných zdrojov na internete, ktoré zohľadňujú priemerné
náklady na život, a to so zohľadnením na postavenie študentov, resp. doktorandov. Na
základe uvedeného porovnania a zistenia, že ide o adekvátnu výšku štipendia a s ohľadom na
skutočnosť, že 5 štipendisti z 7 respondentov výšku štipendia označili za dostatočnú na
pokrytie životných nákladov, administrátor programu nenavrhuje navýšenie štipendia do
Veľkej Británie.
So samotným výberom finančných prostriedkov z účtu nemala väčšina štipendistov NŠP
problém a štipendium bolo vyplácané včas podľa podmienok stanovených NŠP. Dvaja
štipendisti uviedli problémy pri výbere hotovosti kartou VISA Electron a MAESTRO
v Japonsku.
S manažovaním Národného štipendijného programu sú štipendisti NŠP spokojní. Niekoľko
štipendistov uviedlo svoje konštruktívne pripomienky a návrhy na zmenu v manažovaní
programu, pripájame k nim stanovisko za administrátora programu:
-

viac informovať o NŠP na vysokých školách na Slovensku (komentár
administrátora: Pracovníci SAIA počas celého akademického roka organizujú
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-

-

-

semináre o štipendijných programoch administrovaných SAIA, teda aj NŠP, na
vysokých školách v univerzitných mestách na celom Slovensku);
informovať všetkých uchádzačov o počte získaných bodov za jednotlivé hodnotené
kategórie, zverejniť odborný názor komisie (komentár administrátora: Výberová
komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá
štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä
na zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia/výskumného
pobytu na vybranej vysokej škole/výskumnom pracovisku v zahraničí; odborný
program študijného/výskumného pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie
štúdium alebo vedeckú dráhu; odborné a osobnostné predpoklady uchádzača
uvedené v odporúčaniach; študijné, resp. vedecké výsledky; stanovisko
prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste; celkovú kvalitu predloženej
žiadosti. Všetkým uchádzačom o štipendium v rámci NŠP administrátor programu
zasiela elektronickou poštou rozhodnutie komisie o udelení, resp. neudelení
štipendia, a to s uvedením získaného bodového hodnotenia a hranice potrebnej pre
získanie podpory z NŠP stanovenej v aktuálnom výbere komisie s ohľadom na
kvalitu uchádzačov a finančné možnosti programu k danej výzve. Všetci uchádzači,
ktorým štipendium udelené nebolo, majú možnosť obrátiť sa na administrátora
programu, ktorý im ochotne ozrejmí hodnotenie za jednotlivé kategórie, a priblíži
odôvodnenie komisie, ktoré viedlo k neudeleniu štipendia, ak hodnotitelia uviedli
konkrétnu poznámku k danej žiadosti. Kvôli veľkému počtu uchádzačov avšak nie
je administratívne možné vypracovať detailné rozhodnutie o neschválení štipendia
pre všetkých neúspešných uchádzačov. Podobný systém zverejnenia výsledkov
výberového konania je bežne zaužívaný vo viacerých štipendijných programoch,
a to ako na Slovensku, tak aj vo svete);
informovať schváleného štipendistu pred odchodom na štipendijný pobyt emailom o doručení všetkých potrebných dokumentov na vyplatenie štipendia
(komentár administrátora: Po zverejnení výsledkov Národného štipendijného
programu SAIA ako administrátor programu informuje schválených uchádzačov
elektronickou poštou o povinnostiach voči administrátorovi programu. Informácie
o predložení potrebných dokumentov na vyplatenie štipendia sú zverejnené aj na
web stránke programu www.stipendia.sk, v časti „Informácie pre schválených
štipendistov“. V prípade, ak štipendista nastúpi na pobyt bez toho, aby doručil
všetky potrebné dokumenty, administrátor programu ho o tejto skutočnosti
informuje emailom);
možnosť predkladať potrebné dokumenty k udeleniu štipendia len v elektronickej
forme, bez potreby zasielať originály poštou
(komentár administrátora: Po nástupe na pobyt je štipendista povinný zaslať SAIA,
n. o., potvrdenie o nástupe na pobyt – sken dokumentu emailom, na základe čoho
je mu zaslané štipendium za prvý mesiac, a originál dokumentu poštou. Taktiež, po
ukončení pobytu je štipendista povinný doručiť do SAIA, n. o., potvrdenie
o ukončení pobytu – originál, a v prípade študentov aj potvrdenie o absolvovaných
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skúškach získaných kreditoch. Kvôli overovaniu platnosti a originalite uvedených
dokumentov nie je možné akceptovať naskenované verzie potvrdení.
zmeniť spôsob vyplácania štipendia za prvý mesiac, nakoľko počas prvého
mesiaca pobytu má štipendista vysoké počiatočné náklady, prípadne zvážiť
možnosť vyplatenia prvej štipendijnej splátky ešte pred nástupom na pobyt
(komentár administrátora: Systém vyplatenia prvého štipendia je podmienený
doručením písomného potvrdenia príslušnej vysokej školy/výskumnej inštitúcie
o začiatku štipendijného pobytu. SAIA ako administrátor programu považuje tento
systém za efektívny spôsob, ktorý zabezpečí, že v čase vyplatenia prvého štipendia
schválený uchádzač úspešne nastúpil na štipendijný pobyt. Podpísaním dohody
o udelení štipendia štipendista súhlasí s týmto postupom, môže si teda plánovať
výdavky vopred);
zrušiť vyplácanie len 50 % štipendia za posledný mesiac pobytu (komentár
administrátora: SAIA ako administrátor programu je viazaná povinnosťou
efektívneho a hospodárneho nakladania so finančnými prostriedkami na štipendiá
a granty. Systém zadržania časti posledného štipendia slúži na zabezpečenie
včasného a úplného odovzdania záverečných správ a ostatných požadovaných
materiálov zo strany štipendistov, aby bolo možné vyhodnotiť efektívnosť pobytu
a oprávnenosť poberania štipendia počas pobytu. O tomto postupe vedia už aj
uchádzači, aj štipendisti, a to ešte pred pobytom, môžu si teda plánovať výdavky
vopred);
stanoviť výšku štipendia nie len podľa krajiny pobytu, ale aj podľa mesta pobytu
(komentár administrátora: Výška štipendia je stanovovaná podľa priemerných
životných nákladov danej krajiny, nie podľa mesta pobytu, keďže nie je
administratívne možné určovať výšky pre každé vysokoškolské mesto na svete, kam
štipendisti smerujú na pobyty. Ide o štandardný prístup pre všetky obdobné
štipendijné schémy, a to ako na Slovensku, tak aj vo svete).

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach pre ilustráciu uvádzame
niektoré:
„S manažovaním NŠP som veľmi spokojná, nemám žiadne výhrady a preto
nenavrhujem žiadne zmeny.“
„Vzhľadom na spokojnosť s profesionálnou spoluprácou zo strany NŠP vrátané
promptných, jasných informácií nemám žiadne pripomienky k manažovaniu tohto
programu.“
„Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať vedeniu a členom tímu, ktorí sa
starajú o plynulý chod NŠP za udelenie štipendia, vďaka ktorému som mohol
absolvovať plnohodnotný študijný pobyt. Vďaka pobytu sa mi otvorili možnosti, o
ktorých som doposiaľ nevedel a taktiež mi napomohol študijný pobyt k nájdeniu si
práce.“
„Myslím, že SAIA manažuje program veľmi profesionálne a všetky informácie sú
dobre dostupné a jasne sprostredkované.“
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„Zmeny nenavrhujem. Pre mňa boli dôležité najmä dve skutočnosti: elektronická
dostupnosť osôb zodpovedných za jednotlivé agendy NŠP a pravidelnosť vyplácania
štipendia. Oba tieto procesy sú na vysokej úrovni.“
„S NŠP som bola veľmi spokojná a určite ho budem všetkým odporúčať. Síce treba k
žiadosti o štipendium priložiť veľa podkladov, no určite sa to oplatí. Požiadavky sú
jasne formulované a uchádzači majú dostatok času na vypracovanie žiadosti.
Komunikácia pri podávaní žiadosti aj počas pobytu bola ukážková, vždy som dostala
rýchlu odpoveď.“

V zásade môžeme skonštatovať, že štipendisti na základe svojich skúseností považujú
Národný štipendijný program SR za organizačne dobre zabezpečený štipendijný program,
ktorý nemá žiadne výrazné nedostatky a štipendisti sú s ním spokojní a vďační za jeho
existenciu.

Prijímaní štipendisti
V rámci reorganizácie pracovnej agendy pracovníčok finančného oddelenia SAIA, n. o.,
nastala zmena na pozícii finančnej manažérky Národného štipendijného programu SR pre
uchádzačov zo zahraničia. Od júla 2014 nahradila na tejto pozícii Ing. Andreu Nguyenovú
Ing. Alžbeta Žirková.
SAIA, n. o., počas celého roka 2014 vyplácala štipendiá zahraničným štipendistom NŠP
podľa podmienok stanovených programom (výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom
uzávierky 30. apríla 2013, 31. októbra 2013 a 30. apríla 2014).
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30.
apríla 2013, 30. októbra 2013 a 30. apríla 2014), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2015) alebo skracovania dĺžky
pobytov schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2014. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2014 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2015 boli v decembri 2014 vyplatené všetkým
štipendistom NŠP zo zahraničia vo všetkých kategóriách (študent, doktorand, vysokoškolský
učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník), ktorých štipendijný pobyt nezačínal/nekončil
v januári 2015.
Napriek zavedeniu všetkých postupov, ktorých cieľom malo byť efektívne vynaloženie
prostriedkov určených na štipendiá a granty, sa nepodarilo v roku 2014 vyčerpať všetky na
tento účel určené prostriedky. SAIA sa preto 12. 12. 2014 opätovne obrátila na ministerstvo
so žiadosťou o súhlas s použitím zostávajúcich prostriedkov z roka 2014 na štipendiá a granty
schválené na akademický rok 2014/2015, a to do konca marca. Takýto postup bol odporúčaný
v záveroch z kontroly Odboru kontroly MŠVVaŠ SR ešte z roku 2008. Ministerstvo listom
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z 15. 12. 2014 s týmto postupom súhlasilo, a teda prostriedky na štipendiá a granty, ktoré
nebudú vyplatené do konca roka 2014 z rozpočtu 2014 nebudú vrátené na účet ministerstva,
ale budú použité na výplaty štipendií a cestovných grantov NŠP do konca marca 2015.
V prípade potreby SAIA vystavila a zaslala zahraničným štipendistom NŠP nové Dekréty
o udelení štipendia s aktualizovaným dátumom vydania, a to v prípadoch, že od vydania
dekrétu do nástupu na pobyt uplynula lehota 90 dní, a teda nemohol ich v zmysle platnej
legislatívy príslušný domáci orgán akceptovať pri žiadosti o vystavenie víz, resp. udelení
prechodného pobytu na Slovensku.
Pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície SAIA aktualizovala informáciu o zmenách
nástupov cudzincov z krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorých pobyt na Slovensku trval
dlhšie ako 90 dní, aby sa predišlo problémom pri udeľovaní povolení na pobyt.
Počas celého roka 2014 SAIA, n. o., komunikovala so zahraničnými štipendistami, tak pred
ich nástupom na štipendijný pobyt, ako aj počas ich pobytu na Slovensku. Schválení
štipendisti sa najviac zaujímali o dokumenty potrebné pre vyplatenie ich prvého štipendia po
nástupe na štipendijný pobyt, vykonanie a preplácanie lekárskej prehliadky, získanie
povolenia na prechodný pobyt. Pri vybavovaní náležitostí spojených s pobytom zahraničných
štipendistov (nástup štipendistu na pobyt, vyplácanie štipendia) spolupracovala SAIA aj
s príslušnými prijímajúcimi inštitúciami, slovenskými vysokými školami a výskumnými
pracoviskami Slovenskej akadémie vied. Vo všetkých prípadoch sa štipendistom, ale aj
uchádzačom o štipendium, snažíme poskytnúť komplexné informácie, prípadne v niektorých
prípadoch pracovníci SAIA priamo riešia komplikovanejšie prípady s príslušným oddelením
cudzineckej polície.
Nečerpanie finančných prostriedkov na schválené mobility a skracovanie realizovaných
pobytov zo strany štipendistov umožnili udelenie štipendia na pobyty na Slovensku aj
náhradníkom schválených výberovou komisiou. V 1. štvrťroku 2014 boli oslovení 7 z 9
náhradníkov, ktorým bol pobyt schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom
uzávierky 31. októbra 2013. Náhradníci boli oslovovaní v poradí stanovenom výberovou
komisiou. Po oslovení prvých šiestich náhradníkov nemala SAIA k dispozícii finančné
prostriedky potrebné na štipendijné pobyty ďalších dvoch náhradníkov nasledujúcich v poradí
(obaja na 5-mesačný pobyt), a ani s ohľadom na aktuálny vývoj sa nedala predpokladať
dostatočná výška prostriedkov ani na jedného z nich, preto oslovila posledného náhradníka,
ktorý mal v rámci NŠP absolvovať iba 1-mesačný pobyt. Všetci oslovení náhradníci
štipendium prijali. V 3. štvrťroku 2014 boli oslovení 6 z 8 náhradníkov, ktorým bol pobyt
schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2014.
Keďže prevažná časť uvoľnených finančných prostriedkov bola na rok 2014, oslovovali sme
primárne náhradníkov, ktorý svoj pobyt mohli zrealizovať ešte v roku 2014 (2 náhradníci
budú časť svojho pobytu realizovať aj v roku 2015). Z celkovo 6 oslovených náhradníkov
súhlasili 5 s prijatím štipendia. Ak sa nový dátum nástupu líšil od pôvodne schváleného
dátumu nástupu o viac ako 2 týždne, museli si náhradníci vybaviť na prijímajúcej inštitúcii
nové pozývacie listy. Až následne im boli zo strany SAIA vystavené a zaslané dekréty
o udelení štipendia a ďalšie dokumenty. Náhradníci, ktorí na pobyt nastúpiť nemohli, alebo
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neboli oslovení s ponukou zúčastniť sa štipendijného pobytu, boli administrátorom programu
vyzvaní, aby si podali žiadosť o štipendium v nasledujúcej uzávierke programu na podávanie
žiadostí o štipendium v rámci NŠP.
Štipendisti, ktorým sa končia ich štipendijné pobyty, sa zaujímali o potrebné dokumenty
(Potvrdenie o ukončení štipendijného pobytu a Záverečná správa o pobyte), ktoré musia
odovzdať, v akej forme a dokedy ich musia odovzdať, aby im bola vyplatená plná suma ich
štipendia za posledný mesiac pobytu.
Podrobný prehľad podľa prijímajúcich inštitúcií o čerpaní štipendijných mesiacov za rok 2014
a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2014, je uvedený v prílohe č. 12.

Hodnotenie spokojnosti zahraničných štipendistov na základe záverečných správ
Podmienkou riadneho ukončenia štipendijného pobytu je aj odovzdanie záverečnej správy o
absolvovanom pobyte zo strany štipendistu. Administrátor programu prečítal a vyhodnotil
všetky záverečné správy, ktoré odovzdali štipendisti Národného štipendijného programu
v roku 2014 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj štipendijný pobyt na
Slovensku). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2013 išlo spolu o 55 záverečných
správ (6 správ v kategórii študent, 14 správa v kategórii doktorand, 35 správ v kategórii
vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). V rámci výzvy s dátumom
uzávierky 31. októbra 2013 išlo spolu o 76 záverečných správ (8 správ v kategórii študent, 14
správ v kategórii doktorand, 54 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký
pracovník). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2014 išlo spolu o 14 záverečných
správ (1 správa v kategórii študent, 5 správ v kategórii doktorand, 8 správ v kategórii
vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). Administrátor programu vyhodnotil
spolu 145 záverečných správ štipendistov NŠP.
V rámci zisťovania spokojnosti s programom sa administrátor programu zameral na odpovede
štipendistov NŠP na posledné štyri otázky osnovy záverečnej správy:
-

Ak ste sa počas Vášho pobytu stretli s nejakými problémami, popíšte ich, prosím.
Stačilo štipendium, ktoré Vám bolo udelené, na pokrytie životných nákladov (strava,
ubytovanie, mestská doprava a pod.)?
Stretli ste sa s problémami pri vyberaní finančných prostriedkov z účtu, ktorý ste si
otvorili na vyplácanie štipendia na Slovensku?
Navrhujete nejaké zmeny v manažovaní Národného štipendijného programu SR?

Na základe vyhodnotenia záverečných správ štipendistov Národného štipendijného programu
môžeme skonštatovať, že sa počas pobytu na Slovensku nestretli s nijakými vážnymi
problémami, ktoré by priamo súviseli s administratívnym zabezpečením Národného
štipendijného programu.
V niekoľkých prípadoch poukazovali na isté problémy štipendisti, ktorí pochádzali z krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska a na území SR sa mali zdržiavať dlhšie ako 90 dní. Tieto
problémy sa týkali vybavenia si prechodného pobytu. Štipendisti sa sťažovali na zdĺhavý
a komplikovaný proces, ktorý súvisí s podaním si žiadosti o prechodný pobyt, dlhé rady na
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cudzineckej polícii, neochotu policajtov poradiť a na ich neznalosť, či nevôľu komunikovať
v inom jazyku ako slovenskom. SAIA sa snaží štipendistom NŠP poskytnúť praktické rady,
ktoré im celý tento proces uľahčia, zároveň aktívne komunikuje aj s Odborom cudzineckej
polície ÚHCP MV SR, aby sa v medziach platnej legislatívy zjednodušili administratívne
procesy pre štipendistov NŠP, ktorí sú zároveň štipendistami vlády SR.
Keďže je problematika príchodu a pobytu cudzincov na Slovensku značne komplikovaná,
pripravila SAIA prehľad administratívnych postupov, ktoré s touto problematikou súvisia.
Publikácia s názvom Entry, stay and employment in Slovakia – guide to administrative duties,
je k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach Národného štipendijného programu
a SAIA. Táto brožúra je súčasťou publikácií International Researcher’s Guide to Slovakia
a International Student’s Guide to Slovakia, ktoré v papierovej podobe SAIA zasiela
štipendistom NŠP (Student’s Guide sa zasiela štipendistom v kategórii študent a Researcher’s
Guide sa zasiela štipendistom v kategórii doktorand, vysokoškolský učiteľ, výskumný
a umelecký pracovník) spolu s ďalšími dokumentmi. Publikácie sú vypracovaná v anglickom
jazyku. Publikácie sa okrem problematiky príchodu a pobytu cudzincov v SR venujú aj
zamestnávaniu cudzincov na Slovensku, sociálnej a daňovej oblasti, zdravotnému poisteniu.
Čitateľovi predstavia aj históriu Slovenska, významné osobnosti, vzdelávací systém
a možnosti využitia voľného času. Publikácie sú k dispozícii aj na stiahnutie na webových
stránkach Národného štipendijného programu a SAIA.
Niekoľko uchádzačov sa stretlo s problémom pri otváraní si bankového účtu v Slovenskej
republike, ak išlo o 1-mesačný pobyt. Niektoré banky nie sú ochotné zriadiť účet na také
krátke obdobie. Jednou z možností ako tento problém vyriešiť je zasielanie štipendia na účet
známeho alebo kolegu štipendistu. Samozrejme, že obe zúčastnené strany musia s touto
skutočnosťou súhlasiť.
Problémom pri otváraní účtu býva aj jazyková bariéra (stáva sa, že zamestnanci banky
neovládajú cudzí jazyk na komunikačnej úrovni).
Od marca 2014 bol v krajinách EÚ povinne spustený systém SEPA, ktorý umožňuje prevody
prostriedkov medzi krajinami systému za rovnakých podmienok, ako boli podmienky dovtedy
iba vnútroštátne. Na túto situáciu zareagovala aj SAIA po preverení podmienok v banke. Aby
sa predišlo problémom s otváraním účtov v bankách v Slovenskej republike, SAIA, n. o., od
3. štvrťroku 2014, ponúka štipendistom možnosť zasielania štipendia na bankové účty
zriadené v krajinách systému SEPA (Single Euro Payments Area). Keďže štipendiá sú
vyplácané v mene euro, SAIA štipendistom odporúča, aby mali bankový účet vedený tiež v
mene euro, pretože ak je účet vedený v inej mene, prípadné kurzové rozdiely a poplatky za
prevod alebo výmenu peňazí, ak z tohto dôvodu vzniknú, znáša štipendista.

Môžeme konštatovať, že väčšina štipendistov Národného štipendijného programu bola
spokojná s výškou udeleného štipendia, v rámci ktorého si boli schopní pokryť svoje životné
náklady počas svojho pobytu na Slovensku. Významnú úlohu v tejto otázke zohráva cena za
ubytovanie. Ak sú štipendisti ubytovaní na internátoch alebo v ubytovacích zariadeniach ich
prijímajúcich organizácií, spravidla im je výška štipendia postačujúca. Ak je štipendista
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ubytovaný na súkromí, ceny za prenájom bytu výrazne prevyšujú ubytovanie na internáte
a títo jedinci môžu považovať výšku štipendia za nevyhovujúcu.
Od výzvy na podávanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2013 bolo mesačné
štipendium v kategórii študent navýšené z pôvodných 280 € na 350 €. Navýšená bola aj suma
mesačného štipendia v kategórii doktorand, a to z pôvodných 470 € na 580 €. Tieto dve
kategórie boli najnespokojnejšie s výškou štipendia. Teší nás, že v záverečných správach za
rok 2014 sa negatívne komentáre v týchto kategóriách neobjavovali a navýšenie štipendia
uľahčilo štipendistom NŠP pobyt na Slovensku.

Podľa odpovedí uvedených v záverečných správach nemal ani jeden štipendista Národného
štipendijného programu problém so samotným výberom štipendia zo svojho účtu zriadeného
v banke na Slovensku alebo s meškaním vyplatenia štipendia. Iba niekoľko štipendistov sa
stretlo s už vyššie uvedeným problémom so zriadením účtu pri krátkodobých pobytoch (1mesačné pobyty) alebo jazykovou bariérou.

Odpoveď na poslednú otázku osnovy záverečnej správy využili štipendisti Národného
štipendijného programu väčšinou na vyjadrenie svojej spokojnosti s fungovaním programu,
vyjadrenie vďaky SAIA za poskytnutú podporu a prijímajúcej inštitúcii na Slovensku za
poskytnutie možnosti absolvovať pobyt v danej inštitúcii a starostlivosť o nich. Štipendisti
v rámci tejto odpovede vyjadrili aj svoje postrehy a návrhy na zmeny v programe. Veľmi
pozitívne hodnotíme fakt, že ani jeden zo štipendistov v tejto časti záverečnej správy
nevyjadril nespokojnosť s fungovaním a administratívnym zabezpečením programu. Je to
veľmi dobrá vizitka programu, na ktorú sme hrdí a povzbudzuje nás v našej práci.
Návrhy na zmeny:
-

-

štipendisti by privítali vyplácanie štipendia na bankový účet v domovskej krajine
(komentár administrátora: Od 3. štvrťroka 2014 je možné vyplácať štipendistom NŠP
štipendiá nie len na účty otvorené v bankách na Slovensku, ale aj na účty vedené
v krajinách systému SEPA. Pomôže to nielen občanom EÚ, ale aj občanom krajín
mimo EÚ, ktorí majú v niektorej z členských krajín EÚ vedený účet);
niekoľko štipendistov v záverečných správach spomenulo, že by prijali vyplácanie
štipendia za posledný mesiac pobytu pred odovzdaním požadovaných dokumentov
(záverečná správa z pobytu, potvrdenie o ukončení štipendijného pobytu a v prípade
študentov aj potvrdenie o získaných kreditoch), ktoré sú potrebné k vyplateniu
štipendia za posledný mesiac pobytu. Štipendisti tieto materiály odovzdávajú približne
2 týždne pred samotným ukončením pobytu. (komentár administrátora: Vyplácanie
štipendia za posledný mesiac pobytu až po odovzdaní požadovaných dokumentov slúži
ako poistka, aby štipendisti NŠP neopustili svoju prijímajúcu organizáciu na
Slovensku pred splnením všetkých náležitostí programu a všetkých povinností, ktoré
majú voči prijímajúcej inštitúcii. Všetkým štipendistom programu sú poštou zaslané
dokumenty, v ktorých sú detailne uvedené podmienky vyplácania štipendia, čiže
štipendisti sú o tejto skutočnosti upovedomení v dostatočnom predstihu pred
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-

-

-

samotným nástupom na pobyt. Informácie o podmienkach vyplácania štipendia sú
zverejnené aj na webových stránkach programu);
štipendisti v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník by
privítali finančný príspevok na nákup odbornej literatúry, terénny výskum a vydanie
publikácií a účasť na medzinárodných konferenciách, kde by mohli prezentovať
výsledky svojho výskumného pobytu v rámci NŠP (komentár administrátora: Žiaľ,
súčasné podmienky schválené ministerstvom neumožňujú vyčleniť takúto položku
v rámci štipendia a pri súčasnom rozpočte NŠP ani nie je možné poskytovať
dodatočnú finančnú podporu štipendistom programu okrem ich mesačného štipendia
a refundácie nákladov na zdravotnú prehliadku súvisiacu s udelením prechodného
pobytu v SR, keďže by sa tým významne znížil počet udelených štipendií.);
štipendisti by navrhovali zaviesť aspoň príplatok na medzinárodné cestovné náklady
(komentár administrátora: Žiaľ, súčasné podmienky takéto výdavky neumožňujú a pri
súčasnom rozpočte NŠP ani nie je možné poskytovať dodatočnú finančnú podporu
štipendistom programu okrem ich mesačného štipendia a refundácie nákladov na
zdravotnú prehliadku súvisiacu s udelením prechodného pobytu v SR, keďže by sa tým
významne znížil počet udelených štipendií.);
štipendisti, ktorí prichádzajú na Slovensko aj so svojimi rodinnými príslušníkmi by
privítali dodatočný finančný príspevok k štipendiu, keďže ich náklady na pobyt na
Slovensku sú niekoľkonásobne vyššie v porovnaní so štipendistami, ktorí prichádzajú
na Slovensko bez rodinných príslušníkov (komentár administrátora: Žiaľ, súčasné
podmienky takéto výdavky neumožňujú a pri súčasnom rozpočte NŠP ani nie je možné
poskytovať dodatočnú finančnú podporu štipendistom programu okrem ich mesačného
štipendia a refundácie nákladov na zdravotnú prehliadku súvisiacu s udelením
prechodného pobytu v SR, keďže by sa tým významne znížil počet udelených
štipendií.).

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach pre ilustráciu uvádzame:
„NŠP môže zohrať dôležitú úlohu v živote výskumníka, keďže poskytuje
výskumníkom možnosť pôsobiť a robiť výskum v novom a vyspelom prostredí. Hrá
významnú úlohu pri vytváraní nových profesionálnych vzťahov so zahraničnými
výskumníkmi.“
„Administrátori programu zvládajú svoje úlohy perfektne. Som vždy príjemne
prekvapený priateľským a milým prístupom administrátorov a absenciou byrokracie.“
„Tento výskumný pobyt významne prispel k zlepšeniu mojej vedeckej práce. Mám
niekoľko nových nápadov a motivácií do mojej budúcej práce.“
„Jsem velmi spokojená s vedením tohto programu. Odpovědi na všechny dotazy jsem
dostávala ihned a o všem jsem vždy byla včas informována.“
„Chcela by som sa poďakovať za túto skvelú príležitosť. Počas týchto 2 mesiacov som
lepšie pochopila môj vedný odbor a získala cenné skúsenosti s prácou v laboratóriu.
Bola to skvelá príležitosť, ktorá podporila môj kariérny rast.“
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„Štipendium bolo akurát. Ubytovanie, stravovanie a náklady na dopravu som mala
lacné, keďže ako študentka som mala všade zľavy. Všetko bolo výborné. Dobrá
príprava, úžasná organizácia, prívetiví pracovníci. Ďakujem Vám všetkým ešte raz.“
„Toto nebol môj prvý štipendijný pobyt v zahraničí. Mám isté skúsenosti s týmto
druhom inštitúcií ako je SAIA a musím priznať, že som veľmi spokojná s Vašou
prácou. Nezmenila by som ani jedinú vec. Všetko je jasné, webová stránka je
aktualizovaná, administrátori sú veľmi príjemní a nápomocní, na odpoveď na môj email som nikdy nečakala dlhšie ako 24 hodín. Nemám dôvod sťažovať sa.“

Po prečítaní záverečných správ, v ktorých sa nachádza množstvo pozitívnych
a povzbudzujúcich komentárov spokojných štipendistov Národného štipendijného programu,
môžeme na záver skonštatovať, že program funguje dobre a efektívne, štipendisti majú vždy
aktuálne informácie, sú spokojní s výškou štipendia aj s vyplácaním štipendia včas.
Štipendisti veria, že program bude úspešne pokračovať aj ďalej a podporí ešte množstvo
študijných/výskumných/umeleckých pobytov na Slovensku.
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HODNOTENIE SPOKOJNOSTI
ADMINISTRÁCIOU

S PODMIENKAMI

PROGRAMU

A S JEHO

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a SAIA, n. o., sa SAIA zaviazala raz ročne získavať spätnú väzbu od členov výberových
komisií, uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu SR. Spätná väzba sa
týka najmä spokojnosti s podmienkami Národného štipendijného programu a kvality
a komplexnosti práce SAIA. Pre splnenie tejto úlohy boli vypracované 3 typy dotazníkov, a to
pre členov výberových komisií, uchádzačov a štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku,
ako aj uchádzačov a štipendistov zo zahraničia (vzory dotazníkov sú v prílohe č. 10 tejto
správy). Všeobecne možno povedať, že existuje veľká miera spokojnosti s podmienkami
Národného štipendijného programu, ako aj s jeho administráciou. Asi najlepšie o tom svedčí
aj fakt, že tento program by ďalej odporučilo, resp. aj odporúča 93 % respondentov s trvalým
pobytom v SR, 96 % respondentov zo zahraničia, ako aj všetci členovia výberových komisií,
ktorí zaslali svoje vyplnené dotazníky. Samozrejme, v rámci spätnej väzby sa vyskytujú aj
konštruktívne pripomienky a návrhy na vylepšenia, ktorými sa SAIA bude zaoberať, a tak
zlepšovať kvalitu svojej práce i programu ako takého.

Hodnotenie spokojnosti z pohľadu členov výberových komisií
Dotazník spokojnosti bol elektronickou poštou zaslaný jednotlivým členom oboch
výberových komisií začiatkom roka 2015, teda po uzatvorení oboch uzávierok na podávanie
žiadostí v rámci NŠP, ktoré prebehli v roku 2014. 8 zo 16 členov výberovej komisie pre
uchádzačov o štipendium zo zahraničia (dotazníky spokojnosti boli zaslané spolu 18
hodnotiteľom, teda aj 2 členom výberovej komisie, ktorí sa na hodnotení žiadostí podieľali
v rámci uzávierky 30. apríla 2014 a potom sa vzdali funkcie člena výberovej komisie) a 6 z 14
členov výberovej komisie pre uchádzačov o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku
(dotazníky spokojnosti boli zaslané spolu 15 hodnotiteľom, teda aj členovi výberovej komisie,
ktorí sa na hodnotení žiadostí nepodieľal a vzdal sa funkcie člena výberovej komisie)
dotazníky vyplnilo a odoslalo späť administrátorom programu (členovia výberových komisií
za SAIA nehodnotili činnosť programu a jeho administratívneho zabezpečenia, aby nedošlo
k skresleniu výsledkov).

Vyhodnotenie odpovedí členov výberovej komisie pre uchádzačov s trvalým pobytom na
Slovensku
Otázka č. 1: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátorom programu?
Otázka č. 2: Ako hodnotíte pripravené podkladové materiály na zasadnutie výberovej
komisie?
Otázkou č. 1 a 2 chcela SAIA od členov výberovej komisie získať informácie o tom, či je
Národný štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska, a či je
komisia spokojná s podkladovými materiálmi, ktoré pre nich na zasadnutie pripraví
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administrátor programu, alebo by navrhla isté vylepšenia, ktoré by prispeli k zefektívneniu jej
práce na zasadnutí pre výber štipendistov NŠP.
Všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, hodnotili pozitívne tak
komunikáciu s administrátorom programu, ako aj pripravenosť podkladových materiálov na
zasadnutie výberovej komisie.
Otázka č. 3: Vyhovujú súčasné kritériá hodnotenia žiadostí potrebám výberu
štipendistov?
Otázkou č. 3 chcela SAIA zistiť, či členom výberovej komisie vyhovujú súčasné kritéria
stanovené na hodnotenie žiadostí jednotlivých uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku.
Hodnotenie materiálov a ich bodovanie tvoria podklad pre kvalifikované diskusie na
zasadnutiach a pre uskutočnenie výberu. V rôznych kategóriách komisia hodnotí rôzne
materiály:
-

-

Študent: motivácia, odborný program pobytu, dve odporúčania od
vysokoškolských učiteľov, študijné výsledky
Doktorand: motivácia, odborný program pobytu, odporúčanie od školiteľa
dizertačnej práce, akceptačný list/pozvanie prijímajúcej inštitúcie, publikačná
činnosť
Samostatný cestovný grant (študent, doktorand, vysokoškolský učiteľ, výskumný a
umelecký pracovník): motivácia, odborný program pobytu, študijné/vedecké
výsledky

Všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, hodnotili pozitívne súčasné
kritériá hodnotenia žiadostí stanovené pre výber štipendistov, a preto ich nie je potrebné do
budúcnosti meniť.
Otázka č. 4: Ste spokojný s on-line systémom hodnotenia žiadostí?
Otázkou č. 4 chcela SAIA od členov výberovej komisie získať spätnú väzbu týkajúcu sa online systému, prostredníctvom ktorého vykonáva komisia hodnotenie žiadostí uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP.
Všetci členovia výberovej komisie hodnotia on-line systém na hodnotenie žiadostí pozitívne.
Nevyskytli sa žiadne nedostatky. Napriek tomu, že systém funguje spoľahlivo, ponúka SAIA
členom komisie možnosť požiadať administrátora programu o vytlačenie im pridelených
žiadostí na hodnotenie. Túto možnosť pravidelne využíva niekoľko členov komisie.
Otázka č. 5: Vyjadrite sa k nasledovným aspektom Národného štipendijného programu
SR:
-

Celkové financovanie programu
Možná dĺžka pobytu v rámci jednotlivých podporovaných cieľových skupín
Podporované cieľové skupiny
Štruktúra predkladaných materiálov uchádzačmi

Otázkou č. 5 chcela SAIA zistiť názor členov výberovej komisie na celkové hodnotenie
programu – či považujú objem finančných prostriedkov za dostatočný na zabezpečenie
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adekvátneho počtu štipendistov s trvalým pobytom v SR; na možnú dĺžku štipendijného
pobytu, ktorá je v súčasnosti u študentov 1 – 2 semestre, u doktorandov a uchádzačov
o samostatný cestovný grant (bez štipendia) 1 – 12 mesiacov; na podporované cieľové
skupiny, ktorými v súčasnosti sú študenti druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania,
doktorandi a vysokoškolskí učitelia, výskumní, umeleckí pracovníci (posledne menovaná
skupina si môže v rámci NŠP podať žiadosť iba o samostatný cestovný grant); na štruktúru
predkladaných materiálov, ktoré každý uchádzač odošle či už on-line formou spolu so
žiadosťou alebo v tlačenej podobe.
Všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, ohodnotili pozitívne štruktúru
požadovaných materiálov, ktoré musia uchádzači o štipendium odovzdať, dĺžku pobytu,
o ktorú si môžu uchádzači o štipendium požiadať, ako aj cieľové skupiny, ktoré program
podporuje. Piati členovia výberovej komisie boli spokojní alebo skôr spokojní s celkovými
finančnými možnosťami programu. Jeden člen výberovej komisie považuje celkové
finančné možnosti programu za nedostatočné. Ako v komentári uvádza: „Je potrebné
zvýšiť celkový rozpočet NŠP minimálne na dvojnásobok.“ Navýšením celkového rozpočtu
NŠP by malo viacej uchádzačov o štipendium šancu absolvovať študijný/výskumný pobyt
v zahraničí.

Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, by Národný štipendijný program
SR jednoznačne odporučili svojim študentom alebo kolegom (tak domácim, ako aj zo
zahraničia).
Otázka č. 7: Priestor pre Váš komentár – členovia komisie mohli vyjadriť svoje ďalšie
postrehy a komentáre k programu, ktoré neboli súčasťou vyššie uvedených otázok. Vyskytli
sa nasledujúce hodnotenia:
-

„Považujem NŠP za veľmi užitočný program.“
„Program funguje podľa môjho názoru veľmi dobre, transparentne, korektne, je veľmi
užitočný.“

Záver:
Na základe pozitívnych komentárov a odpovedí členov výberovej komisie pre výber
štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku môžeme Národný štipendijný program označiť
za veľmi kvalitný a efektívny nástroj podpory mobility. Pred zahájením hodnotenia žiadostí je
členom výberovej komisie zaslaný dokument „Hodnotenie žiadostí Národného štipendijného
programu“, ktorý obsahuje všeobecné odporúčania pre hodnotenie žiadostí, ako aj škálovanie
bodového hodnotenia. Týmto spôsobom sa SAIA ako administrátor programu snaží
zabezpečiť jednotný prístup k hodnoteniu žiadostí, ktorý pomáha zabrániť vzniku výrazných
bodových rozdielov medzi jednotlivými členmi výberovej komisie. Jeden z členov výberovej
komisie, ktorí vyplnili dotazník, by privítal navýšenie celkového rozpočtu NŠP, aby viac
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kvalitných študentov a doktorandov s trvalým pobytom v SR malo možnosť zúčastniť sa
študijnej/výskumnej mobility v zahraničí.
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Vyhodnotenie odpovedí členov výberovej komisie pre uchádzačov zo zahraničia
Otázka č. 1: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátorom programu?
Otázka č. 2: Ako hodnotíte pripravené podkladové materiály na zasadnutie výberovej
komisie?
Otázkou č. 1 a 2 chcela SAIA od členov výberovej komisie získať informácie o tom, či je
Národný štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska, a či je
komisia spokojná s podkladovými materiálmi, ktoré pre nich na zasadnutie pripraví
administrátor programu, alebo by navrhla zmeny, ktoré by prispeli k zefektívneniu jej práce
na zasadnutí pre výber štipendistov NŠP.
Keďže všetci členovia výberovej komisie v odpovedi na otázku č. 1 a 2 vyznačili možnosť
„Spokojný/-á“, môžeme konštatovať, že komisia je jednoznačne spokojná s komunikáciou
s administrátorom programu a s podkladovými materiálmi, ktoré sú pre členov komisie
pripravené na zasadnutie výberovej komisie.

Otázka č. 3: Vyhovujú súčasné kritériá hodnotenia žiadostí potrebám výberu
štipendistov?
Otázkou č. 3 chcela SAIA zistiť, či členom výberovej komisie vyhovujú súčasné kritéria
stanovené na hodnotenie žiadostí jednotlivých uchádzačov o štipendium zo zahraničia.
Hodnotenie materiálov a ich bodovanie tvoria podklad pre kvalifikované diskusie na
zasadnutiach a pre uskutočnenie výberu. V rôznych kategóriách komisia hodnotí rôzne
materiály:
-

Študent: motivácia, odborný program pobytu, dve odporúčania od
vysokoškolských učiteľov
Doktorand: motivácia, odborný program pobytu, odporúčanie od školiteľa
dizertačnej práce, pozvanie prijímajúcej inštitúcie, publikačná činnosť
Vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník: odborný program pobytu,
pozvanie prijímajúcej inštitúcie, publikačná činnosť

Všetci členovia výberovej komisie hodnotili súčasné kritéria stanovené na hodnotenie žiadostí
uchádzačov o štipendium v rámci NŠP pozitívne (teda v dotazníkoch zaznačili možnosť
„Áno“ alebo „Skôr áno“), to znamená, že nie sú potrebné žiadne zmeny, čo sa hodnotených
dokumentov týka.

Otázka č. 4: Ste spokojný s on-line systémom hodnotenia žiadostí?
Otázkou č. 4 chcela SAIA od členov výberovej komisie získať spätnú väzbu týkajúcu sa online systému, prostredníctvom ktorého vykonáva komisia hodnotenie žiadostí uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP.
Všetci členovia výberovej komisie sú s on-line systémom na hodnotenie žiadosti spokojní
(teda v dotazníkoch zaznačili možnosť „Áno“ alebo „Skôr áno“). Ani jeden z členov
výberovej komisie sa nestretol počas hodnotiaceho procesu s nedostatkami, ktoré by sme
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mohli odstrániť. Systém teda funguje bezchybne. Napriek tomu, že systém funguje
spoľahlivo, ponúka SAIA členom komisie možnosť požiadať administrátora programu
o vytlačenie im pridelených žiadostí na hodnotenie. Túto možnosť pravidelne využíva
niekoľko členov komisie.
Ako sme už spomínali v časti „Úprava on-line systému na hodnotenie žiadostí“, isté zmeny
sa v on-line hodnotiacom systéme urobili a boli nasadené od výzvy na podávanie žiadostí
s dátumom uzávierky 31. októbra 2014. Tieto zmeny boli komisiou prijaté pozitívne a systém
aj po nasadení zmien fungoval spoľahlivo a neobjavili sa žiadne nečakané komplikácie.

Otázka č. 5: Vyjadrite sa k nasledovným aspektom Národného štipendijného programu
SR:
-

Celkové financovanie programu
Možná dĺžka pobytu v rámci jednotlivých podporovaných cieľových skupín
Podporované cieľové skupiny
Štruktúra predkladaných materiálov uchádzačmi

Otázkou č. 5 chcela SAIA zistiť názor členov výberovej komisie na celkové hodnotenie
programu – či považujú objem finančných prostriedkov za dostatočný na zabezpečenie
adekvátneho počtu štipendistov zo zahraničia; na možnú dĺžku štipendijného pobytu, ktorá je
v súčasnosti u študentov 1 – 2 semestre, u doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov 1 – 12 mesiacov; na podporované cieľové skupiny,
ktorými v súčasnosti sú študenti druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, doktorandi,
vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci; na štruktúru predkladaných
materiálov, ktoré každý uchádzač odošle či už on-line formou spolu so žiadosťou alebo
v tlačenej podobe.
Väčšina členov výberovej komisie hodnotí pozitívne jednotlivé aspekty Národného
štipendijného programu. Komisia je teda prevažne spokojná s celkovým financovaním
programu, ponúkanou dĺžkou pobytu v rámci jednotlivých cieľových skupín, podporovanými
cieľovými skupinami a štruktúrou predkladaných materiálov.
Napriek tomu, že väčšina členov výberovej komisie považuje celkové financovanie programu
za skôr dostatočné, objavil sa aj komentár: „Vzhľadom na počet kvalifikovaných uchádzačov
a kvalitne vypracovaných žiadostí výška poskytnutých finančných prostriedkov značne limituje
počet štipendií.“ Navýšenie rozpočtu programu by umožnilo podporiť väčšie množstvo
kvalitných uchádzačov o štipendium, ktorý majú záujem o výskumné/prednáškové/umelecké
pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách (samozrejme, že
navýšenie rozpočtu programu by pozitívne ovplyvnilo aj počet schválených štipendistov
s trvalým pobytom na Slovensku na pobyty v zahraničí).

Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
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Všetci respondenti z pomedzi členov výberovej komisie by odporučili, resp. aj odporúčajú
Národný štipendijný program svojim študentom, kolegom a známym tak na Slovensku, ako aj
v zahraničí.

Otázka č. 7: Priestor pre Váš komentár – členovia komisie mohli v tejto záverečnej časti
dotazníka vyjadriť svoje ďalšie postrehy a komentáre k programu, ktoré neboli súčasťou
vyššie uvedených otázok. Z nich vyberáme:
„Záujem o NŠP zo strany zahraničných uchádzačov rôznych kategórií svedčí o jeho
medzinárodnom renomé a zároveň prispieva k zvyšovaniu úrovne domáceho výskumu
a vzdelávania a k rozvoju medzinárodnej spolupráce jednotlivcov aj inštitúcií.
Administrátor programu vychádza v najväčšej možnej miere v ústrety uchádzačom
i hodnotiteľom, systém podávania žiadostí i hodnotenia sa neustále zefektívňuje.“

„Osobne vnímam NŠP ako reprezentatívnu vizitku akademickej pôdy SR pre
zahraničných uchádzačov (hlavne pre krajiny na východ od Slovenska – financovanie
určite zabezpečuje priestor pre prácu a výskum).
NŠP som odporúčala (Rusko, Arménsko, Čechy), bol úspešne využitý; reakcie,
spolupráca i výstupy boli mimoriadne produktívne.
Kladne hodnotím prácu komisie, ktorá sa snaží o objektívnosť a nezaujatosť.
Systém hodnotenia je dobrý, bolo by možné vyladiť niektoré detaily práce komisie
(vzhľadom na stúpajúcu medzinárodnú reputáciu NŠP a množstvo uchádzačov) –
napr. dôkladnejšie diferencovať bodovanie za pozvania pre uchádzača (neostávať len
na úrovni – je/nie je, ale brať do úvahy aj kvalitu pozvania).“

„Oceňujem profesionalitu zamestnancov SAIA.“

„Ako problematický vidím príliš veľký počet žiadostí na jedného posudzovateľa, ktoré
sú často disciplinárne veľmi heterogénne, a ktoré je potrebné vyhodnotiť vo veľmi
krátkom čase. To nevyhnutne vedie k povrchnému a teda nie vždy objektívnemu
posudzovaniu. Myslím si, že by pomohlo navýšenie počtu posudzovateľov.“
(komentár administrátora: Počet hodnotiteľov výberovej komisie pre uchádzačov
o štipendium zo zahraničia bol navýšený na obdobie 2014 – 2016 na 16 ľudí, čo je o 4
viac ako bolo v období 2011 – 2013. Aj keď počet žiadostí na jedného hodnotiteľa
určite nie je nízky, v tomto funkčnom období komisie sa počet hodnotiteľov,
pravdepodobne, meniť nebude. Ak by bol počet žiadostí o štipendium v jednotlivých
výzvach počas funkčného obdobia komisie vysoký, na funkčné obdobie 2017 – 2019 by
SAIA požiadala o navýšenie počtu hodnotiteľov.)
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„NSP-SR je veľmi dôležitý nástroj, ktorý umožňuje mladým ľuďom študentom,
doktorandom i výskumne aktívnym vysokoškolským učiteľom nadviazať priamy
osobný kontakt a získať neoceniteľné skúsenosti pri výskumnej práci v zahraničí, či
počas pôsobenia kvalitného odborníka zo zahraničia na Slovensku.
Rád by som na tomto mieste ocenil prácu všetkých, ktorí sa na fungovaní NSP-SR
podieľajú a vyslovil nádej, že bude ešte dlho podporovať rozvoj vedy a výskumu na
Slovensku.
Byť členom/kou výberovej komisie je pre mňa česť, ale v čase hodnotenia, najmä keď
len s problémami hľadám čas potrebný na kvalitnú hodnotiacu prácu, mi napadne, že
keď bude príležitosť, skúsim navrhnúť, aby sa uvažovalo aspoň o minimálnej
kompenzácii či odmene pre členov výberových komisii. Myslím, že ich zodpovedná
práca by mohla byt aspoň symbolicky odmenená.“

Záver:
Na základe odpovedí členov výberovej komisie na jednotlivé otázky dotazníka a ich
komentárov si dovoľujeme tvrdiť, že Národný štipendijný program je kvalitne administratívne
zabezpečený, má dobre nastavené podmienky a komisia ho považuje za atraktívny a
perspektívny nástroj na podporu študentskej/pedagogickej/výskumnej/umeleckej obojsmernej
mobility – vysielanie štipendistov zo Slovenska do zahraničia, ako aj prijímanie štipendistov
zo zahraničia na Slovensko. Veľmi dôležitým je fakt, že všetci členovia komisie by NŠP
odporučili svojim študentom, kolegom a známym tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Bez
podpory samotných členov komisie by kvalita a zabezpečenie programu boli otázne. Môžeme
vyhlásiť, že SAIA odvádza kvalitnú a zodpovednú prácu v rámci administratívneho
zabezpečenia NŠP. Ďalší pozitívny rozvoj programu závisí od adekvátnej finančnej podpory
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Hodnotenie spokojnosti z pohľadu uchádzačov a štipendistov
Kolektív pracovníkov SAIA vypracoval dotazník spokojnosti, ktorý bol umiestnený ako online formulár na stránke SAIA (skrytý odkaz, aby sa zamedzilo odpovediam osôb, ktorých sa
program netýkal). Dotazník bol vypracovaný v slovenskom jazyku pre uchádzačov
a štipendistov NŠP s trvalým pobytom na Slovensku a v slovenskom, anglickom,
francúzskom, ruskom a španielskom jazyku pre uchádzačov a štipendistov NŠP zo zahraničia.
Administrátori programu poslali elektronickou poštou odkaz na webovú stránku, na ktorej sa
dotazník nachádzal, všetkým uchádzačom a štipendistom Národného štipendijného programu,
ktorí si podali žiadosť vo výzvach s dátumom uzávierky 30. apríla 2014 a 31. októbra 2014.
Aby sme zabezpečili objektívnosť odpovedí, prebehol zber dát až začiatkom roka 2015, teda
v čase, keď boli obe výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa realizovali v roku 2014,
vyhodnotené. Zber dát prebiehal anonymne.
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Uchádzači/štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku
SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 173 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si
podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2014 a 149 uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2014. Administrátor
programu oslovil elektronickou poštu celkovo 322 uchádzačov o štipendium v rámci
Národného štipendijného programu s trvalým pobytom na Slovensku. Dotazník vyplnilo
a odoslalo 114 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola 35,4 %.

Otázka č. 1: Štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR Vám bolo:
(schválené/neschválené)
Otázka č. 2: O štipendium ste sa uchádzali v kategórii: (študent/doktorand/samostatný
cestovný grant )
Otázkami č. 1 a 2 chcela SAIA získať základnú predstavu o tom, koľko z respondentov sa
o štipendium iba uchádzalo a koľko ho reálne získalo. Odpovede uchádzačov a štipendistov
Národného štipendijného programu celkom, ako aj odpovede uchádzačov a štipendistov
v rámci jednotlivých kategórií, sa vo väčšine zodpovedaných otázok výrazne nelíšili, a preto
SAIA selekciu podľa týchto kritérií pri vyhodnocovaní dotazníka neuplatňovala. Pri každej
otázke sa vykonalo celkové vyhodnotenie odpovedí.
Z celkového počtu 114 vyplnených dotazníkov bolo 70 respondentom (61 %) štipendium
v rámci Národného štipendijného programu schválené a 44 respondentom (39 %) štipendium
v rámci Národného štipendijného programu schválené nebolo.

Rozdelenie respondentov podľa schválenia
štipendia

44

70

schválené
neschválené

Z celkového počtu 114 vyplnených dotazníkov bolo 35 vyplnených v kategórii študent (31
%), 73 v kategórii doktorand (64 %) a 6 v kategórii samostatný cestovný grant (5 %).
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Rozdelenie respondentov podľa kategórie
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študent
doktorand
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samostatný cestovný
grant

Otázka č. 3: Vyjadrite sa k nasledujúcim aspektom Národného štipendijného programu
SR:
- Stanovená mesačná výška štipendia
- Možná dĺžka pobytu na uskutočnenie štúdia, úloh a cieľov pobytu
- Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti
Otázkou č. 3 chcela SAIA zistiť názor uchádzačov a štipendistov NŠP 1.) na stanovenú výšku
štipendia v rámci jednotlivých kategórií – či im podľa ich názoru štipendium poskytované
v rámci NŠP umožní pokryť ich životné náklady v jednotlivých krajinách pobytu, resp. ich
názor na výšku cestovného grantu; 2.) na možnú dĺžku štipendijného pobytu, o ktorú sa je
v súčasnosti možné uchádzať v rámci jednotlivých kategórií podľa podmienok stanovených
NŠP – študenti 1 – 2 semestre, doktorandi a uchádzači o samostatný cestovný grant 1 – 12
mesiacov; 3.) na náročnosť vypracovania žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti,
ktoré každý uchádzač o štipendium v rámci NŠP odošle či už on-line formou spolu so
žiadosťou, alebo v tlačenej podobe.
Prevažná väčšina respondentov považuje stanovenú výšku štipendia za dostatočnú alebo skôr
dostatočnú (100 zo 114, takmer 88 %). Iba 3 respondenti (3 %) považovali výšku štipendia za
vyslovene nedostatočnú.
Niekoľko negatívnych komentárov sa netýkalo ani tak samotnej výšky štipendia, ako výšky
cestovného grantu. Cestovný grant je vzhľadom na celkový finančný obnos prostriedkov
vyčlenený na štipendiá a granty vnímaný ako príspevok, ktorý má slúžiť na pokrytie časti
medzinárodných cestovných nákladov štipendistov, a preto (aj s ohľadom na rozhodnutie
výberovej komisie) nepokrýva výšku cestovných nákladov v plnej miere.
Z prevažnej väčšiny odpovedí vyjadrujúcich spokojnosť s výškou štipendia môžeme usúdiť,
že výška štipendia poskytovaného štipendistom do jednotlivých krajín sveta je dostatočná
a pokryje základné životné náklady štipendistov počas ich pobytu v zahraničí.
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Stanovená výška štipendia

11

3
53

dostatočná
skôr dostatočná

47

skôr nedostatočná
nedostatočná

84 zo 114 respondentov (teda 74 %) uviedlo, že považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa
môžu uchádzať v rámci NŠP, za dostatočnú na uskutočnenie svojich študijných
a výskumných cieľov. 29 respondentov (25 %) by privítalo dlhšiu dobu pobytu ako poskytujú
podmienky NŠP. Avšak nie všetky odpovede respondentov súviseli s dĺžkou pobytu, o ktorú
sa môžu uchádzať v rámci podmienok stanovených NŠP, ale s tým, že im bol pobyt skrátený
výberovou komisiou. Výberová komisia prikročí ku skracovania pobytu schváleného
uchádzača o štipendium v prípade, ak dĺžka pobytu, o ktorú žiada, nezodpovedá programu
pobytu, ktorý je súčasťou on-line prihlášky o štipendium. Komisia taktiež prihliada na
celkové finančné možnosti programu.

Možná dĺžka pobytu
1
29
dostatočná
krátka
84

dlhá

69 zo 114 respondentov (61 %) nepovažuje vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci NŠP
a vypracovanie predkladaných materiálov, ktoré nahrávajú priamo k on-line žiadosti alebo
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odovzdávajú v papierovej podobe, za príliš náročné. Z komentárov respondentov, ktorí
označili vypracovanie žiadosti ako náročnejšie, vyberáme:
„Skôr náročným hodnotím najmä samotný začiatok prípravy a časovú náročnosť
vypracovávania jednotlivých častí žiadosti. Pokiaľ sa človek zorientuje v tom, čo
všetko sa od neho žiada a očakáva, zistí, že nároky na vypracovanie žiadosti a
sprievodných dokumentov patria k štandardu, ktorý treba pre získanie štipendia tohto
typu akceptovať.“
„Je toho dosť veľa na vybavovanie takže nenáročné to určite nebolo. Ale ak všetky tie
veci treba tak naozaj neviem ako by sa to mohlo zmeniť. Ani si nemyslím, že by to
nejako nutne bolo treba meniť.“
„V prípade záujemcov, ktorí sa chystajú prvýkrát do zahraničia sa môže zdať postup
trochu byrokratický, avšak treba si uvedomiť, že nie každý sa môže uchádzať o
štipendium.“
„Nemenila by som nič, vypracovanie žiadosti ponechajte naďalej náročné. Ide predsa
o štátne peniaze.“
„Nemenil by som je to trošku komplikované, ale zase čo sa týka výšky štipendia je
potrebné pre to niečo aj urobiť.“
„Treba odovzdať pomerne dosť dokumentov, ale všetky majú svoj význam.“

Niektorí respondenti (10 respondentov z celkového počtu 45 respondentov, ktorí označili
vypracovanie podkladových materiálov za skôr náročné až náročné; teda ďalších 9 %
z celkového počtu všetkých respondentov) síce považujú vypracovanie požadovaných
materiálov za náročnejšiu záležitosť, zároveň si však uvedomujú (záver na základe
komentárov), že neexistuje iný spôsob, ako by mohla výberová komisia objektívne posúdiť
kvalitu jednotlivých uchádzačov o štipendium v rámci NŠP. Dátumy uzávierok jednotlivých
výziev na prekladanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP sú pevne stanovené, známe po celý
rok a opakujú sa už niekoľko rokov pravidelne v tých istých termínoch. Uchádzači
o štipendium môžu na požadovaných dokumentoch pracovať aj niekoľko mesiacov, a preto
majú šancu ich vypracovať podľa svojich najlepších možností a schopností. Získanie
pozývacieho listu z prijímajúcej inštitúcie môže, v niektorých prípadoch, predstavovať
komplikovanú záležitosť, a preto je dobré začať s prijímajúcou inštitúciou komunikovať
aspoň 3 mesiace pred dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí, čo sa odporúča všetkým
záujemcom aj zo strany SAIA.
Neúspešným uchádzačom posiela SAIA elektronickou poštou rozhodnutie o neschválení
žiadosti o štipendijný/výskumný pobyt a/alebo cestovný grant s informáciou o získanom počte
bodov a o bodovej hranici potrebnej pre získanie podpory z NŠP stanovenej v aktuálnom
výbere komisiu s ohľadom na kvalitu uchádzačov a finančné možnosti programu k danej
výzve. V prípade záujmu o detailnejšie informácie ohľadom hodnotenia žiadosti, ako
napríklad v ktorej hodnotenej kategórii uchádzač stratil body, alebo ktorú časť žiadosti resp.
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ktorý dokument je odporúčané vylepšiť v prípade opätovného podania žiadosti o štipendium,
môžu uchádzači kontaktovať administrátora programu.
Na základe odpovedí a komentárov respondentov môžeme povedať, že SAIA od uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP nevyžaduje žiadne nepotrebné a nadbytočné materiály.
Predkladané materiály umožňujú výberovej komisii objektívne kvalitatívne hodnotenie
jednotlivých predkladaných žiadostí o štipendium.

Vypracovanie žiadosti a predkladaných
materiálov k žiadosti
13

28
nenáročné

32

skôr nenáročné
skôr náročné
41

náročné

Otázka č. 4: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
Otázkou č. 4 chcela SAIA od respondentov získať informácie o tom, či je Národný
štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska.
112 zo 114 respondentov (98 %) bolo spokojných s komunikáciou s administrátorom NŠP.
Vyslovene nespokojní boli iba 2 respondenti. Na ilustráciu vyberáme z niektorých
komentárov:
„Naozaj som spokojná hlavne s komunikáciou s administrátormi. Vždy mi veľmi
rýchlo a pohotovo odpovedali.“
„Spokojnosť- komunikácia na vysokej odbornej a najmä priateľskej úrovni zo strany
SAIA.“
„Oceňujem promptnosť administrátorov Národného štipendijného programu za
promptné reakcie na požiadavky/otázky odoslané e-mailom.“
„Pri zamietnutí štipendia by som uvítala možnosť oboznámiť sa s výsledkami
hodnotenia, resp. nejaká forma spätnej väzby, pre zlepšenie sa v budúcnosti.“
Všetkým uchádzačom o štipendium v rámci NŠP je elektronickou poštou zaslané rozhodnutie
komisie o udelený, resp. neudelení štipendia, a to s uvedením získaného bodového hodnotenia
a hranice potrebnej pre získanie podpory z NŠP stanovenej v aktuálnom výbere komisiou
s ohľadom na kvalitu uchádzačov a finančné možnosti programu k danej výzve. Všetci
uchádzači, ktorým štipendium udelené nebolo, majú možnosť sa obrátiť na administrátora
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programu, ktorý im ochotne priblíži odôvodnenie komisie, ktoré viedlo k neudeleniu
štipendia.
Z pozitívnych hodnotení jednotlivých respondentov môžeme jednoznačne vyhlásiť, že
Národný štipendijný program je veľmi dobre administratívne zabezpečený.

Komunikácia s administrátorom programu
11
14
spokojný/-á
skôr spokojný/-á
skôr nespokojný/-á
98

nespokojný/-á

Otázka č. 5: Ste spokojný s on-line systémom na podávanie žiadostí?
Otázkou č. 5 chcela SAIA od uchádzačov o štipendium v rámci Národného štipendijného
programu získať spätnú väzbu týkajúcu sa on-line systému na podávanie žiadostí.
109 zo 114 respondentov (takmer 96 %) je spokojných s elektronickým systémom na
podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP. Systém funguje dobre a spoľahlivo, uchádzači
s ním nemajú žiadne vážnejšie problémy.
V rámci komentárov respondentov bol v niekoľkých prípadoch vyslovený názor, aby sa
žiadosť podávala iba on-line a nie aj v papierovej podobe. Aktuálne však bude treba ponechať
aj tlačenú žiadosť, keďže uchádzači o štipendium v rámci NŠP svojím podpisom na
vytlačenej žiadosť dávajú súhlas SAIA, n. o., na spracovanie ich osobných údajov.
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Spokojnosť s on-line systémom na podávanie
žiadostí
3 2
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skôr áno
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skôr nie
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Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom?)
Jedným z najlepších dôkazov spokojnosti uchádzačov a štipendistov NŠP s programom je
fakt, že 106 zo 114 respondentov (93 %) by Národný štipendijný program odporučilo svojim
kolegom a známym.

Odporučenie NŠP
5

3

19
áno
skôr áno
87

skôr nie
nie

Pozitívnou správou je, že pomer tých, ktorí by program odporúčali ďalej, sa oproti minulým
rokom zvýšil (2012 – 90 %, 2013 – 88%). Aj napriek tomu sa však naďalej ukazuje frustrácia
neúspešných uchádzačov, ktorí boli síce kvalitní, ale z dôvodu obmedzených finančných
zdrojov na program nemohli byť schválení, o čom svedčia aj nasledujúce komentáre
respondentov:
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„Komunikácia a celková spolupráca so SAIA bola bezproblémová. Škoda len, že
nemôže byť počet schválených žiadostí vo väčšom množstve.“
„Je pomerne malá šanca na získanie grantu a aj pri jeho prípadnom získaní skôr nižšia
dĺžka pobytu... Viem, že je to dané finančnými možnosťami programu, ale napríklad v
mojom prípade, keď som o grant žiadal zatiaľ dvakrát, som ani raz neuspel s tým, že
žiadosť som mal hodnotenú počtom bodov veľmi blízkym 45.“
„Prostredníctvom NŠP som sa dvakrát po sebe uchádzala o štipendium a bolo mi
zamietnuté, uvítala resp. odporúčala by som zvýšenie kapacity pre štipendistov, aby
bolo možné vyhovieť viacerým žiadostiam.“
„Vysoký počet žiadateľov v porovnaní so schválenými štipendiami, veľa
administratívnej záťaže.“
Otázka č. 7: Priestor pre Váš komentár – uchádzači a štipendisti mohli vyjadriť svoje ďalšie
postrehy a komentáre k programu, ktoré neboli súčasťou vyššie uvedených otázok.
Z konštruktívnych komentárov vyplynulo, že by štipendisti prijali vyplatenie prvého štipendia
a cestovného grantu (polovicu) ešte pred nástupom na pobyt, vzhľadom na zvýšené
počiatočné výdavky. Ďalej by respondenti prijali detailnejšie informácie ohľadom získaného
hodnotenia, prípadne špecifikáciu konkrétnych dôvod, kvôli ktorým uchádzačovi štipendium
udelené nebolo, aby tak získali konštruktívnu kritiku na prípadné vylepšenie žiadosti do
budúcnosti. Oboma záležitosťami sa SAIA priebežne zaoberá; pri vyplácaní štipendia pred
nástupom na pobyt musíme zvažovať riziká takéhoto postupu s ohľadom na nevyhnutnosť
obozretného nakladania s prostriedkami štátneho rozpočtu, čo je podmienkou MŠVVaŠ SR
uvedenou v zmluve so SAIA ako administrujúcou organizáciou.
Príjemným ohodnotením našej práce na Národnom štipendijnom programe bola väčšina
pochvalných komentárov:
„Ďakujem NŠP a SAIA za možnosť žiadať si a získať štipko do UK. Veľmi sa tam
teším a všetkým túto možnosť vrelo odporúčam.“
„NŠP dáva priestor a podporuje medzinárodnú vedeckú spoluprácu Slovenska v
podstate s celým svetom. Moja skúsenosť je vysoko pozitívna.“
„Som veľmi spokojný s programom ako takým ako aj s fungovaním agentúry. S ničím
nie je problém – veľmi sa mi páči prístup zamestnancov agentúry k uchádzačom. Ďalej
som veľmi spokojný aj dostupnosťou informácií na web stránke. Všetko, čo som
potreboval, som jednoducho našiel. Zároveň vysoko oceňujem aj informácie, ktoré sú
na stránke uvedené v súvislosti s podávaním žiadostí. Určite budem odporúčať pobyt
aj mojim kolegom.“
„Ďakujem za pridelenie štipendia a za možnosť získať skutočne veľkú a obohacujúcu
skúsenosť štúdia v zahraničí.“
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„Som vďačná za uskutočnenie zahraničného pobytu, ktoré poskytuje SAIA. Moje
odporúčanie ostatným študentom bude samozrejmosťou.“
„Výborná cesta na získanie zahraničnej skúsenosti za veľmi priaznivých podmienok.“
Vyskytli sa aj nasledujúce slovné hodnotenia, pripomienky (vyberáme):
„Myslím si, že v prípade neúspešných žiadostí by bolo vhodné zasielať viacej
komplexné a konkrétnejšie vyjadrenie o finálnom ohodnotení danej žiadosti spolu s
argumentáciou prečo daná žiadosť bola tak či onak ohodnotená, kde sú nedostatky na
základe, ktorých nebola schválená.“
„Celkovo si myslím, že NŠP je veľmi dobre zorganizovaný. Avšak myslím si, že by
mohol dať ešte väčší priestor pre študentov i doktorandov, čo sa týka počtu vybraných
miest. Inak som spokojný.“
„Ocenil by som, keby bolo viac finančných prostriedkov, aby mohlo vycestovať viac
študentov, nakoľko sme krajina, ktorá si nemôže dovoliť byt vo vede a štúdiu
uzatvorená do seba.“
„Bolo by možno dobré zvážiť možnosť vyplatenia časti cestovných nákladov už počas
pobytu. predovšetkým pri dlhších pobytoch vo vzdialenejších krajinách (USA, Ázia)
ide o nezanedbateľnú položku, ktorá je blokovaná vo forme letenky/cestovných
lístkov. Pritom najmä v prvých mesiacoch pobytu existujú zvýšené náklady - zálohové
platby za ubytovanie a pod.“
„Rovnako ako nepochybne mnohí, by som uvítala možnosť uchádzať sa o štipendium
a samostatný cestovný grant (samozrejme na dva rozdielne študijné pobyty) v rámci
kratšieho časového obdobia ako 3 roky od absolvovania posledného pobytu
podporeného zo zdrojov NŠP.“

Záver:
Z odpovedí respondentov vyplýva, že Národný štipendijný program je všeobecne hodnotený
veľmi pozitívne. Na základe získanej spätnej väzby bude SAIA schopná isté nedostatky
odstrániť a vyjsť uchádzačom a štipendistom NŠP v ústrety v maximálnej možnej miere. Aj
v tomto roku však sledujeme prejavy frustrácie neúspešných uchádzačov, ktorí boli síce
kvalitní, ale z dôvodu obmedzených finančných zdrojov na program nemohli byť
schválení.

Uchádzači/štipendisti zo zahraničia
SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 235 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si
podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2014 a 203 uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2014. Administrátor
programu oslovil elektronickou poštu celkovo 438 uchádzačov (62 uchádzačov v kategórii
študent, 74 uchádzačov v kategórii doktorand, 302 uchádzačov v kategórii vysokoškolský
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník) o štipendium v rámci Národného štipendijného
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programu zo zahraničia. Dotazník vyplnilo a odoslalo 157 respondentov. Návratnosť
dotazníkov bola 36 %.

Otázka č. 1: Štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR Vám bolo:
(schválené – vyberte výšku štipendia/neschválené)
Otázka č. 2: O štipendium ste sa uchádzali v kategórii: (študent/doktorand/vysokoškolský
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník)
Otázkou č. 1 a 2 chcela SAIA získať základnú predstavu o tom, koľko z respondentov sa
o štipendium iba uchádzalo a koľko ho reálne získalo. Ak bolo štipendium uchádzačom
schválené, mali možnosť v rámci dotazníka vybrať aj výšku im prideleného štipendia. Táto
informácia nám umožnila bližšie sledovať spokojnosť/nespokojnosť respondentov s výškou
štipendia v rámci kategórie vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník, v ktorej
im mohlo byť udelené mesačné štipendium vo výške 580 €, 850 € alebo 1 000 € v závislosti
od dosiahnutého akademického titulu a rokov praxe na pozícii vysokoškolského učiteľa,
výskumného alebo umeleckého pracovníka.
Odpovede uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu spolu, ako aj
odpovede uchádzačov a štipendistov v rámci jednotlivých kategórií, sa výrazne nelíšili,
a preto SAIA selekciu podľa týchto kritérií pri vyhodnocovaní dotazníka neuplatňovala. Pri
každej otázke sa vykonalo celkové vyhodnotenie odpovedí.
Z celkového počtu 157 respondentov 105 respondentov (67 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu získalo a 52 respondentom (33 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené nebolo.

Rozdelenie respondentov podľa schválenie
štipendia

52
schválené
neschválené
105

Z celkového počtu 157 vyplnených dotazníkov bolo 18 vyplnených v kategórii študent (11
%), 27 v kategórii doktorand (18 %) a 112 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a
umelecký pracovník (71 %).
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Otázka č. 3: Odkiaľ ste sa po prvýkrát dozvedeli o Národnom štipendijnom programe
SR?
Otázkou č. 3 chcela SAIA od respondentov zistiť, akým spôsobom sa ľudia o NŠP prvýkrát
najčastejšie dozvedajú, a teda aký je najefektívnejší spôsob šírenia tejto informácie.
Táto otázka bola zaradená iba do dotazníku pre uchádzačov a štipendistov NŠP zo zahraničia,
pretože uchádzači o štipendium v rámci NŠP s trvalým pobytom v SR na túto otázku
odpovedajú už v rámci on-line žiadosti o štipendium. Od výzvy na podávanie žiadostí
s dátumom uzávierky 30. apríla 2015 bude táto otázka začlenená aj do on-line formulára pre
uchádzačov o štipendium v rámci NŠP zo zahraničia.
Z odpovedí respondentov vyplýva, že informácia o Národnom štipendijnom programe sa
najlepšie šíri výmenou informácii medzi ľuďmi (kamaráti, kolegovia) a prostredníctvom
internetu. Spolu 72 respondentov (46 %) sa prvýkrát dopočulo o NŠP od svojho
kamaráta/kolegu (49) alebo učiteľa/nadriadeného (23). Spolu 54 respondentov (34 %) sa
prvýkrát dozvedelo o NŠP prostredníctvom internetu, a to tak internetu všeobecne (31), ako aj
priamo webových stránok NŠP, resp. SAIA (23). To, že sa informácia o NŠP najlepšie šíri
priamo medzi ľuďmi a prostredníctvom internetu, pravdepodobne, súvisí s tým, že po
otvorení novej výzvy na podávanie žiadostí SAIA elektronickou poštou informuje všetky
vysoké školy na Slovensku, všetky inštitúty Slovenskej akadémie vied, relevantné
zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí, ako aj zastupiteľské úrady so sídlom na
Slovensku relevantných krajín (t. j. krajín, ktorých občania sú oprávaní uchádzači
o štipendium v rámci Národného štipendijného programu). Oslovené inštitúcie zverejňujú
informáciu o NŠP na svojich webových stránkach, resp. ju šíria medzi svojimi kolegami, resp.
ju posunú ďalej inštitúciám, ktorých zamestnanci/študenti sa môžu o štipendium v rámci NŠP
uchádzať (14 respondentov (9 %) sa o NŠP dozvedelo na škole/pracovisku).
K šíreniu informácie o NŠP určite prispievajú aj bývalí štipendisti NŠP.
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Otázka č. 4: Vyjadrite sa k nasledujúcim aspektom Národného štipendijného programu
SR:
-

Stanovená výška mesačného štipendia
Možná dĺžka pobytu na uskutočnenie štúdia, úloh a cieľov pobytu
Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti

Otázkou č. 4 chcela SAIA zistiť názor uchádzačov a štipendistov NŠP na 1.) stanovenú výšku
štipendia v rámci jednotlivých kategórií – či mesačné štipendium poskytované v rámci NŠP
pokrýva základné životné náklady štipendistov počas ich pobytu na Slovensku; 2.) na možnú
dĺžku štipendijného pobytu, o ktorú sa je v súčasnosti možné uchádzať v rámci jednotlivých
kategórií podľa podmienok stanovených NŠP – študenti 1 – 2 semestre
a doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci 1 – 12 mesiacov; 3.) na
náročnosť vypracovania žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti, ktoré každý uchádzač
o štipendium v rámci NŠP odošle či už on-line formou spolu so žiadosťou alebo v tlačenej
podobe do sídla SAIA, n. o., podľa stanovených podmienok programu.
Na základe odpovedí respondentov môžeme skonštatovať, že prevažná väčšina respondentov
je spokojná so stanovenou mesačnou výškou štipendia (143 zo 157; 91 %). Iba 14
respondentov (9 %) považuje súčasnú stanovenú výšku štipendia za „skôr nedostatočnú“,
resp. „nedostatočnú“. Z týchto 14 respondentov štipendium v rámci NŠP nezískalo 6, a preto
nemohli úplne objektívne zhodnotiť, či stanovená výška štipendia v rámci ich kategórie by
bola postačujúca na pokrytie ich základných životných nákladov počas ich pobytu na
Slovensku alebo nie.
Komentáre respondentov, ktorí neboli so stanovenou výškou štipendia spokojní, skôr
pozitívne hodnotili NŠP. Niekoľko poznámok súviselo s vysokými medzinárodnými
cestovnými nákladmi spojenými s cestou na Slovensko a späť, s poplatkami súvisiacimi
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s prechodným pobytom na Slovensku – preklady oficiálnych dokumentov, zdravotné
poistenie, administratívne poplatky na cudzineckej polícii.
Žiaľ, finančné možnosti programu sú obmedzené, a preto nie je možné, aby sme tieto
finančné výdavky štipendistom preplácali. Bolo by to na úkor udelených štipendijných
mesiacov. Napriek tomu, že ide o výdavky súvisiace s pobytom na Slovensku, nesúvisia
priamo so životnými nákladmi na Slovensku (strava, ubytovanie a pod.).
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Väčšina respondentov (121 zo 157; 77 %) považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu
uchádzať v rámci Národného štipendijného programu za dostatočnú na uskutočnenie svojich
študijných a výskumných cieľov.
33 respondentov (21 %) by privítalo možnosť žiadať o štipendijné pobyty na dlhšie časové
obdobie. V súčasnosti je možné žiadať o maximálne 12-mesačné pobyty, resp. 2-semestrálne
pobyty v prípade študentov. Keďže bolo medzi týmito respondentmi aj niekoľko študentov,
asi by mali záujem o možnosť poskytnutia štipendia, ktoré by pokrylo celé vysokoškolské
štúdium na Slovensku (získať diplom). Avšak, tieto odpovede mohli súvisieť aj so
skutočnosťou, že týmto respondentom mohlo byť skrátené obdobie pobytu, o ktoré pôvodne
žiadali. Skrátenie doby štipendijného pobytu výberovou komisiou súvisí s celkovými
finančnými možnosťami programu a s tým, že výberová komisia nepovažovala dĺžku pobytu
uchádzača za adekvátnu vzhľadom na odborný program pobytu uchádzača, ktorý je súčasťou
on-line žiadosti o štipendium.
3 respondenti (2 %) považujú minimálne časové obdobie, o ktoré možno požiadať v rámci
NŠP, za pridlhé. Mali by teda záujem o krátkodobé pobyty na Slovensku – možno
niekoľkodňové prednáškové/výskumné pobyty. V kategórii doktorand, vysokoškolský učiteľ,
výskumný a umelecký pracovník je možné žiadať o minimálne 1-mesačné pobyty, t. j. 30 dní.
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146 zo 157 respondentov (93 %) nepovažuje vypracovanie on-line žiadosti a dokumenty,
ktoré potrebné priložiť k on-line žiadosti, resp. poslať poštou do sídla SAIA, n. o., za náročné
a zbytočne komplikované. Môžeme skonštatovať, že SAIA od uchádzačov o štipendium
nevyžaduje iné materiály, ktoré by uchádzači nemuseli vypracovať, ak by sa uchádzali
o štipendium v rámci iného štipendijného programu. Podanie žiadosti nie je ani finančné
náročné, keďže uchádzači o štipendium nemusia k žiadosti prikladať, napríklad, úradné
preklady rôznych dokumentov.
SAIA od uchádzačov v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník
vyžaduje v papierovej podobe iba originál akceptačného/pozývacieho listu, ktorý môže byť
do sídla SAIA zaslaný priamo jeho prijímajúcou inštitúciou. Od uchádzačov v kategórii
študent a doktorand SAIA vyžaduje aj originál potvrdenia o štúdiu (poslanie originálu
potvrdenia o štúdiu sú jediné finančné výdavky uchádzača, ktorý si chce podať žiadosť
o štipendium v rámci NŠP).
Z komentárov respondentov vyplýva, že najväčším problémom v celom procese úspešného
podania si žiadosti o štipendium bolo získanie akceptačného/pozývacieho listu z prijímajúcej
organizácie na Slovensku. Stávalo sa, že uchádzači, ktorí nemali s potenciálnou prijímajúcou
organizáciou predchádzajúcu spoluprácu a nevedeli, na koho sa obrátiť, museli dlho čakať na
odpoveď z organizácie, ktorú kontaktovali, a preto si nemohli byť ani istí, či sa e-mail
k niekomu dostal, resp. či sa ich žiadosťou niekto zaoberá. Ak sa na SAIA obráti uchádzač
s takýmto problémom, snažíme sa mu poskytnúť kontakty na osoby, s ktorými na daných
inštitúciách spolupracujeme a komunikujeme a tým pádom sa uchádzačovi zvyšuje šanca, že
dostane z danej organizácie či už kladnú alebo zápornú odpoveď na svoju žiadosť.
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Otázka č. 5: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
Otázkou č. 5 chcela SAIA od uchádzačov a štipendistov získať informácie o tom, či je
Národný štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska.
Prevažná časť respondentov (153 zo 157; 97,5 %) je spokojná s komunikáciou
s administrátorom programu. Znamená to, že Národný štipendijný program je po
administratívnej stránke dobre zabezpečený, administrátor ochotne, rýchlo a presne odpovedá
na otázky uchádzačov a štipendistov NŠP a je v maximálne možnej miere nápomocný pri
vypĺňaní on-line žiadostí o štipendium.

Komunikácia s administrátorom programu
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skôr spokojný/-á
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Otázka č. 5: Ste spokojný/-á s on-line systémom na podávanie žiadostí?
Otázkou č. 5 chcela SAIA od uchádzačov o štipendium v rámci Národného štipendijného
programu získať spätnú väzbu týkajúcu sa on-line systému na podávanie žiadostí.
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154 zo 157 respondentov (98 %) je spokojných s elektronickým systémom na podávanie
žiadostí o štipendium v rámci NŠP. Z tohto výsledku môžeme vyvodiť záver, že systém
funguje dobre a spoľahlivo, uchádzači s ním nemajú žiadne vážnejšie problémy. Keďže
elektronický systém funguje spoľahlivo, minimalizujeme tým obavy uchádzačov
o štipendium, že sa im nepodarí podať žiadosť kvôli problémom so systémom a tým
eliminujeme aj možné nepríjemnosti, ktoré by následne mohli vzniknúť.
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Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Asi najlepšou vizitkou Národného štipendijného programu je fakt, že 155 zo 157
respondentov (99 %) by tento štipendijný program odporučilo svojim kolegom a známym.
Z komentárov respondentov a vyplnených dotazníkov vyplýva, že značná časť respondentov
to aj robí, keďže informácia o NŠP sa úspešne šíri medzi kamarátmi/kolegami
a učiteľmi/nadriadenými, ktorí mali s týmto programom osobnú skúsenosť, resp. ho považujú
za štipendijný program, o ktorom sa oplatí upovedomiť svojich známych a kolegov.
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Odporučenie NŠP
2
12

áno
skôr áno
skôr nie

143

Otázka č. 7: Priestor pre Váš komentár:
Každý respondent mal možnosť vložiť do dotazníka komentár priamo k jednotlivým otázkam
pod odpovede alebo na konci dotazníka, kde bol na to vyhradený priestor.
Zo všeobecných komentárov vyberáme:
„Som veľmi spokojná s komunikáciou s administrátormi programu, vždy vedia
pohotovo a ústretovo zareagovať. Štipendium v rámci NŠP som získala druhýkrát,
takže viem posúdiť aj určité pozitívne zmeny, ktoré sa uskutočnili v manažovaní
programu zo strany SAIA. Poskytuje sa ešte viac informácii a skutočne praktických
rád, uľahčuje to komunikáciu predovšetkým s cudzineckou políciou. Napríklad
tentokrát, či už vďaka svojim skúsenostiam alebo vďaka informáciám od SAIA (aj
stránka www.euraxess.sk), som zozbierala potrebne doklady a podala žiadosť o
prechodný pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície behom jedného
pracovného dňa; minule mi to trvalo viac ako mesiac.“ (komentár administrátora:
Vybaviť si prechodný pobyt na Slovensku je komplikovaná záležitosť, ktorá môže
štipendistom z krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska spôsobiť nemalé problémy. Preto
o tejto problematike SAIA stručne štipendistov informuje v rámci sprievodných
dokumentov, ktoré im zasiela. Spolu s oficiálnymi dokumentmi štipendistom posiela aj
publikáciu, ktorú vypracovala SAIA – International Researcher’s Guide to Slovakia,
resp. International Student’s Guide to Slovakia, v ktorej je problematika pobytu
cudzincov na Slovensku detailne spracovaná.)
„Národný štipendijný program SR poskytuje vynikajúcu možnosť získať potrebné
poznatky, ktoré mi nemôže poskytnúť moja univerzita. A preto úprimne ďakujem!“
„Som veľmi spokojná aj s výškou štipendia, aj s dĺžkou môjho pobytu a najmä
s komunikáciou s administrátormi programu. Všetko prebieha správne
a bezproblémovo a určite by som odporučila iným tento štipendijný program!“
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„Bolo by vhodné, ak by uchádzači o štipendium dostali spätnú väzbu týkajúcu sa ich
žiadostí, aké boli silné/slabé stránky žiadosti a spolu so stručnou informáciou o tom,
prečo bola ich žiadosť schválená/zamietnutá.“ (komentár administrátora: Spolu
s bodovým ohodnotením žiadosti posiela administrátor programu elektronickou poštou
neúspešným uchádzačom aj informáciu o tom, že sa na neho môžu obrátiť v prípade,
ak majú záujem o bližšie vysvetlenie príčin ich neúspechu. Administrátor programu
uchádzačom odpovedá podľa komentárov a bodového hodnotenia jednotlivých členov
výberovej komisie a snaží sa uchádzačom priblížiť slabé stránky ich žiadosti, aby sa
mohli do budúcnosti zlepšiť.)
„Národný štipendijný program SR poskytuje vynikajúce možnosti pre študijné a
výskumné pobyty na Slovensku, umožňuje prácu vo vyspelých výskumných
pracoviskách pod vedením významných vedcov.“
„Postup podávania žiadosti považujem za jednoduchý a jasný. Výška štipendia pre
doktorandov je podľa mňa postačujúca a za vyhovujúce považujem aj časové obdobie,
o ktoré možno žiadať. Vo všeobecnosti si myslím, že tento program predstavuje
skvelú príležitosť pre mladých výskumných pracovníkov, ktorým môže pomôcť
v rozvoji ich kariéry.“
„NŠP je veľmi dobrá príležitosť slúžiaca na implementáciu výskumných projektov
s kolegami zo Slovenska.“
„Som veľmi spokojný s mojim pobytom na Slovensku v rámci Národného
štipendijného programu. Bolo veľmi jednoduché vybaviť si všetky formality súvisiace
s pobytom a komunikácia s administrátormi programu bola veľmi dobrá. Jediné, čo by
som zmenil je vyplácanie štipendia za posledný mesiac pobytu. Toto štipendium je
vyplácané až po odovzdaní záverečnej správy z pobytu, čo môže byť pre štipendistov
problematické, pretože sú v podstate bez príjmu za posledný mesiac.“ (komentár
administrátora: Vyplácanie štipendia za posledný mesiac pobytu až po odovzdaní
požadovaných dokumentov slúži ako poistka, aby štipendisti NŠP neopustili svoju
prijímajúcu organizáciu na Slovensku pred splnením všetkých náležitostí programu
a všetkých povinností, ktoré majú voči prijímajúcej inštitúcii. Všetkým štipendistom
programu sú poštou zaslané dokumenty, v ktorých sú detailne uvedené podmienky
vyplácania štipendia, čiže štipendisti sú o tejto skutočnosti upovedomení
v dostatočnom predstihu pred samotným nástupom na pobyt. Informácie
o podmienkach vyplácania štipendia sú zverejnené aj na webových stránkach
programu.)
„Podľa mňa je spôsob podávania žiadostí a celé organizačné zabezpečenie SAIA
veľmi dobré. Nestretla som sa s nijakými ťažkosťami. Myslím si, že podávanie
žiadostí v rámci NŠP je oveľa jednoduchšie, prehľadnejšie a jasnejšie ako v rámci
iných podobných programov. Je veľmi dôležité, že všetky potrebné informácie
a pokyny sú jasne a konkrétne opísané na webovej stránke programu, a preto som
nemala žiadne doplňujúce otázky. Myslím si, že je nevyhnutné zvýšiť úsilie pri
propagácii SAIA, aby sa o jej činnosti dozvedelo čo najväčšie množstvo ľudí. Taktiež
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si želám, aby čo najviac ľudí získalo toto štipendiu a malo tak možnosť vyučovať,
vykonávať výskum a spolupracovať na projektoch na nových miestach.“
„Rád by som vyjadril úplnú spokojnosť s Národný štipendijným programom, ktorý mi
umožnil podeliť sa o moje akademické skúsenosti s kolegami zo Slovenska a naučiť sa
viac z ich skúseností v tomto odbore. Obe strany majú záujem o rozvoj spolupráce
v mnohých aspektoch.“
„Môj jediný komentár (negatívny) je to, že sa mi vôbec nepáči, že študenti z krajín ako
napríklad z mojej krajiny – Srbsko, nemôžu dostať štipendium v štvrtom ročníku, lebo
u nás bakalárske štúdium trvá 4 roky a magisterské 1. Podľa mňa je to obrovská
nevýhoda. Prečo by sme my študenti pykali, keď je v našom štáte takým spôsobom
organizovane štúdium, a mi ako študenti tu nemôžeme urobiť absolútne nič. Máme
rovnaký program ako aj na Slovensku, aj keď tu bakalárske štúdium trvá 3 roky. Podľa
môjho názoru sú tu problém len tie čísla.“ (komentár administrátora: Do budúcnosti
zvažujeme možnosť úpravy podmienok NŠP tak, aby sa o štipendium v rámci tohto
programu mohli uchádzať nie len študenti, ktorí budú počas svojho študijného pobytu
na Slovensku študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, ale aj vo štvrtom
ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa. Po dôkladnom vyhodnotení rizík oslovíme
s konkrétnym návrhom ministerstvo.)

Záver:
V dotazníku spokojnosti bol Národný štipendijný program SR respondentmi ohodnotený
veľmi dobre. Komentáre respondentov, ktoré mohli dať na záver dotazníka a navrhnúť v nich
zmeny programu a návrhy ako fungovanie programu zlepšiť, využili respondenti zväčša na
poďakovanie sa programu a vyjadrenie spokojnosti s programom. Štipendisti sú programu
vďační, že im bolo štipendium udelené a sú radi, že im táto skúsenosť pomohla v ich
odbornom raste, mohli nadviazať novú alebo prehĺbiť už existujúcu spoluprácu. SAIA teší
pozitívne hodnotenie programu respondentmi a verí, že Národný štipendijný program bude aj
naďalej prispievať k zviditeľňovaniu slovenského výskumného a vysokoškolského priestoru
nie len v Európe, ale aj vo svete.
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FINANCOVANIE PROGRAMU V ROKU 2014 A ČERPANIE PROSTRIEDKOV NA
ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY
V roku 2014 bolo na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAIA určených na štipendiá
a granty v rámci NŠP celkom 990 000 €, pričom tieto prostriedky mohli byť použité na
vyplácanie štipendií a grantov z riadnych výziev v roku 2013 a 2014.
Z dôvodu nenastúpenia niektorých schválených štipendistov na pobyt (výzva 30. apríla 2013,
31. októbra 2013 a 30. apríla 2014), resp. posúvania dátumov nástupu na štipendijný pobyt do
kalendárneho roka 2015 alebo skracovania dĺžky pobytov schválených štipendistov, došlo ku
koncu roka 2014 k situácii, keď by neboli vyčerpané prostriedky Národného štipendijného
programu SR určených na kalendárny rok 2014 (podrobný zoznam zmien v rámci
schválených štipendií je v prílohe č. 15). SAIA, n. o., sa preto obrátila na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné prostriedky
programu v roku 2014 na vyplatenie štipendií na mesiac január 2015. Žiadosť bola
ministerstvom schválená, a teda prostriedky mohli byť použité na tento účel. Nevyčerpané
finančné prostriedky programu pokryli vyplatenie všetkých januárových štipendií schváleným
štipendistom NŠP.
Podrobný prehľad o vyplatených štipendiách a osobách podľa inštitúcií je v prílohách č. 11
a č. 13 (slovenskí štipendisti) a č. 12 a č. 14 (zahraniční štipendisti).
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Nasledujúca tabuľka poskytuje súhrnný prehľad o čerpaní prostriedkov na štipendiá
a granty v roku 2014:

Kategória rozpočtu
Štipendiá pre zahraničných študentov

Výška čerpaných Počet štipendistov Počet uhradených
štipendijných
poberajúcich
štipendijných
prostriedkov v
štipendium v roku mesiacov v roku
roku 2014 v EUR
2014
2014
27 839,00 EUR

22

79,5

77 140,00 EUR

40

133

395 370,00 EUR

120

426

82 765,63 EUR

34

102,5

335 727,20 EUR

96

321

Cestovné pre slovenských uchádzačov
poberajúcich štipendium NŠP

15 289,27 EUR

66

0

Cestovné pre slovenských uchádzačov
nepoberajúcich štipendium NŠP

6 059,80 EUR

8

0

Zdravotná prehliadka pre
zahraničných uchádzačov NŠP

6 637,72 EUR

35

0

17 830,00 EUR

24

24

18 363,24 EUR

21

18

983 021,86 EUR

320

1104

Štipendiá pre zahraničných
doktorandov
Štipendiá pre zahraničných
vysokoškolských učiteľov a
výskumných pracovníkov
Štipendiá pre slovenských študentov
Štipendiá pre slovenských
doktorandov

Januárové štipendiá pre zahraničných
uchádzačov – štipendium za mesiac
január 2015 uhradené v decembri
2014
Januárové štipendiá pre slovenských
uchádzačov – štipendium za mesiac
január 2015 uhradené v decembri
2014

A

SPOLU

B
POSKYTNUTÁ ZÁLOHA na
rok 2014 v EUR
C
ROZDIEL (B - A ) nevyčerpané
finančné prostriedky v roku 2014
presunuté do roku 2015

990 000,00 EUR

-6 978,14 EUR

85

Prehľad nákladov na základné zabezpečenie programu, na administratívne náklady
a náklady na propagáciu a poskytovanie informácií v roku 2014 poskytuje nasledujúca
tabuľka:

Kategória rozpočtu

A

B
C
Čerpanie finančných
Rozdiel ( A-B )
Poskytnutá záloha na prostriedkov v roku v EUR – nevyčerpané
rok 2014 v EUR
2014 v EUR
finančné prostriedky

Základné náklady

66 235,00 EUR

66 235,00 EUR

0,00 EUR

Administratívne
náklady

52 420,00 EUR

52 420,00 EUR

0,00 EUR

Propagácia

61 345,00 EUR

61 345,00 EUR

0,00 EUR

180 000,00 EUR

180 000,00 EUR

0,00 EUR

SPOLU

Spracovali:
Mgr. Lukáš Marcin, Ing. Alžbeta Žirková, Mgr. Lucia Žišková
Bratislava 27. marca 2015

Mgr. Michal Fedák,
zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.
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PČ

Dátum Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

Príloha č. 1 – Zoznam seminárov, školení a ďalších informačných podujatí, kde bola
poskytnutá informácia o Národnom štipendijnom programe v roku 2014

1

14.1.

Štipendiá na štúdium v zahraničí

SAIA, n. o., RP Žilina

ŽU Žilina

38

2

17.1.

Seminár o švajčiarsko-slovenskom štipendijnom
ch
fonde Sciex-NMS a o ostatných programoch
SAIA

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

5

3

20.1.

Štipendiá (nielen) pre umelcov/študentov
umeleckých odborov

SAIA, n. o., RP Žilina

Ateliér MOLA v Trenčíne

4

4

21.1.

Zaži Čínu na vlastnej koži... (Informácie o
ponukách štipendií SAIA)

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Štátna vedecká knižnica, Banská
Bystrica

8

5

22.1.

Informačný deň SAIA

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Študentský domov Bariny TU
Zvolen

15

6

28.1.

Zimné štipendiá na leto do zahraničia

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

8

7

29.1.

Štipendiá a granty na výskumné pobyty v
zahraničí 2014/2015

SAIA, n. o., RP Košice

Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Košice

9

8

29.1.

Zimné tipy o horúcom Balkáne

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

13

9

4.2.

Využite zimu: nájdite si štipendiá na leto v
zahraničí

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

2

10

5.2.

„Stáž, exkurzia, prax“ (Informácie o možnostiach Národný rozvojový
štipendijných pobytov a stáži)
projekt AZU

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

12

11

5.2.

Uzávierky sa blížia! (Informácie o štipendijných
programoch SAIA, n. o.)

Rektorát UMB Banská Bystrica

10

12

10.2.

Nový letný semester – nové štipendiá (nielen) na SAIA, n. o., RP Prešov
leto v zahraničí

Unipocentrum PU Prešov

6

13

10.2.

Štipendiá na letné jazykové kurzy v zahraničí a
ďalšie štipendijné programy

SAIA, n. o., RP Žilina

Kysucká knižnica v Čadci

18

14

10.2.

Welcome Day for international students at UMB
(Information about scholarships for foreign
students)

Erasmus Student
Network, Banská
Bystrica

aula Fakulty medzinárodných
vzťahov a politických vied UMB
Banská Bystrica

55

15

11.2.

Informačné podujatie AZU (Prehľad všetkých
programov a štipendií SAIA)

Národný rozvojový
projekt AZU

SPU Nitra

110

16

12.2.

Seminár o švajčiarsko-slovenskom štipendijnom
ch
fonde Sciex-NMS a o ostatných programoch
SAIA

SAIA, n. o., RP Nitra

Rektorát UCM Trnava

8

17

12.2.

"Stáž, exkurzia, prax" (Informácie o možnostiach Národný rozvojový
štipendijných pobytov a stáži)
projekt AZU

TUAD Trenčín

13

18

13.2.

Seminár o švajčiarsko-slovenskom štipendijnom
ch
fonde Sciex-NMS a o ostatných programoch
SAIA

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta prírodných vied UKF
Nitra

6

19

14.2.

Seminár o švajčiarsko-slovenskom štipendijnom
ch
fonde Sciex-NMS a o ostatných programoch
SAIA

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

0

20

18.2.

Modul č. 4 Overenie (Informácie o možnostiach
štipendijných pobytov a stáži)

Národný rozvojový
projekt AZU

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU Bratislava

150

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
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Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

ch

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

3

ch

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU Zvolen

7

ch

SAIA, n. o.

Aula SAV Bratislava

47

Seminár k programu Sciex-NMS a ďalšie
štipendijné ponuky

ch

SAIA, n. o.

EU Bratislava

47

19.2.

Čo potrebujete na ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ?

SAIA, n. o., RP Nitra

SPU Nitra

16

26

19.2.

Kulturisti – seminár pre študentov a pracovníkov Michaela Kučová
v oblasti kultúry
(projektová
manažérka v
organizácii Kulturisti)

a4 Bratislava (multifunkčné
nekomerčné centrum)

15

27

19.2.

Seminár k programu Sciex-NMS a ďalšie
štipendijné ponuky

SAIA, n. o.

UK Bratislava

25

28

20.2.

Aj ty môžeš zažiť štúdium, či výskum v zahraničí!
(Informácie o programoch SAIA, n. o. )

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

24

29

25.2.

Nezmeškajte posledné štipendiá do zahraničia
(nielen) na leto 2014

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

5

30

25.2.

"Stáž, exkurzia, prax" (Štipendiá na štúdium a
výskum v zahraničí – aktuálne programy SAIA)

Národný rozvojový
projekt AZU

Univerzitná knižnica TU Košice

42

31

25.2.

Štipendiá na štúdium nielen do Grécka

TUAD v Trenčíne

TUAD Trenčín

10

32

26.2.

KdeČoKedy? (prezentácia činnosti SAIA a
aktuálnych uzávierkach)

D. Skovajsová (ŠRVŠ
SR)

ŽU Žilina

35

33

26.2.

Semester v zahraničí? Jazykový kurz? Výskumný
pobyt? ... a ŠTIPENIDUM?

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta TvU Trnava

12

34

26.2.

Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2014 a
ďalšie štipendiá a granty 2014/2015

SAIA, n. o., RP Košice

Lekárska knižnica Lekárskej
fakulty UPJŠ Košice

21

35

26.2.

Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2014 a
ďalšie štipendiá a granty 2014/2015

SAIA, n. o., RP Košice

Ústav vedeckých informácií a
knižnica UVLF Košice

15

36

27.2.

Sciex-NMS : Švajčiarsko-slovenský štipendijný
fond a ďalšie štipendijné ponuky SAIA, n. o.

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Tvorivé centrum v Štátnej
vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici

7

37

27.2.

Štúdium sociálnych vied a zdravotníctva so
štipendiom v zahraničí?

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta sociálnych vied a
zdravotníctva UKF Nitra

2

38

3.3.

Pondelková kávička o školstve: „Ako môže
mobilita zmeniť naše osobnostné kvality?“
(Informácie o možnostiach štipendijných
pobytov a stáži)

Miroslav Hajnoš
(generálny sekretár
Európskej
demokratickej strany)

kaviareň Frais, Banská Bystrica

30

39

3.3.

S Národným štipendijným programom
Slovenskej republiky môžete zaletieť na štúdium
KAMKOĽVEK!

SAIA, n. o., RP Nitra

UCM Trnava

19

40

4.3.

Nebaví ťa sedieť doma? (Informácie o NŠP a
ďalších štipendijných ponukách SAIA, n. o.)

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU Zvolen

4

PČ

Dátum Názov akcie

21

18.2.

Sciex-NMS Švajčiarsko-slovenský štipendijný
fond a ďalšie štipendijné ponuky

22

18.2.

Sciex-NMS : Švajčiarsko-slovenský štipendijný
fond a ďalšie štipendijné ponuky SAIA, n. o.

23

18.2.

Seminár k programu Sciex-NMS a ďalšie
štipendijné ponuky

24

18.2.

25

ch

ch

88

Počet
účastníkov

PČ

Dátum Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

41

4.3.

Štipendiá na študijné pobyty do krajín
susediacich so Slovenskom

SAIA, n. o., RP Žilina

Hornonitrianska knižnica v
Prievidzi

4

42

4.3.

Vymeňte školu – študujte v zahraničí (prehľad
štipendijných možností)

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

6

43

5.3.

Čaká na teba celý svet! (Informácie o NŠP a
ďalších štipendijných ponukách SAIA, n. o.)

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

InfoUSA, Štátna vedecká knižnica 24
v Banskej Bystrici

44

5.3.

S Národným štipendijným programom
Slovenskej republiky môžete zaletieť na štúdium
KAMKOĽVEK!

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta záhradníctva a
krajinného inžinierstva SPU Nitra

22

45

6.3.

Financovanie študijných a výskumných pobytov
2014/2015 do všetkých krajín sveta

SAIA, n. o., RP Košice

zasadačka TU Košice

5

46

10.3.

Modul č. 4 Overenie (Informácie o možnostiach
štipendijných pobytov a stáži)

Národný rozvojový
projekt AZU

ŽU Žilina

25

47

10.3.

Národný štipendijný program a iné zaujímavé
štipendiá do zahraničia

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

5

48

12.3.

Štipendiá pre usilovných

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

15

49

13.3.

Financovanie študijných a výskumných pobytov
2014/2015 do všetkých krajín sveta

SAIA, n. o., RP Košice

Podnikovohospodárska fakulta v
Košiciach EU Bratislava

13

50

13.3.

Semester práva v zahraničí?

SAIA, n. o., RP Nitra

Právnická fakulta TvU Trnava

8

51

13.3.

Seminár o Švajčiarsko-slovenskom štipendijnom
ch
fonde Sciex-NMS a o ostatných programoch
SAIA

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta záhradníctva a
krajinného inžinierstva SPU Nitra

5

52

18.3.

Štipendiá do celého sveta – Národný štipendijný
program a iné možnosti

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

5

53

19.3.

Je čas na ŠTIPENDIUM = semester ekonomiky v
ZAHRANIČÍ

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

19

54

20.3.

ŠTIPENDIUM na štúdium kdekoľvek v
ZAHRANIČÍ?

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

7

55

21.3.

EURAXESS Bus Roadshow – zmobilizujte svoju
výskumnú kariéru (Prehľad všetkých programov
a štipendií SAIA)

SAIA, n. o.

SAV Bratislava

37

56

21.3.

EURAXESS Bus Roadshow (Prehľad programov a
štipendií SAIA)

Európska Komisia

Vysokoškolské mesto Ľudovíta
Štúra – Mlyny UK Bratislava

124

57

25.3.

Získajte štipendium – študujte v zahraničí

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

4

58

26.3.

Aj Tvoje ŠTÚDIUM môže byť VÝNIMOČNÉ

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta TvU Trnava

5

59

27.3.

Namaľuj si svoje ŠTÚDIUM v ZAHRANIČÍ

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta prírodných vied UKF
Nitra

6

60

31.3.

Aktuálne štipendijné ponuky na študijné pobyty
do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica KU
Ružomberok

10

61

31.3.

Krok za krokom k úspešnej žiadosti o štipendium SAIA, n. o., RP Košice
– NŠP 2014

Ústav vedeckých informácií a
knižnica UVLF Košice

12

62

1.4.

Štipendijné a študijné možnosti v exotických
krajinách

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

5

63

2.4.

Exotické krajiny: Štipendijné možnosti

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica TUAD
Trenčín

1

89

Miesto

Počet
účastníkov

Krok za krokom k úspešnej žiadosti o štipendium SAIA, n. o., RP Košice
– NŠP 2014

Filozofická knižnica UPJŠ Košice

2

2.4.

Príprava žiadosti o štipendium nie je žiadna
veda...

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU Zvolen

6

66

2.4.

Príprava žiadosti o štipendium nie je žiadna
veda...

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

InfoUSA, Štátna vedecká knižnica 5
v Banskej Bystrici

67

2.4.

Štipendium na štúdium v zahraničí – ako na to?

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

68

3.4.

Cambridge day/Cambridge English Exams
(predstavenie štipendijných programov SAIA)

Autorizované centrum ŽU Žilina
pre Cambridge
jazykové skúšky

37

69

3.4.

Pripraviť sa... Pozor... ŠTIPENDIUM!

SAIA, n. o, RP Nitra

SPU Nitra

12

70

3.4.

Štipendiá na študijné pobyty do krajín
susediacich so Slovenskom

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica ŽU Žilina

3

71

9.4.

Ako využiť štúdium naplno

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Tvorivé centrum v Štátnej
vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici

11

72

9.4.

Informačný deň SAIA

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

AU Banská Bystrica

12

73

9.4.

International and Erasmus+ Day (informácie o
štipendijných programoch SAIA)

UK Bratislava

Právnická fakulta UK Bratislava

60

74

9.4.

Získaj ŠTIPENDIUM a namaľuj si štúdium v
ZAHRANIČÍ

SAIA, n. o, RP Nitra

Gymnázium Nové Zámky, Nové
Zámky

122

75

15.4.

Európa na dosah (Štipendiá a štúdium v
zahraničí)

ÚPSVaR Trenčín

Hotel Elizabeth v Trenčíne

53

76

15.4.

Príďte si vybrať štipendium na štúdium do
zahraničia

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

2

77

15.4.

Získaj ŠTIPENDIUM a MANAŽUJ kultúru a
turizmus v ZAHRANIČÍ!

SAIA, n. o, RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

41

78

16.4.

ŠTIPENDIÁ na štúdium a výskum v ZAHRANIČÍ

SAIA, n. o, RP Nitra

Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce TvU Trnava

2

79

16.4.

ZOZNÁMTE SA: Národný štipendijný program

SAIA, n. o., RP Žilina

Študentské informačné centrum
ŽU Žilina

16

80

17.4.

Štipendiá na štúdium do krajín susediacich so
Slovenskom

SAIA, n. o., RP Žilina

Kysucká knižnica v Čadci

6

81

22.4.

Aktuálne štipendijné ponuky na študijné pobyty
do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulty riadenia a informatiky ŽU 1
Žilina (detašované pracovisko
Prievidza)

82

24.4.

EURES: Európa na dosah: Informácie o
programoch a aktivitách SAIA pre výchovných
poradcov stredných škôl

EURES

Reštaurácia Hviezda, Lučenec

60

83

24.4.

Seminár Európa na dosah (prezentácia
štipendijných programov)

ÚPSVaR Prešov

PKO Čierny Orol, Prešov

56

84

25.4.

Informačný seminár SAIA o štipendiách

SAIA, n. o, RP Nitra

Obchodná fakulta EU Bratislava
(detašované pracovisko Nové
Zámky)

30

PČ

Dátum Názov akcie

64

2.4.

65

Hlavný organizátor

1

90

PČ

Dátum Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

85

25.4.

Study and research in Slovakia (after Erasmus)

Erasmus Student
Network, Prešov

Študentský domov PU Prešov

5

86

28.4.

ŠTIPENIUM na JAZYKOVÝ KURZ? Aj ja chcem!

SAIA, n. o, RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

12

87

29.4.

Deň univerzity – UNIPO Day

Unipocentrum PU
Prešov

vysokoškolský areál PU Prešov

68

88

29.4.

International Day 2014 (informácie o
programoch SAIA)

AIESEC Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

11

89

30.4.

Deň otvorených dverí: Filozofická fakulta UMB
Banská Bystrica

FF UMB Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

34

90

6.5.

Daj si puding s Amosom – osláv 95. výročie UK
Bratislava (informácie o štipendijných
programoch SAIA)

UK Bratislava

Filozofická fakulta UK Bratislava

60

91

6.5.

Poď do zahraničia: NŠP a CEEPUS

AZU Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

11

92

13.5.

Informačný seminár o programe CEEPUS a
ďalších ponukách SAIA, n. o.

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Fakulta environmentálnej a
výrobnej techniky TU Zvolen

7

93

26.5.

Dobrovoľnícka flotila. Štúdium v zahraničí a
štipendiá pre stredoškolákov

Prešovské
dobrovoľnícke
centrum

SOŠ obchodu a služieb, Prešov

55

94

29.5.

Rozbehni sa do sveta so štipendiom na študijný
pobyt

SAIA, n. o., RP Žilina

Jazyková kaviareň v Kinobare,
Partizánske

11

95

4.6.

Štipendiá na pobyty v zahraničí pre doktorandov SAIA, n. o., RP Prešov
aj študentov

Unipocentrum PU Prešov

1

96

16.6.

Bodka za školou: štúdium a štipendiá v zahraničí
po prázdninách

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

28

97

20.6.

„CESTOVAŤ znamená PREZLIECŤ si šaty na duši“
(1. časť)

SAIA, n. o, RP Nitra

Gymnázium Golianova, Nitra

53

98

23.6.

Jeden dúšok ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ Ti nebude
stačiť...

SAIA, n. o, RP Nitra

Gymnázium sv. J. Kalazanského,
Nitra

16

99

23.6. – Informačný stánok počas konferencie
24.6.
germanistov GESUS na Filozofickej fakulte UMB
Banská Bystrica

GESUS

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

50

100 24.6.

Študijné/výskumné pobyty v Nemecku, Rakúsku
a Švajčiarsku – štipendiá a granty 2015/16

SAIA, n. o., RP Košice

Filozofická knižnica UPJŠ Košice

5

101 25.6.

„CESTOVAŤ znamená PREZLIECŤ si šaty na duši“
(2. časť)

SAIA, n. o, RP Nitra

Gymnázium Golianova, Nitra

16

102 25.6.

Informačný deň o programoch SAIA, n.o.

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Študentský domov Bariny pri TU
Zvolen

9

103 25.6.

So správnymi informáciami dovidíš za hranice...

SAIA, n. o, RP Nitra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda,
Nitra

30

104 1.7.

Štipendiá a štúdium v zahraničí (nielen) pre
študentov/absolventov umeleckých škôl a
umelcov

SAIA, n. o., RP Žilina

Kysucká knižnica v Čadci

7

105 7.7.

Študijné a štipendijné možnosti v severských
krajinách

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

6

91

Dátum Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

PČ

106 29.7.

Zaletieť si na ŠTÚDIUM do ZAHRANIČIA? Príďte
sa informovať počas zápisov!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta TvU Trnava

38

107 30.7.

Zaletieť si na ŠTÚDIUM do ZAHRANIČIA? Príďte
sa informovať počas zápisov!

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce TvU Trnava

88

108 30.7.

Zaletieť si na ŠTÚDIUM do ZAHRANIČIA? Príďte
sa informovať počas zápisov!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta TvU Trnava

65

109 31.7.

Zaletieť si na ŠTÚDIUM do ZAHRANIČIA? Príďte
sa informovať počas zápisov!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta TvU Trnava

32

110 18.8.

MOŽNOSTI PRE UMELCOV: štipendiá na študijné
pobyty do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

9

111 20.8.

Zápis študentov 1. roč./ doktorandi

FBERG TU Košice

Fakulta baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií TU
Košice

11

112 21.8.

Zápis študentov 2. roč./ doktorandi

FBERG TU Košice

Fakulta baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií TU
Košice

13

113 22.8.

HORÚCI LETNÝ TIP: štúdium a štipendiá v
chladnej Škandinávii

SAIA, n. o., RP Žilina

Kysucká knižnica v Čadci

6

114 27.8.

Zápis študentov 1. roč./Ing.

SjF TU Košice

Strojnícka fakulta TU Košice

170

115 28.8.

Zápis študentov 1. roč./Ing.

SjF TU Košice

Strojnícka fakulta TU Košice

157

116 2.9.

Informačný vstup pre doktorandov Fakulty
prírodných vied UKF Nitra

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta prírodných vied UKF
Nitra

25

117 2.9.

Zápis študentov 1. roč./doktorandi

PrF UPJŠ Košice

Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Košice

40

118 2.9.

Zápis študentov do nového akademického roku
1. roč. Bc.

FF UMB Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

610

119 3.9.

Aj Tvoje ŠTÚDIUM môže byť VÝNIMOČNÉ

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta TvU Trnava

43

120 3.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

150

121 3.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

83

122 3.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta európskych štúdií a
regionálneho rozvoja SPU Nitra

84

123 3.9.

Zápis študentov 1. roč./Mgr. + Ing.

FU TU Košice

Fakulta umení TU Košice

40

124 3.9.

Zápis študentov do nového akademického roku
1 roč. Bc.

FPVMV UMB Banská
Bystrica

Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB
Banská Bystrica

250

125 4.9.

Aj Tvoje ŠTÚDIUM môže byť VÝNIMOČNÉ

SAIA n. o., RP Nitra

Právnická fakulta TvU Trnava

128

126 4.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

200

127 4.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta európskych štúdií a
regionálneho rozvoja SPU Nitra

27

128 4.9.

Zápis študentov 1. roč./Bc.

PrF UPJŠ Košice

Aula Lekárskej fakulty UPJŠ
Košice

328

92

Dátum Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

PČ

129 4.9.

Zápis študentov do nového akademického roku
1. roč. Bc. a 1. roč. Mgr.

FPV UMB Banská
Bystrica

Fakulta prírodných vied UMB
Banská Bystrica

560

130 5.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

194

131 5.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta európskych štúdií a
regionálneho rozvoja SPU Nitra

41

132 5.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta európskych štúdií a
regionálneho rozvoja SPU Nitra

14

133 8.9.

Individuálny zápis na Fakulte riadenia a
informatiky ŽU Žilina

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta riadenia a informatiky ŽU 62
v Žiline

134 8.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

87

135 8.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

200

136 8.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

95

137 8.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU Nitra

34

138 8.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU Nitra

34

139 8.9.

Zápis študentov do nového akademického roku
1. roč. Bc.

EF UMB Banská
Bystrica

Ekonomická fakulta UMB Banská
Bystrica

150

140 9.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta prírodných vied UKF
Nitra

285

141 9.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

119

142 9.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

180

143 9.9.

So štipendiom na študijný pobyt do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Aula Fakulty priemyselných
technológií Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka

43

144 9.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra

44

145 9.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU Nitra

48

146 10.9.

AKO ZÍSKAŤ ŠTIPENDIUM NA ŠTUDIJNÝ POBYT
DO ZAHRANIČIA

SAIA, n. o., RP Žilina

foyer KU v Ružomberku

23

147 10.9.

Café ERASMUS PLUS

IUVENTA

Café Le Jour

30

148 10.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta prírodných vied UKF
Nitra

209

149 10.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

106

150 10.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

180

93

Dátum Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

PČ

151 10.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU Nitra

70

152 10.9.

Zápis študentov do nového akademického roku

FPVMV UMB Banská
Bystrica

Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB
Banská Bystrica

150

153 11.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

113

154 11.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

190

155 11.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

115

156 11.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra

35

157 11.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU Nitra

86

158 12.9.

Otáznik na začiatku školského roka: AKO A KAM
NA ŠTÚDIÁ DO ZAHRANIČIA?

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

18

159 12.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta prírodných vied UKF
Nitra

150

160 12.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta prírodných vied UKF
Nitra

180

161 16.9.

Bodka za prázdninami: ŠTIPENDIJNÉ PONUKY NA SAIA, n. o., RP Žilina
ŠTÚDIUM DO ZAHRANIČIA

Kysucká knižnica v Čadci

5

162 16.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

185

163 16.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra

50

164 16.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU Nitra

45

165 17.9.

Aj ty môžeš šíriť informácie o štipendiách do
zahraničia: Týždeň dobrovoľníctva

Centrum
dobrovoľníctva
Banská Bystrica

Námestie SNP, Banská Bystrica

15

166 17.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

225

167 17.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Technická fakulta SPU Nitra

77

168 17.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Technická fakulta SPU Nitra

87

169 17.9.

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n. o.

SAIA n. o., RP Nitra

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU Nitra

58

170 17.9.

Zastav sa v menze po detaily k aktuálnym
ponukám štipendií

SAIA, n. o., RP Žilina

Nová Menza ŽU v Žiline

21

171 18.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

250

172 19.9.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom
SAIA, n. o.!

SAIA n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

178

94

Dátum Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

PČ

Gaudeamus Brno

VŠZaSP Bratislava

17

173 22.9.

Workshop Gaudeamus Slovakia

174 23.9.

Workshop na tému "Vplyv informačných zdrojov MP-Soft, a. s.
na voľbu štúdia po maturite u študentov SŠ" pre
Gaudeamus 2014

Výstavisko Agrokomplex Nitra

15

175 24.9.

AZU BIG DAY (informačný stánok)

AZU

Ekonomická fakulta UMB Banská
Bystrica

39

176 24.9.

AZU BIG DAY (seminár)

AZU

Ekonomická fakulta UMB Banská
Bystrica

24

177 24.9.

So štipendiom na študijný pobyt do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta priemyselných
technológií Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka

11

178 25.9.

Gaudeamus – workshop – štipendiá na štúdium
v zahraničí

Gaudeamus

Rektorát UPJŠ Košice

15

179 30.9.

AZU BIG DAY – Podporujeme nápady (seminár)

AZU

aula ŽU Žilina

52

180 30.9.

AZU BIG DAY (informačný stolík)

AZU

vestibul rektorátu ŽU v Žiline

112

181 30.9.

Štipendiá do zahraničia na nový akademický rok

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

10

182 30.9.

Ukáž čo je v tebe a podaj žiadosť o štipendium

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

rektorát UMB

7

183 1.10.

Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

10

184 1.10.

Ukáž čo je v tebe a podaj žiadosť o štipendium

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU Zvolen

13

185 1.10.

Uchádzaj sa o štipendiá/granty – zaži
štúdium/výskum v zahraničí

Katedra politológie FF
UPJŠ a OZ Res publica

Katedra politológie Filozofickej
fakulty UPJŠ Košice

35

186 2.10.

Informačný vstup počas školenia pre
doktorandov a vedeckých pracovníkov na EF
UMB Banská Bystrica

ProQuest

Ekonomická fakulta UMB Banská
Bystrica

25

187 2.10.

AZU BIG DAY – informačný stolík (Programy
SAIA, štipendiá a granty)

AZU

pred Študentským klubom TUAD
Trenčín

8

188 2.10.

AZU BIG DAY – cyklus prednášok (Programy
SAIA, štipendiá a granty)

AZU

Študentský klub TUAD Trenčín

12

189 3.10.

Piatkové popoludnie o štipendiách a štúdiu v
zahraničí (nielen) pre umelcov

SAIA, n. o., RP Žilina

ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej
Bystrici

7

190 6.10.

Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Fakulta environmentálnych a
výrobných technológií TU Zvolen

37

191 6.10.

AZU BIG DAY (Programy SAIA, štipendiá a
granty)

AZU Košice – Aktivita
zvyšuje úspech

Hlavná budova vysokoškolského
areálu PU Prešov

27

192 7.10.

AZU BIG DAY (Programy SAIA, štipendiá a
granty)

AZU Košice – Aktivita
zvyšuje úspech

Univerzitná knižnica TU Košice

28

193 7.10.

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí

SAIA, n. o., RP Žilina

GAMA klub pri ŽU Žilina

21

194 8.10.

Kam za štúdiom poletíš ty? (školenie k NŠP)

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU Zvolen

12

195 8.10.

Kam za štúdiom poletíš ty? (školenie k NŠP)

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

InfoUSA, Štátna vedecká knižnica 17
v Banskej Bystrici

95

Dátum Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

PČ

196 8.10.

NŠP na študijné a výskumné pobyty a iné granty
a štipendiá

SAIA, n. o., RP Košice

Knižnica UVLF Košice

17

197 8.10.

Štipendiá do krajín Európy aj celého sveta

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

8

198 8.10.

Informačný deň v rámci AZU BIG DAY na UCM
Trnava

AZU

UCM Trnava

17

199 9.10.

Nemecky hovoriace krajiny: štúdium a štipendiá

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica TUAD
Trenčín

2

200 13.10.

Nemecky hovoriace krajiny: štúdium a štipendiá

SAIA, n. o., RP Žilina

Kysucká knižnica v Čadci

1

201 13.10.

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka a
ďalšie štipendijné ponuky

EU Bratislava

EU Bratislava

25

202 14.10.

Vyskúšajte si štúdium v Nemecku a iných
krajinách so štipendiom

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

5

203 15.10.

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

Katedra germanistiky
FF UPJŠ Košice

Katedra germanistiky Filozofickej 21
fakulty UPJŠ Košice

204 15.10.

Informačný deň o NŠP na TvU Trnava

SAIA, n. o., RP Nitra

TvU Trnava

16

205 16.10.

Štúdium a štipendiá v nemecky hovoriacich
krajinách

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

11

206 20.10.

Nemecko, Švajčiarsko a iné krajiny – štipendijné
ponuky možno aj pre vás

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

4

207 21.10.

Informačný seminár o štipendijných
možnostiach do Nemecka a ďalšie ponuky SAIA

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Ekonomická fakulta UMB Banská
Bystrica

9

208 21.10.

Ako získať štipendium na študijný pobyt a/lebo
jazykový kurz v zahraničí

SAIA, n. o., RP Žilina

Dekanát Jesseniovej lekárskej
fakulty v Martine UK Bratislava

34

209 21.10.

Štipendiá na štúdium v zahraničí

STU Bratislava

Aula STU Bratislava

15

210 22.10.

Uchádzaj sa o štipendiá a granty – zaži
štúdium/výskum v zahraničí

SAIA, n. o., RP Košice

Zasadačka, TU Košice

4

211 22.10.

Štipendiá na štúdium v zahraničí

UK Bratislava

Auditórium Maximum UK
Bratislava

56

212 23.10.

Informačný seminár o štipendijných
možnostiach do Nemecka a ďalšie ponuky SAIA

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Tvorivé centrum, Štátna vedecká
knižnica v Banskej Bystrici

15

213 24.10.

Prezentácia pre stredoškolákov v rámci projektu
Euroscola

Stredná spojená škola
Detva

Stredná spojená škola Detva

46

214 28.10.

Informačný deň o programoch SAIA, n. o.

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU Zvolen

7

215 28.10.

Aktuálne štipendiá do zahraničia pre
nemčinárov, umelcov, ale aj ostatných

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

3

216 28.10.

Študijné a štipendijné možnosti v nemecky
hovoriacich krajinách

SAIA, n. o., RP Žilina

Katedra nemeckého jazyka
Filozofickej fakulty KU
Ružomberok

6

217 28.10.

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka a
ďalšie štipendijné ponuky

FiF UK Bratislava

Filozofická fakulta UK Bratislava

21

218 29.10.

Štipendijný pobyt v krajinách slovanských
národov

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

21

219 29.10.

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba

SAIA, n. o., RP Žilina

ŠIC – študentské informačné
centrum ŽU Žilina

8
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Hlavný organizátor
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Počet
účastníkov

PČ

220 30.10.

Informačný deň o štipendiách na FZaSP TvU
Trnava

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce TvU Trnava

98

221 4.11.

Informačné stretnutie ERASMUS 2015/2016 –
Granty SAIA

VŠMU Bratislava

VŠMU Bratislava

52

222 5.11.

Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí –
prečo nie aj pre vás?

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

10

223 10.11.

Študijné/výskumné pobyty v Nemecku, Rakúsku
a Švajčiarsku – štipendiá a granty 2015/2016

SAIA, n. o., RP Košice

Filozofická knižnica UPJŠ Košice

4

224 10.11.

Štúdium a štipendiá v Poľsku

SAIA, n. o., RP Žilina

Kysucká knižnica v Čadci

4

225 11.11.

Euraxess a SAIA (nie len) pre výskumníkov

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

7

226 11.11.

EURAXESS – vaša cesta k ďalším týždňom (a
možno aj rokom) vedy a techniky nielen na
Slovensku

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

1

227 11.11.

Zorientuj sa v štipendijných ponukách na
štúdium do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica TUAD
Trenčín

1

228 12.11.

Euraxess a SAIA (nie len) pre výskumníkov

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

rektorát TU Zvolen

5

229 13.11.

Štvrtkový podvečer o štúdiu a štipendiách v
Škandinávii

SAIA, n. o., RP Žilina

Považská knižnica v Považskej
Bystrici

8

230 14.11.

O polnočnom susedovi: študijné pobyty a
štipendiá do Poľska

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

2

231 19.11.

Štipendiá na mieru – študijné pobyty pre
študentov 2. a 3. ročníka

SAIA, n. o., RP Žilina

aula Fakulty sociálnoekonomických vzťahov TUAD
Trenčín

49

232 19.11.

Štipendiá na štúdium v zahraničí

VŠVU Bratislava

VŠVU Bratislava

44

233 21.11.

Štipendijné možnosti pre stredoškolákov

SAIA, n. o., RP Prešov

SAIA, n. o., RP Prešov

11

234 21.11.

Štipendijné možnosti pre stredoškolákov

SAIA, n. o., RP Prešov

SAIA, n. o., RP Prešov

11

235 21.11.

Štipendijné možnosti pre stredoškolákov

SAIA, n. o., RP Prešov

SAIA, n. o., RP Prešov

12

236 24.11.

Ako si obohatiť život(opis) štúdiom v zahraničí

SAIA, n. o., RP Prešov

Unipocentrum PU Prešov

3

237 25.11.

Štipendiá na štúdium v zahraničí

EU Bratislava

EU Bratislava

67

238 26.11.

Slovenskými očami do Kanady a USA

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta humanitných vied ŽU
Žilina

22

239 26.11.

International day

Stredoeurópska
vysoká škola v Skalici

SEVŠ Skalica

12

240 27.11.

Informačné stretnutie k mobilitám študentov na
štúdium a stáže v zahraničí

EF UMB Banská
Bystrica

Ekonomická fakulta UMB Banská
Bystrica

28

241 27.11.

Odskoč si na ŠTÚDIUM do ZAHRANIČIA ... ... so
ŠTIPENIDIOM SAIA, n. o.!

SAIA, n. o., RP Nitra

SPU Nitra

11

242 28.11.

Vybehni von! Študuj so štipendiom v zahraničí
(prezentácia na konferencii You Abroad)

Martinský parlament
mladých

zasadacia hala Mestského úradu
v Martine

62

243 1.12.

Informačný deň SAIA, n. o.

SAIA, n. o., RP Nitra

UCM Trnava

19

97

Dátum Názov akcie

Hlavný organizátor
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Počet
účastníkov

PČ

244 4.12.

Štúdium a výskum v zahraničí – Príležitosti pre
doktorandov

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Centrum pre doktorandov
Filozofickej fakulty UMB Banská
Bystrica

27

245 4.12.

ŠTÚDIUM v ZAHRANIČÍ? So SAIA, n. o.,
kdekoľvek!

SAIA, n. o., RP Nitra

Študentský domov AB, SPU Nitra

11

246 8.12.

CESTO-vať so SAIA, n. o.

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

15

247 9.12.

Študuj so štipendiom v zahraničí (prezentácia na
konferencii Open Days in Europe Direct v
Trenčíne 2014)

Europe Direct Trenčín

Europe Direct Trenčín

96

248 9.12.

Ako získať certifikát z anglického jazyka a
študovať v zahraničí

Ústav celoživotného
vzdelávania pri ŽU
Žilina

vestibul rektorátu ŽU Žilina

34

249 10.12.

Semester politológie v zahraničí? So SAIA, n. o.,
kdekoľvek!

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta sociálnych vied UCM
Trnava

26

250 12.12.

Semester politológie v zahraničí? So SAIA, n. o.,
kdekoľvek!

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta sociálnych vied UCM
Trnava

32

251 15.12.

Štipendiá na štúdium v zahraničí – príležitosti
pre stredoškolákov a maturantov (prezentácia
počas konferencie Otvorený kariérny deň )

Hotelová akadémia
Otta Brucknera v
Kežmarku

Kultúrne a spoločenské stredisko 128
mesta Kežmarok

252 18.12.

Informačný deň pre mladých

Iuventa/ Tematické
centrum mládeže pre
Banskobystrický kraj

Gymnázium Jozefa Gregora
Tajovského, Banská Bystrica

70
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Príloha č. 2: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
odborov – štatistiky za výbery v roku 2014

náhradníci

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

schválené

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

2

21

3

4

1

2

1

náhradníci

schválené
9

schválené

podané
35

62 13

2

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky
3

schválené

podané
23

Spolu

3 17

Odbor

HUMANITNÉ VEDY

Samostatný
cestovný grant

Doktorand

zamietnuté

Študent

LEKÁRSKE VEDY

1

1

9

7

1

1

10

8

PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY

1

1

5

3

1

1

6

4

PRÍRODNÉ VEDY

8

2

SPOLOČENSKÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
UMENIE
Spolu

5

1

62 27

5

26

4

6

4

2

7 33

6

30

5

4

19

2

3

1

1

7

3

3

1

58 16

6

31

5

1

1

18

7

6

5

2

2

46

104 24 64

5

16 204

1

68 19 101

16 14

7

5

1

76 33

5

79 13

4

66 20

6

23

2

8

2 322 99 19
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Príloha č. 3: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
krajiny pobytu – štatistiky za výbery v roku 2014

Albánsko

2
1

1

Austrália

1

1

Belgicko

1

Brazília
Česko

1

11

4

4

2

1

5

3

2

1

1

7

31

8

3

1
1

1

Fínsko

5

1

Francúzsko

6

2

3

1

9

1

8

7

1

9

3

Grécko

1

1

2

2

Holandsko

5

2

2

1

2

2

1

Írsko

4
1

Japonsko

1

1

1

1

1

Južná Kórea

1

Kanada

5

1

3

2

1

3

18

2

42

8

1

1

4

7

3

14

2

18

3

3

2

7

2

1

1

3

4

1

1

3

1

1

1

4

2

3

3

1

1

1
1

1
1

6

2

1

5

1

1

1

1

1

Litva

1

1

1

1

Maďarsko

1

Malajzia

1

Mexiko

6

1

3

Nemecko

5

3

2

17

Nórsko

1

1

1

1

3

2

1

Poľsko

2

Portugalsko

1

Rakúsko

7

Rumunsko

1

2

1

1

1

2

1

1

3

1

2

3

1

Lichtenštajnsko

Nový Zéland

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté
1

2

1

1
2

1

5

1

India
Izrael

1

1
1

2

Čína
Dánsko

1

1
1

1

schválené

2
1

Arménsko

Spolu

2

Argentína

Bulharsko

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Krajina pobytu

Samostatný
cestovný grant

Doktorand
zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študent

1
2

6

7
1

4

6

12

1

2

7

9

3
1

1

1

22 10
2

1

1

1

4

4

9

1

3

5

4

7

19

2

3

5
1
2

100

4

Spojené štáty americké

2

2

Srbsko

1

1

Španielsko

8

1

5

Švajčiarsko

4

2

2

Taliansko
Thajsko

2

4

2

4

1
2

10

3

7

9

3

5

1

7

2

104 24 64

1

26 18
1

1

2

1

1

1
1

5
1

1
1

5

2

1
3

2

5

náhradníci

schválené

2

3

Veľká Británia

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

12

2

1

zamietnuté

2

1

schválené

1

4

podané

8

2

2

Ukrajina

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

2

4
1

zamietnuté

1

4

1

1

Turecko

Celkom

2

19 13

Švédsko
Taiwan

náhradníci

zamietnuté
6

schválené

6

Slovinsko

Spolu

podané

Rusko

schválené

podané

Krajina pobytu

Samostatný
cestovný grant

Doktorand
zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študent

2

10

3

8

4

5

1

7

4

19

6

3
1

5

3

1
1
1

2

1

1
1

1

21

2

2

2

1

16 204 68 19 101

16 14

1
7

5

13

6

3

2 322 99 19
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Príloha č. 4: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku vysielajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku 2014

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Fakulta výtvarných umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Ústav medzinárodných programov
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

1
1
6
2
4
7
2
1

2
2
1
1

1
1
2

2

2
5

2
1

1
1

2
1
1
5

2

5

5

1
1
5

10
2
2
3
1
2
2
1

2

1
1

1

7
1
1

1

3
1
1
2
1

1

1

1

1

1
1
6
2
4
18
2
5
1
3
3
3
1
7
1
5

náhradníci

schválené

Spolu

podané

zamietnutá pre
formálne nedostatky

zamietnutá

schválená

podané

zamietnutá pre
formálne nedostatky

zamietnutá

náhradníci

schválená

podané

zamietnutá

schválená

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorand
zamietnutá pre
formálne nedostatky

Študent

2
2
3

1
1

2

1
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Teologická fakulta v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Slovenská akadémia vied
Botanický ústav SAV
Geologický ústav SAV
Chemický ústav SAV
Virologický ústav SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry

1

1

1

1

1
9
2
1
4
2

1

1

1

1
6
2
1
3

5
1

3
1
2
5

3

2

1
2

2

1
1
1

9
4
2
1
2

3
1
2

33 11
1 1

1

1

1

1

1

1

1

3
2

2
1

1

4

1

1

15

3

3
1
1
1

2
1
1

1
11 1
2
1
6
2 1
5 3
2 1
1
1 1
1 1
16 3
5 1
2 2
4
3
2
38 13
1 1

náhradníci

schválené

Spolu

podané

zamietnutá pre
formálne nedostatky

zamietnutá

1

5
2
1
1
1
7
1

schválená

podané

zamietnutá pre
formálne nedostatky

zamietnutá

náhradníci

schválená

podané

zamietnutá

schválená

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorand
zamietnutá pre
formálne nedostatky

Študent

1

1

1

1

4
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1

1

1

1

1

1

1

2
2
3
6
10
2
5

1
3

5

2
3
6
4

2

2

5
2
1
13
1
6
1

2

2
1
1
1
3
1
1

1
1

1
1

1

1
1

podané

zamietnutá pre
formálne nedostatky

zamietnutá

schválená

podané

zamietnutá
4
2
1

zamietnutá pre
formálne nedostatky

náhradníci
1
1

10
9
1
1
12
3
1
22
1
6
1
1
2
2
3
6
11
2
5

náhradníci

1

3
3

Spolu

schválené

2

1

9
7
1
1
10
3
1
21
1
6
1

schválená

1
1

podané

1
2

zamietnutá

schválená

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Ústav manažmentu
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta umení
Hutnícka fakulta
Letecká fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorand
zamietnutá pre
formálne nedostatky

Študent

4
4

1
1

1
3

2

5

2

2
3
7

2

4
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Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Fakulta telesnej výchovy a športu
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

1
1
1
25
1
5
2
2

12

1
2
1
1

1
1
1
7 16
1
5
1
1 1

5

2

8

6

1

5 1
2
2
3 1
18 5
3 3
3 3
2
29 15
1
7 3

2

6

27

7

2

2

1

1

1

3

3
2
2
1
7

1
3

1

1

3
2

2
9
1
2

2
2

1

1

1
3 3
2 1
1 1
1
95 37
1
5
8 3
4 1
2
3 1
31 11
3 3
3 3
3
31 15
1
17 4

náhradníci

schválené

Spolu

podané

zamietnutá pre
formálne nedostatky

zamietnutá

schválená

podané

zamietnutá pre
formálne nedostatky

zamietnutá

2
1
1

68 28

1

náhradníci

schválená

1

2

7

1
2

podané

zamietnutá

schválená

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorand
zamietnutá pre
formálne nedostatky

Študent

6

3

3
2
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2
1
1

7
7

3

2
1
3
1
2
2

1
1

7
2

5

2

3

1

1
5
1
6
2

5

2
1

1
3
1
4
1

1
1

1
2
4

2

1

1

1

1

1
3

1
2
2

1
3
5
3
2

1

2
2

1

zamietnutá pre
formálne nedostatky

podané
4
12
1
19
4
1
1
12
1
14
2
2
1
4
5
7
2
3
2

náhradníci

1

zamietnutá

3
1

2

schválená

8
1

2

podané

1
1

zamietnutá pre
formálne nedostatky

2
1

zamietnutá

3
4

Spolu

schválené

1
1
2

náhradníci

zamietnutá
1
5

schválená

1
6
1
11
3
1

podané

Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta

schválená

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorand
zamietnutá pre
formálne nedostatky

Študent

2
2

1
1

5
2
1
2
6
1
1
1
3
1
1
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1
1
4
4
6
6
5
1
3
1

2
2
3
3
1

1
1
1
1
1

1
2

1

1

104 24 64

2
2
1
1
8
4

1
3

3
3

2
2

1

1
1
1

5
4

1

1

1

1
1

16 204 68 19 101

1
1
1
1
16 14

7

5

1
1
1
1
2

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnutá pre
formálne nedostatky

zamietnutá

schválená

podané

zamietnutá pre
formálne nedostatky

1
1

zamietnutá

4
4

náhradníci

schválená

zamietnutá
1
1
1
1
2
2
3

podané

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Strojnícka fakulta
Université de Nice
Université de Nice
University of Essex
University of Essex
Spolu

schválená

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorand
zamietnutá pre
formálne nedostatky

Študent

4 1
4 1
1
1
6 2
6 2
7 3 1
7 3 1
13 2 1
4
1
3
2 2
3
1
1
1
1
1
322 99 19
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Príloha č. 5: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
pohlavia – štatistiky za výbery v roku 2014

náhradníci

2
3
5

schválené

4
3
7

podané

zamietnuté

9 7
7 7
16 14

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

5 99 34 13 43
11 105 34 6 58
16 204 68 19 101

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

30 8 17
74 16 47
104 24 64

podané

muž
žena
Spolu

schválené

podané

Pohlavie

Samostatný
cestovný grant

Doktorand
zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študent

1 136 46 13
1 186 53 6
2 322 99 19
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Príloha č. 6: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa odborov – štatistiky
za výbery v roku 2014

Humanitné vedy
Lekárske vedy
Pôdohospodárske vedy
Prírodné vedy
Spoločenské vedy
Technické vedy
Umenie
Spolu

17 10 2
2
1
4 1 2
7 2 2
17 4 5
9 2 3
6 3 1
62 22 16

5
1
1
3
8
4
2
24

16 7
4 1
8 1
19 13
12 1
15 9
74 32

1

3
1
2
2
2
1

1 11

6 55 17 1 24
2 16 1
11
5 12 2
8
3 105 35 6 56
9 74 18 4 35
5 30 11 2 15
10 6 1
3
30 302 90 14 152

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

náhradníci

schválené

podané

schválené

podané

Vedný odbor

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

13 88 34 1
4 22
2
2 24
4
8 131 50 7
17 103 23 4
2 54 22 2
16
9 1
46 438 144 15
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Príloha č. 7: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa krajiny pôvodu –
štatistiky za výbery v roku 2014

Albánsko
Argentína
Arménsko
Azerbajdžan
Belgicko
Bielorusko
Bosna a
Hercegovina
Bulharsko
Burkina Faso
Cyprus
Česká republika
Čierna Hora
Čína
Egypt
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Gruzínsko
Chorvátsko
India
Indonézia
Irán
Japonsko
Juhoafrická
republika
Kanada
Kazachstan
Kolumbia
Litva
Lotyšsko
Macedónsko

1
1
2

2

2

1

1

2

2

1
1
1

2

2

2
1

1

1
1
4
3
2

1
1

1
3

1

1
1
1
1

1

1
2

2
2

3
3
1
2
8
2
3
14
1
3
4
2
1
16
1

1

2
1
3

2

1
1

1
2

1
1

3
1
2
1

2

2
1
5
1
1
7
1
1
1

1
4
1

4
1
2
8

1

2

1
2
1
10
1

1

1
3

1
1
2

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1
5

1

3

1
1

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

náhradníci

schválené

podané
1
3

Spolu

2

1

2
1

1

1
1

1
1

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
1

2

1

náhradníci

2
1
4

4
2

schválené

podané

schválené

podané

Štátna
príslušnosť

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1

4

4
6
1
2
12
4
4
19
1
3
4
3
2
20
5
2
3

1
4

1
1
2
1
2
1
7

1
1
1

1
6
3
3
1
2
1
1
1
3
2

1

3

1

1
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Spojené štáty
americké
Srbsko
Sudán
Španielsko
Taliansko
Thajsko
Turecko
Ukrajina
Uzbekistan
Veľká Británia
Vietnam
Spolu

1

2

17

3

7

3

3

1

6

9

1

1
3

62 22 16

1

1
6
1

6
1

5

8

4

3

12
1
3
12

3

3 1
1
8 3 1
3
1
11 6
5
9 1
5
2
1
3
1
91 28 4 49
6
3
2 1
1
2
1
1
302 90 14 152

1
1
1

1
1

1

1

4

4

3

2

1

1

4
1

1
1

1

1 6
3 12
2 3

1
6
1

3

2
6
2

24 74 32

1 11

30

2

25 8
3 2
3
30 14

2

4

3
1
2
10
3

46

11
1
7
2
1
34
4
3
55

náhradníci

3
1
4
1

schválené

1

podané

2

Spolu

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

náhradníci

9
1
6
2

schválené

1

podané

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

náhradníci

schválené

2
1

3

2
12
2

podané

Maďarsko
Mexiko
Moldavsko
Nemecko
Pakistan
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Ruská federácia

schválené

podané

Štátna
príslušnosť

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

3

1
1

1
16
3

2

21

3
1
18
8 1
1
18
8
10
2
2
11
1
115 40 4
11
1
2
1
2
1
438 144 15
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Príloha č. 8: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa prijímajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku 2014

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v
Bratislave
Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v
Bratislave

1

1
1

2
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

2
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

náhradníci

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

1
1

Spolu

podané

Iné (uchádzač o štipendium v žiadosti neuviedol prijímajúcu
organizáciu)
Medzinárodné laserové centrum v Bratislave
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
Lužianky
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky v Bratislave
Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
Slovenské národné múzeum v Martine

podané

zamietnuté

schválené

podané

Prijímajúca organizácia

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

1

1
1

1
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4
2

1

3
1

1
1
1

6
1
1
4

3
1

1

2

1
1
3
3

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

2
1
1
20
12
2

1
2
1
1
2

3

1

1
2
2

6
2

1
1

11
8
2

1
1
2
1

1
2

2

3
1
2

2
1
1

1
1

20
2
1
2
1
9
4
1
3
1
2
2
2
29
16
2
1
7
1
2

náhradníci

4

schválené

4

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

náhradníci

6
2

Spolu

zamietnuté

14
2
1
2
1
5
2
1
2

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

zamietnuté

4

náhradníci

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

schválené

zamietnuté

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Ústav medzinárodných programov
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta práva
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Fakulta zdravotníckych odborov
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta

podané

schválené

6

Prijímajúca organizácia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

podané

Zahr. študent

7
2

4
1

10
4

2
2

4
1
1

113

2
1
1
2

5

1

2
1

2

2

1
1
2
1
3
5

1

1

1
1

1

1
1
1
4

1
2
1

1
1

1

1
4

1
4

1

81
1
6
1
2
3
5
3
1
3
1
1
1
2
1
5
6
1
1
6

náhradníci

34
1
3
1
1
1
1

schválené

1

podané

62 22
1
6 3
1
2
3 2
4 3

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

1
1
1

náhradníci

6

podané

4

schválené

1
3
1
1
1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

9

zamietnuté

19

náhradníci

schválené

zamietnuté

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

podané

Slovenská akadémia vied
Archeologický ústav SAV
Astronomický ústav SAV
Botanický ústav SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Historický ústav SAV
Chemický ústav SAV
Matematický ústav SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Sociologický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav etnológie SAV
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav experimentálnej onkológie SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

schválené

podané

Prijímajúca organizácia

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

31

1

3

2
4
1
1

1
1
1
1
5
1
1
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Ústav geotechniky SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav pre výskum srdca SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Virologický ústav SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave

1

1

2
1

1

1

1
4

7

1

1

2

2

2

2

1
1

3

2

6
3

1

1
1
1

1

1
1
1

1

2

1

1

1

1

7

4

4
3
1

3

7
2
3
1
4
2
1
22
6
7
5
1
2
1
21

1

6

2
3
1
1

2
1
1
12
3
5
3

4
1
1
1
1
8

1
1
6
3
1
2

1
4

7

2

2
2
1
3
1
7
3
3
2
4
2
1
33
9
8
11
1
3
1
35

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané
2
1
1
1

1

1

5

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Prijímajúca organizácia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1
1
2
1
3
1
1

6
1
1
1
2
1
14

4
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Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Ústav manažmentu
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

6
1

2

3
1

1

1
1
1
1

3

1
1
1

1

1
1

2
2

1
1

2
1

5

3

1
1

1
1

3
4

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1

2

3
2
4
2
4
5
1
1
1
2
9
2

3
1
1
1
2

1
1
1
1

1
1

1
1
1
3
1
1
1
1
6
2

2

1
1

3

1

5
1
1

1

1

2

2

1
2

1
1
1

4

4
3
5
2
12
8
1
1
1
2
17
3
1
4
1
8
6
2
1
1

4
1
2
1
5
1

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Prijímajúca organizácia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1
1
1
1

1
5
1
2
2
3
2
1
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Lesnícka fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Katedra politológie
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Fakulta telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta

2

3

3

3

3

17
1
1
2
11

7

3

1
1
6

1

1

1

7 14
1 2
2
1 2
4

4

1

5

2

7
2

1

1

2

2

2

1
1

2

1
1
8
6
1
1
2
2
66 17
4 2
10 4
4 2
2
12 4
3
6 1
10 2
3
12 2

1
1

1
1
3

1

1
1

1
1
5
3
1
1
1
1
37
1
6
1
6
2
5
4
3
9

2
2

9
1
2
1
1
1
3

2
1
1
11
6
1
4
2
2
97
7
13
8
2
27
3
7
10
6
14

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

Spolu

2

1
3
1

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Prijímajúca organizácia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1
1

29
2
7
2

1
1
3

12

1

1
2

1

3

1

117

1

1

3

3

1
3

1
2

1

1

3

2

1

8

2

1
1
6
1

2

7
3
2
1
1
9
3
2
1
3
1
1

1
1

5
1
4
2

1
1

náhradníci

1

2

2

1
2

14
1
3
8
2
20
5
5
9
1
33
3
8
2
2
18
2
1
1
1

schválené

2

4

1
2
1
4
1
2
1

3

podané

2

7

2

3
1

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

3

1

1

4

zamietnuté

5

1

1

10
1
2
6
1
16
5
4
6
1
21
3
3
2
1
12
2
1
1
1

náhradníci

1
1

2

1

schválené

1
1

zamietnuté

schválené

podané
2

1

podané

1

1

1
1
1
2

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

1

zamietnuté

schválené

3

1

náhradníci

podané

1

Prijímajúca organizácia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Botanická záhrada
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Filozofická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

5
2
2
1
7
1
3
3
15
5
1
1
8
1

2

2

1
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Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v
Bratislave
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta riadenia a informatiky
Strojnícka fakulta
Spolu

1

1

1
2

1
1

1

1
1
1

2
2

62 22 16

1
1
1

1
1

24 74 32

1 11

1
1
1 10 4
6
1
5 2
3
2 1
1
1
1
2 1
1
30 302 90 14 152

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Prijímajúca organizácia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1
2
1
1
1
1
3
1
12
5
7
3
2
1
1
2
1
46 438 144 15
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Príloha č. 9: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pohlavia – štatistiky
za výbery v roku 2014

8
3
1 11

24 180 50 9 94
6 122 40 5 58
30 302 90 14 152

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

náhradníci

schválené

podané

1

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

11 51 18
13 23 14
24 74 32

podané

náhradníci

23 4 8
39 18 8
62 22 16

schválené

Muž
Žena
Spolu

schválené

podané

Pohlavie

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté
zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

27 254 72 10
19 184 72 5
46 438 144 15
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Príloha č. 10: Vzory dotazníkov pre zisťovanie spokojnosti

Dotazník spokojnosti
pre členov výberových komisií Národného štipendijného programu SR

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a SAIA, n. o., sa SAIA zaväzuje raz ročne získavať spätnú väzbu od členov výberových
komisií. Spätná väzba sa týka najmä spokojnosti s podmienkami NŠP a kvality
a komplexnosti práce SAIA. Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o spoluprácu a
vyplnenie tohto krátkeho dotazníka spokojnosti, ktorý nám pomôže, vďaka Vašim návrhom,
pripomienkam a postrehom, skvalitniť zabezpečenie NŠP.

1) Ako hodnotíte komunikáciu s administrátorom programu?
Spokojný/-á

Skôr spokojný/-á

Skôr nespokojný/-á

Nespokojný/-á

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nespokojný/-á“/„Nespokojný/-á“, uveďte, prosím, návrhy na
zmeny:

2) Ako hodnotíte pripravené podkladové materiály na zasadnutie výberovej
komisie?
Spokojný/-á

Skôr spokojný/-á

Skôr nespokojný/-á

Nespokojný/-á

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nespokojný/-á“/„Nespokojný/-á“, uveďte, prosím, návrhy na
zmeny:

3) Vyhovujú súčasné kritériá hodnotenia žiadostí potrebám výberu štipendistov?
Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nie“/„Nie“, uveďte, prosím, návrhy na zmeny:

4) Ste spokojný s on-line systémom hodnotenia žiadostí?
Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nie“/„Nie“, uveďte, prosím, návrhy na zmeny:

5) Vyjadrite sa k nasledovným aspektom Národného štipendijného programu SR:
- Celkové financovanie programu
Dostatočné

Skôr dostatočné

Skôr nedostatočné

Nedostatočné
121

-

Možná dĺžka pobytu v rámci jednotlivých podporovaných cieľových skupín

Dostatočná

-

Skôr nedostatočná

Nedostatočná

Skôr nevyhovujúce

Nevyhovujúce

Podporované cieľové skupiny

Vyhovujúce

-

Skôr dostatočná

Skôr vyhovujúce

Štruktúra predkladaných materiálov uchádzačmi

Dostatočná

Skôr dostatočná

Skôr nedostatočná

Nedostatočná

Ak ste vyznačili skôr negatívnu/negatívnu možnosť, uveďte, prosím, návrhy na zmeny:

6) Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nie“/„Nie“, uveďte, prosím, návrhy na zmeny:

7) Priestor pre Váš komentár:

Ďakujeme!
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Dotazník spokojnosti pre uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu
s trvalým pobytom na Slovensku

Dotazník spokojnosti
pre uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu SR

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a SAIA, n. o., sa SAIA zaväzuje raz ročne získavať spätnú väzbu od uchádzačov
a štipendistov Národného štipendijného programu SR. Spätná väzba sa týka najmä
spokojnosti s podmienkami NŠP a kvality a komplexnosti práce SAIA. Touto cestou by sme
Vás chceli poprosiť o spoluprácu a vyplnenie tohto krátkeho dotazníka spokojnosti, ktorý nám
pomôže, vďaka Vašim návrhom, pripomienkam a postrehom, skvalitniť zabezpečenie NŠP.

1) Štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR Vám bolo:
Schválené

Neschválené

2) O štipendium ste sa uchádzali v kategórii:
Študent

Doktorand

Samostatný cestovný grant (bez štipendia)

3) Vyjadrite sa k nasledujúcim aspektom Národného štipendijného programu SR:
- Stanovená výška mesačného štipendia
Dostatočná

Skôr dostatočná

Skôr nedostatočná

Nedostatočná

-

Možná dĺžka pobytu na uskutočnenie štúdia, úloh a cieľov pobytu
o Možná dĺžka štipendijného pobytu v rámci NŠP je dostatočná na uskutočnenie
Vašich cieľov.
o Privítal/-a by som dlhšiu dobu pobytu ako poskytujú podmienky NŠP.
o Privítal/-a by som kratšiu dobu pobytu ako poskytujú podmienky NŠP.

-

Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti

Nenáročné

Skôr nenáročné

Skôr náročné

Náročné

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nedostatočná“/„Nedostatočná“, „Skôr náročné“/„Náročné“
uveďte, prosím, návrhy na zmeny:
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4) Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
Spokojný/-á

Skôr spokojný/-á

Skôr nespokojný/-á

Nespokojný/-á

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nespokojný“/„Nespokojný“, uveďte, prosím, návrhy na
zmeny:

5) Ste spokojný/-á s on-line systémom na podávanie žiadostí?
Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nie“/„Nie“, uveďte, prosím, návrhy na zmeny:

6) Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nie“/„Nie“, uveďte, prosím, návrhy na zmeny:

7) Priestor pre Váš komentár:

Ďakujeme!
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Dotazník spokojnosti pre uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu
pre uchádzačov zo zahraničia

Dotazník spokojnosti
pre uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu SR

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a SAIA, n. o., sa SAIA zaväzuje raz ročne získavať spätnú väzbu od uchádzačov
a štipendistov Národného štipendijného programu SR. Spätná väzba sa týka najmä
spokojnosti s podmienkami NŠP a kvality a komplexnosti práce SAIA. Touto cestou by sme
Vás chceli poprosiť o spoluprácu a vyplnenie tohto krátkeho dotazníka spokojnosti, ktorý nám
pomôže, vďaka Vašim návrhom, pripomienkam a postrehom, skvalitniť zabezpečenie NŠP.

1) Štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR Vám bolo:
Schválené – vyberte výšku štipendia: --vyberte--

Neschválené

2) O štipendium ste sa uchádzali v kategórii:
Študent

Doktorand

Vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník

3) Odkiaľ ste sa po prvýkrát dozvedeli o Národnom štipendijnom programe SR?
o Zastupiteľský úrad Slovenska v zahraničí (veľvyslanectvo, konzulát)
o Ministerstvo Vašej krajiny
o Vzdelávací veľtrh
o Internet (všeobecne)
o Webová stránka SAIA/Národného štipendijného programu
o Informácie dostupné v škole/na pracovisku
o Kamarát/Kolega
o Učiteľ/Nadriadený
o Iné
Ak ste vyznačili možnosť „Iné“, uveďte, prosím, odkiaľ ste sa o NŠP dozvedeli:

4) Vyjadrite sa k nasledujúcim aspektom Národného štipendijného programu SR:
- Stanovená výška mesačného štipendia
Dostatočná

-

Skôr dostatočná

Skôr nedostatočná

Nedostatočná

Možná dĺžka pobytu na uskutočnenie štúdia, úloh a cieľov pobytu
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o Možná dĺžka štipendijného pobytu v rámci NŠP je dostatočná na uskutočnenie
Vašich cieľov.
o Privítal/-a by som dlhšiu dobu pobytu ako poskytujú podmienky NŠP.
o Privítal/-a by som kratšiu dobu pobytu ako poskytujú podmienky NŠP.

-

Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti

Nenáročné

Skôr nenáročné

Skôr náročné

Náročné

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nedostatočná“/„Nedostatočná“, „Skôr náročné/Náročné“
uveďte, prosím, návrhy na zmeny:

5) Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
Spokojný/-á

Skôr spokojný/-á

Skôr nespokojný/-á

Nespokojný/-á

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nespokojný“/„Nespokojný“, uveďte, prosím, návrhy na
zmeny:

6) Ste spokojný/-á s on-line systémom na podávanie žiadostí?
Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nie“/„Nie“, uveďte, prosím, návrhy na zmeny:

7) Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nie“/„Nie“, uveďte, prosím, návrhy na zmeny:

8) Priestor pre Váš komentár:

Ďakujeme!
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Príloha č. 11: Vyslaní štipendisti v roku 2014 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá a cestovné granty

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

3 290,01 EUR

2

3,5

3 290,01 EUR

2

3,5

3 080,00 EUR

1

4

3 080,00 EUR

1

4

10 500,13 EUR

5

13

4 740,13 EUR

2

5,5

400,00 EUR

1

0,5

Strojnícka fakulta

3 200,00 EUR

1

4

Ústav manažmentu

2 160,00 EUR

1

3

5 191,55 EUR

2

5,5

5 191,55 EUR

2

5,5

5 971,89 EUR

1

4

5 971,89 EUR

1

4

1 170,00 EUR

2

1,5

Právnická fakulta

720,00 EUR

1

1

Teologická fakulta

450,00 EUR

1

0,5

35 722,08 EUR

10

36,5

Fakulta múzických umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Iné
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu

14 227,10 EUR

3

14

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

3 480,00 EUR

1

4

Farmaceutická fakulta

6 577,87 EUR

1

5

11 437,11 EUR

5

13,5

2 894,89 EUR

2

6

2 894,89 EUR

2

6

5 300,00 EUR

4

8,5

Fakulta humanitných vied

2 880,00 EUR

1

4

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

2 420,00 EUR

3

4,5

5 745,08 EUR

2

10

5 745,08 EUR

2

10

1 200,00 EUR

1

4

1 200,00 EUR

1

4

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2 700,00 EUR

2

6

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2 700,00 EUR

2

6

82 765,63 EUR

34

102,5

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta

Celkový súčet
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SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia
Prešovská univerzita v Prešove

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

4 724,44 EUR

2

4,5

4 360,00 EUR

1

3,5

364,44 EUR

1

1

9 010,67 EUR

2

8

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

5 810,67 EUR

1

4

Fakulta ekonomiky a manažmentu

3 200,00 EUR

1

4

Fakulta humanitných a prírodných vied
Pedagogická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská technická univerzita v Bratislave

91 243,28 EUR

27

93,5

Fakulta architektúry

2 520,00 EUR

1

3

Fakulta elektrotechniky a informatiky

5 824,51 EUR

1

4

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

19 930,34 EUR

6

20,5

Fakulta informatiky a informačných technológií

364,20 EUR

1

2

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

11 508,95 EUR

3

13

Stavebná fakulta

40 775,28 EUR

11

41,5

Strojnícka fakulta

9 900,00 EUR

3

9

420,00 EUR

1

0,5

14 916,86 EUR

6

16

Ekonomická fakulta

420,00 EUR

1

0,5

Fakulta umení

726,86 EUR

1

2

Fakulta výrobných technológií v Prešove

3 270,00 EUR

1

3

Hutnícka fakulta

3 000,00 EUR

1

3

Stavebná fakulta

5 000,00 EUR

1

5

Strojnícka fakulta

2 500,00 EUR

1

2,5

4 973,52 EUR

1

3

4 973,52 EUR

1

3

10 280,24 EUR

4

9

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

3 632,28 EUR

1

3

Filozofická fakulta

5 707,96 EUR

2

5

940,00 EUR

1

1

134 229,03 EUR

35

123

13 440,08 EUR

3

12

Ústav manažmentu
Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

9 845,32 EUR

1

6

Farmaceutická fakulta

14 942,27 EUR

3

14

Filozofická fakulta

16 192,12 EUR

6

17

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

17 889,87 EUR

3

14

Lekárska fakulta

17 577,70 EUR

4

12

4 719,87 EUR

1

3

39 621,80 EUR

14

45

733,19 EUR

1

0,5

733,19 EUR

1

0,5

4 643,28 EUR

2

8

Pedagogická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
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Vysielajúca inštitúcia
Fakulta humanitných vied
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Iné
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

4 643,28 EUR

2

8

14 384,11 EUR

4

13

14 384,11 EUR

4

13

5 000,00 EUR

1

4

5 000,00 EUR

1

4

13 369,36 EUR

2

13

1 455,73 EUR

1

4

11 913,63 EUR

1

9

28 219,22 EUR

9

25,5

Elektrotechnická fakulta

7 490,00 EUR

3

9

Fakulta humanitných vied

7 433,45 EUR

1

5

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

8 357,95 EUR

2

6

Fakulta riadenia a informatiky

4 573,22 EUR

2

5

364,60 EUR

1

0,5

335 727,20 EUR

96

321

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta špeciálneho inžinierstva
Celkový súčet

CESTOVNÝ GRANT PRE ŠTIPENDISTOV POBERAJÚCICH ŠTIPENDIUM

Vysielajúca inštitúcia
Ekonomická univerzita v Bratislave
Iné
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu

Výška
cestovného
grantu v EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
cestovný grant

100,00 EUR

1

100,00 EUR

1

100,00 EUR

1

100,00 EUR

1

200,00 EUR

2

200,00 EUR

2

5 919,19 EUR

17

51,00 EUR

1

Fakulta elektrotechniky a informatiky

674,00 EUR

2

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

200,00 EUR

2

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

574,00 EUR

1

4 120,19 EUR

8

300,00 EUR

3

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry

Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach

400,00 EUR

4

Fakulta umení

100,00 EUR

1

Fakulta výrobných technológií v Prešove

100,00 EUR

1

Hutnícka fakulta

100,00 EUR

1

Stavebná fakulta

100,00 EUR

1

400,00 EUR

4

100,00 EUR

1

Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
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Vysielajúca inštitúcia

Výška
cestovného
grantu v EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
cestovný grant

Filozofická fakulta

200,00 EUR

2

Teologická fakulta

100,00 EUR

1

Univerzita Komenského v Bratislave

4 924,08 EUR

23

Fakulta managementu

769,72 EUR

2

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

283,50 EUR

3

Farmaceutická fakulta

674,00 EUR

2

1 631,86 EUR

6

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

100,00 EUR

1

Lekárska fakulta

200,00 EUR

2

1 265,00 EUR

7

643,00 EUR

2

643,00 EUR

2

874,00 EUR

4

874,00 EUR

4

100,00 EUR

1

100,00 EUR

1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

100,00 EUR

1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

100,00 EUR

1

Filozofická fakulta

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

1 529,00 EUR

6

Elektrotechnická fakulta

200,00 EUR

2

Fakulta humanitných vied

574,00 EUR

1

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

674,00 EUR

2

81,00 EUR

1

15 289,27 EUR

66

Fakulta riadenia a informatiky
Celkový súčet

SAMOSTATNÝ CESTOVNÝ GRANT

Vysielajúca inštitúcia
Katolícka univerzita v Ružomberku

Výška
cestovného
grantu v EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
cestovný grant

425,00 EUR

1

425,00 EUR

1

1 363,47 EUR

2

Ústav etnológie SAV

692,87 EUR

1

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

670,60 EUR

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave

881,62 EUR

1

881,62 EUR

1

1 420,00 EUR

1

1 420,00 EUR

1

1 969,71 EUR

3

1 969,71 EUR

3

6 059,80 EUR

8

Teologická fakulta v Košiciach
Slovenská akadémia vied

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Celkový súčet
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Príloha č. 12: Prijatí štipendisti v roku 2014 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá a preplatenie zdravotnej
prehliadky

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Prijímajúca inštitúcia

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

Ekonomická univerzita v Bratislave

350,00 EUR

1

1

Fakulta medzinárodných vzťahov

350,00 EUR

1

1

4 200,00 EUR

4

12

Fakulta humanitných a prírodných vied

2 450,00 EUR

2

7

Filozofická fakulta

1 750,00 EUR

2

5

1 750,00 EUR

1

5

1 750,00 EUR

1

5

2 450,00 EUR

4

7

350,00 EUR

1

1

2 100,00 EUR

3

6

3 500,00 EUR

2

10

3 500,00 EUR

2

10

14 189,00 EUR

9

40,5

1 414,00 EUR

1

4

12 775,00 EUR

8

36,5

1 400,00 EUR

1

4

1 400,00 EUR

1

4

27 839,00 EUR

22

79,5

Prešovská univerzita v Prešove

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Celkový súčet

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Prijímajúca inštitúcia
Prešovská univerzita v Prešove

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

2 320,00 EUR

2

4

2 320,00 EUR

2

4

35 960,00 EUR

17

62

Astronomický ústav SAV

1 160,00 EUR

1

2

Botanický ústav SAV

2 900,00 EUR

1

5

Historický ústav SAV

5 220,00 EUR

2

9

Chemický ústav SAV

1 740,00 EUR

1

3

Fakulta humanitných a prírodných vied
Slovenská akadémia vied
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Prijímajúca inštitúcia

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

3 480,00 EUR

1

6

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

3 480,00 EUR

2

6

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

1 740,00 EUR

1

3

Ústav experimentálnej fyziky SAV

2 900,00 EUR

1

5

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

2 900,00 EUR

2

5

Ústav hydrológie SAV

1 160,00 EUR

1

2

Ústav materiálového výskumu SAV

2 320,00 EUR

1

4

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

1 740,00 EUR

1

3

Ústav pre výskum srdca SAV

4 640,00 EUR

1

8

580,00 EUR

1

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

580,00 EUR

1

1

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

580,00 EUR

1

1

5 220,00 EUR

3

9

2 320,00 EUR

1

4

580,00 EUR

1

1

2 320,00 EUR

1

4

3 480,00 EUR

2

6

1 740,00 EUR

1

3

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Strojnícka fakulta

1 740,00 EUR

1

3

6 960,00 EUR

2

12

Drevárska fakulta

4 640,00 EUR

1

8

Lesnícka fakulta

2 320,00 EUR

1

4

11 020,00 EUR

6

19

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

2 900,00 EUR

2

5

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

2 900,00 EUR

1

5

Filozofická fakulta

2 320,00 EUR

1

4

Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

2 900,00 EUR

2

5

2 900,00 EUR

2

5

Fakulta prírodných vied

1 160,00 EUR

1

2

Filozofická fakulta

1 740,00 EUR

1

3

1 740,00 EUR

2

3

1 740,00 EUR

2

3

5 220,00 EUR

2

9

2 320,00 EUR

1

4

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Filmová a televízna fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Celkový súčet

2 900,00 EUR

1

5

1 740,00 EUR

1

3

1 740,00 EUR

1

3

77 140,00 EUR

40
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Prijímajúca inštitúcia
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

1 740,00 EUR

1

3

1 740,00 EUR

1

3

13 000,00 EUR

3

13

Fakulta medzinárodných vzťahov

4 000,00 EUR

1

4

Národohospodárska fakulta

9 000,00 EUR

2

9

Fakulta múzických umení
Ekonomická univerzita v Bratislave

Prešovská univerzita v Prešove

28 280,00 EUR

9

29

Fakulta humanitných a prírodných vied

9 580,00 EUR

4

10

Fakulta manažmentu

3 000,00 EUR

1

3

Filozofická fakulta

14 700,00 EUR

3

15

Pedagogická fakulta

1 000,00 EUR

1

1

102 150,00 EUR

26

108

Astronomický ústav SAV

6 000,00 EUR

2

6

Botanický ústav SAV

5 000,00 EUR

1

5

Slovenská akadémia vied

Elektrotechnický ústav SAV

1 000,00 EUR

1

1

10 000,00 EUR

1

10

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

5 000,00 EUR

1

5

Parazitologický ústav SAV

3 000,00 EUR

1

3

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

2 000,00 EUR

1

2

Sociologický ústav SAV

6 800,00 EUR

1

8

Ústav anorganickej chémie SAV

2 550,00 EUR

2

3

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

4 000,00 EUR

1

4

10 200,00 EUR

2

12

3 000,00 EUR

1

3

850,00 EUR

1

1

13 000,00 EUR

3

13

7 000,00 EUR

2

7

10 200,00 EUR

2

12

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

4 000,00 EUR

1

4

Ústav svetovej literatúry SAV

2 550,00 EUR

1

3

Ústav zoológie SAV

6 000,00 EUR

1

6

Fyzikálny ústav SAV

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav pre výskum srdca SAV

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

17 130,00 EUR

7

18

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

2 580,00 EUR

2

3

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

8 550,00 EUR

3

9

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

3 000,00 EUR

1

3

Technická fakulta

3 000,00 EUR

1

3

24 160,00 EUR

9

26,5

Fakulta elektrotechniky a informatiky

7 000,00 EUR

3

7

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

8 500,00 EUR

1

10

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

5 500,00 EUR

3

5,5

Strojnícka fakulta

1 160,00 EUR

1

2

Slovenská technická univerzita v Bratislave
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Prijímajúca inštitúcia
Ústav manažmentu

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

2 000,00 EUR

1

2

4 000,00 EUR

1

4

4 000,00 EUR

1

4

1 160,00 EUR

1

2

1 160,00 EUR

1

2

14 550,00 EUR

3

15

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

9 000,00 EUR

1

9

Fakulta výrobných technológií v Prešove

2 550,00 EUR

1

3

Strojnícka fakulta

3 000,00 EUR

1

3

1 430,00 EUR

2

2

1 430,00 EUR

2

2

19 550,00 EUR

4

20

16 000,00 EUR

2

16

Filozofická fakulta

2 550,00 EUR

1

3

Pedagogická fakulta

1 000,00 EUR

1

1

82 710,00 EUR

24

93

7 320,00 EUR

2

9

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

10 890,00 EUR

5

15

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

2 550,00 EUR

1

3

850,00 EUR

1

1

15 000,00 EUR

4

15

6 000,00 EUR

1

6

10 800,00 EUR

4

12

Slovenské národné múzeum v Martine
Iné
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
Iné
Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu

Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta

8 500,00 EUR

1

10

20 800,00 EUR

5

22

6 000,00 EUR

3

6

Fakulta stredoeurópskych štúdií

3 000,00 EUR

1

3

Filozofická fakulta

2 000,00 EUR

1

2

Pedagogická fakulta

1 000,00 EUR

1

1

24 550,00 EUR

6

25

19 550,00 EUR

5

20

5 000,00 EUR

1

5

37 350,00 EUR

14

42

850,00 EUR

1

1

8 580,00 EUR

4

9

27 920,00 EUR

9

32

2 320,00 EUR

2

4

1 740,00 EUR

1

3

580,00 EUR

1

1

5 000,00 EUR

1

5

5 000,00 EUR

1

5

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta humanitných vied
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Filmová a televízna fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
(prázdne)
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Prijímajúca inštitúcia
Žilinská univerzita v Žiline

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

10 290,00 EUR

4

10,5

4 000,00 EUR

2

4

290,00 EUR

1

0,5

6 000,00 EUR

1

6

395 370,00 EUR

120

426

Elektrotechnická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta riadenia a informatiky
Celkový súčet

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

PREPLATENIE ZDRAVOTNEJ PREHLIADKY

Prijímajúca inštitúcia
Ekonomická univerzita v Bratislave

Výška preplatenej
zdravotnej
prehliadky v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
zdravotnú
prehliadku

376,00 EUR

2

Národohospodárska fakulta

376,00 EUR

2

Prešovská univerzita v Prešove

850,43 EUR

5

Fakulta humanitných a prírodných vied

378,59 EUR

2

Filozofická fakulta

471,84 EUR

3

919,55 EUR

4

Astronomický ústav SAV

222,55 EUR

1

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

250,00 EUR

1

Ústav experimentálnej psychológie SAV

183,00 EUR

1

Ústav pre výskum srdca SAV

264,00 EUR

1

136,34 EUR

1

136,34 EUR

1

925,00 EUR

5

Fakulta architektúry

183,00 EUR

1

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

193,00 EUR

1

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

549,00 EUR

3

193,00 EUR

1

193,00 EUR

1

222,55 EUR

1

222,55 EUR

1

176,80 EUR

1

176,80 EUR

1

Slovenská akadémia vied

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
Iné
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

1 644,00 EUR

9

Fakulta managementu

199,00 EUR

1

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

250,00 EUR

1

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

183,00 EUR

1

Filozofická fakulta

260,00 EUR

2

Lekárska fakulta

183,00 EUR

1
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Prijímajúca inštitúcia

Výška preplatenej
zdravotnej
prehliadky v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
zdravotnú
prehliadku

Pedagogická fakulta

183,00 EUR

1

Právnická fakulta

193,00 EUR

1

Prírodovedecká fakulta

193,00 EUR

1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

314,39 EUR

2

Fakulta humanitných vied

137,59 EUR

1

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

176,80 EUR

1

696,66 EUR

3

Filozofická fakulta

196,66 EUR

1

Prírodovedecká fakulta

500,00 EUR

2

183,00 EUR

1

183,00 EUR

1

6 637,72 EUR

35

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Celkový súčet
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Príloha č. 13: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2015 v decembri 2014 vyslaným
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb
a vynaložené prostriedky

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Výška
čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

850,00 EUR

1

1

850,00 EUR

1

1

747,82 EUR

1

0,5

747,82 EUR

1

0,5

3 756,19 EUR

5

4,5

435,00 EUR

1

0,5

3 321,19 EUR

4

4

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

600,00 EUR

2

1,5

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

600,00 EUR

2

1,5

5 954,01 EUR

9

7,5

Fakulta múzických umení
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta

Celkový súčet

SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

1 895,00 EUR

3

2

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

470,00 EUR

1

0,5

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

335,00 EUR

1

0,5

1 090,00 EUR

1

1

1 000,00 EUR

1

1

1 000,00 EUR

1

1

830,91 EUR

1

0,5

830,91 EUR

1

0,5

Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

6 593,32 EUR

5

5

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

1 272,10 EUR

1

1

Lekárska fakulta

3 249,12 EUR

2

2

Prírodovedecká fakulta

2 072,10 EUR

2

2

1 250,00 EUR

1

1

1 250,00 EUR

1

1

840,00 EUR

1

1

840,00 EUR

1

1

12 409,23 EUR

12

10,5

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
Celkový súčet
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Príloha č. 14: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2015 v decembri 2014 prijatým
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb
a vynaložené prostriedky

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Prijímajúca inštitúcia
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Celkový súčet

Výška
čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

700,00 EUR

2

2

700,00 EUR

2

2

700,00 EUR

2

2

700,00 EUR

2

2

1 400,00 EUR

4

4

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Prijímajúca inštitúcia
Prešovská univerzita v Prešove

Výška
čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

580,00 EUR

1

1

580,00 EUR

1

1

1 160,00 EUR

2

2

Historický ústav SAV

580,00 EUR

1

1

Ústav materiálového výskumu SAV

580,00 EUR

1

1

580,00 EUR

1

1

580,00 EUR

1

1

580,00 EUR

1

1

580,00 EUR

1

1

2 900,00 EUR

5

5

Fakulta humanitných a prírodných vied
Slovenská akadémia vied

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Celkový súčet
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Prijímajúca inštitúcia
Ekonomická univerzita v Bratislave

Výška
čerpaných
štipendijných
prostriedkov v
EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

1 000,00 EUR

1

1

1 000,00 EUR

1

1

3 700,00 EUR

4

4

Astronomický ústav SAV

1 000,00 EUR

1

1

Ústav experimentálnej psychológie SAV

1 000,00 EUR

1

1

Ústav materiálového výskumu SAV

850,00 EUR

1

1

Ústav svetovej literatúry SAV

850,00 EUR

1

1

1 000,00 EUR

1

1

1 000,00 EUR

1

1

850,00 EUR

1

1

850,00 EUR

1

1

Národohospodárska fakulta
Slovenská akadémia vied

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

2 280,00 EUR

3

3

Fakulta managementu

580,00 EUR

1

1

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

850,00 EUR

1

1

Prírodovedecká fakulta

850,00 EUR

1

1

2 000,00 EUR

2

2

Fakulta stredoeurópskych štúdií

1 000,00 EUR

1

1

Filozofická fakulta

1 000,00 EUR

1

1

1 700,00 EUR

2

2

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

1 700,00 EUR

2

2

Žilinská univerzita v Žiline

1 000,00 EUR

1

1

Elektrotechnická fakulta

1 000,00 EUR

1

1

13 530,00 EUR

15

15

Celkový súčet
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Príloha č. 15: Zmeny v čerpaní štipendií v roku 2014

SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili :
Ing. Alexandra Wagnerová zrušila svoj 9-mesačný štipendijný pobyt do Nemecka z dôvodu
prijatia grantu ERA-EDTA.
Bc. Martina Škutová zrušila svoj 5-mesačný štipendijný pobyt do Českej republiky
z dôvodu prijatia štipendia v rámci programu ERASMUS.
Dominika Kunzová zrušila svoj 4-mesačný štipendijný pobyt do Izraela z dôvodu, že bola
zahraničnou univerzitou prijatá len podmienečne a nedošlo k úplnému schváleniu.
Ing. Ivan Ottinger zrušil svoj 4-mesačný štipendijný pobyt do Španielska z osobných
dôvodov.
MUDr. Lýdia Hermanovská – štipendistke bol zrušený 6-mesačný štipendijný pobyt do
Kanady z dôvodu porušenia podmienok štipendia (ukončila svoje štúdium na vysokej škole).
Ing. Michal Pástor zrušil svoj 2-mesačný štipendijný pobyt v Turecku z osobných dôvodov.
Bc. Šimon Bugár zrušil svoj 5-mesačný štipendijný pobyt na Taiwane z osobných dôvodov.
Ing. Slavomír Krahulec zrušil poberanie 4-mesačného štipendia do Číny z osobných
dôvodov, cestovný grant do Číny ostáva nezmenený.

Nástup na štipendijný pobyt posunuli:
Ing. Michal Maco posunul svoj štipendijný pobyt do Nemecka zo 16. septembra 2013 – 15.
januára 2014 na 16. októbra 2013 – 15. februára 2014.
Ing. Soňa Leitnerová posunula svoj štipendijný pobyt do Švédska z 1. januára 2014 – 30.
júna 2014 na 15. januára 2014 – 15. júla 2014.
Dipl. Des. Zuzana Šebeková posunula svoj štipendijný pobyt do Švédska z 1. januára 2014 –
30.septembra 2014 na 3. februára 2014 – 30. októbra 2014.
Mgr. Miroslava Majzúnová posunula ukončenie svojho pobytu v Taliansku z 22. decembra
2013 na 31.januára 2014 z dôvodu mesačného prerušenia štipendijného pobytu ( 1. novembra
2013 – 1. decembra 2013) .
Ing. Štefan Borik posunul svoj štipendijný pobyt do Nemecka z 10. apríla 2014 – 10. mája
2014 na 10. marca 2014 – 10. apríla 2014.
Ing. Miroslav Fabian posunul svoj štipendijný pobyt do Japonska z 1. marca 2014 – 30. júna
2014 na 1. apríla 2014 – 31. júla 2014.
Ing. Richard Krumpolec posunul svoj štipendijný pobyt do Fínska z 1. februára 2014 – 31.
júla 2014 na 1. marca 2014 – 30. augusta 2014.
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RNDr. Lucia Lichvárová posunula svoj štipendijný pobyt do Estónska z 1. februára 2014 –
30. apríla 2014 na 1. septembra 2014 – 30. novembra 2014.
Ing. Paulína Zacková posunula svoj štipendijný pobyt do USA z 1. apríla 2014 – 31. augusta
2014 na 15. apríla 2014 – 15. septembra 2014.
Bc. Peter Sobčák posunul svoj štipendijný pobyt do Španielska z 15. septembra 2014 – 15.
februára 2015 na 1. októbra 2014 – 28. februára 2015.
Mária Novotná posunula svoj štipendijný pobyt do Izraela z 1.septembra 2014 – 1.februára
2015 na 1.októbra 2014 – 28.februára 2015.
Bc. Paula Bakoš posunula svoj štipendijný pobyt do Poľska z 1.októbra 2014 – 20.januára
2015 na 16.februára 2015 – 16.júna 2015.

Štipendijný pobyt v sledovanom období krátili :
Bc. Dominika Janidžárová krátila svoj štipendijný pobyt do Španielska z 19. septembra
2013 – 14. februára 2014 na 23. septembra 2013 – 31. januára 2014 .
Ing. Miroslav Ignačák krátil svoj štipendijný pobyt na Nový Zéland z 1. októbra 2013 – 30.
marca 2014 na 1. septembra 2013 – 31. januára 2014.
Mgr. Barbora Tarabová krátila svoj štipendijný pobyt do Nemecka z 8. februára 2014 – 31.
mája 2014 na 24. februára 2014 – 31. mája 2014 .
Ing. Petra Kunertová krátila svoj štipendijný pobyt do USA z 30. apríla 2014 – 30. augusta
204 na 15. mája 2014 – 15. augusta 2014.
Bc. Jana Ambrozová krátila svoj štipendijný pobyt do Nemecka z 1. apríla 2014 – 31.
augusta 2014 na 1. apríla 2014 – 31. júla 2014.
Mgr. Barbora Konečná krátila svoj štipendijný pobyt do Švédska z 1. septembra 2014 – 30.
apríla 2015 na 1. januára 2015 – 30. júna 2015.

Nástup na samostatný cestovný grant posunuli:
RNDr. Ján Bakoš, PhD. posunul svoj pobyt do USA z 1. októbra 2013 – 29. decembra 2013
na 1. januára 2014 – 30. marca 2014.
Ing. Martin Dojčár posunul svoj pobyt do USA z 1. apríla 2014 – 30. júna 2014 na 3.
septembra 2014 – 10. novembra 2014.

SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI – NÁHRADNÍCI

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili :
Mgr. Lenka Klčová zrušila svoj 6-mesačný štipendijný pobyt do Českej republiky
z osobných dôvodov.
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Ing. Peter Horvát zrušil svoj 3-mesačný štipendijný pobyt do Veľkej Británie z osobných
dôvodov.
Mgr. Csilla Viczenczová zrušila svoj 3-mesačný štipendijný pobyt do USA z dôvodu
zdĺhavého vybavovania víz.

Nástup na štipendijný pobyt posunuli:
Mgr. Daniela Grejtáková posunula svoj štipendijný pobyt do Talianska z 1. septembra 2013
– 31. decembra 2013 na 7. januára 2014 – 30. apríla 2014.
Mgr. Kristína Jiričková posunula svoj štipendijný pobyt do USA z 1. februára 2014 – 31.
júla 2014 na 15. mája 2014 – 15. novembra 2014.
Mgr. Róbert Michal posunul svoj štipendijný pobyt do Grécka z 15. januára 2014 – 15. mája
2014 na 1. marca 2014 – 30. júna 2014.

Štipendijný pobyt v sledovanom období krátili :
Mgr. Marek Psota krátil svoj štipendijný pobyt do Veľkej Británie z 1. septembra 2013 – 28.
februára 2014 na 6. januára 2014 – 30. marca 2014.
Ing. Diana Kováčová krátila svoj štipendijný pobyt do Kanada z 1. februára 2014 – 31. júla
2014 na 1. mája 2014 – 31. augusta 2014.
Mgr. Filip Brázdovič krátil svoj štipendijný pobyt do Kanady z 1. januára 2015 – 30. júna
2015 na 13. októbra 2014 – 31. decembra 2014.

ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili:
( štipendisti uvádzali zdravotné dôvody, rodinné dôvody a problém s vybavením víz)
Ivan Ivanovich Kopolovets z Ukrajiny zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 6 mesiacov.
Djikanovic Vesna Djordjije zo Srbska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 2 mesiace.
Svetlana Vladimirovna Sokolova z Ruska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 9
mesiacov.
Daniela Mihai Raluca z Rumunska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Vassilios Rothos z Grécka zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 2 mesiace.
Vassil Palankovski z Rakúska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 10 mesiacov.
Mohamed Ismail Ahmed Abdelkareem z Egypta zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 2
mesiace.
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Stefan Willibald Schaffner z Nemecka zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 4,5 mesiaca.
Aldona Jedrusik z Poľska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 9 mesiacov.
Bhaben Chowardhara z Indie zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 8 mesiacov.
Ahmed Hasan Anwar z Egypta zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Teiko Heinosaari z Fínska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 8 mesiacov.
Simon Stephanus du Plessis z Juhoafrickej republiky zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 1
mesiac.
Ekaterina Kniazeva z Ruskej federácie zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 4 mesiacov.

Nástup na štipendijný pobyt posunuli:
Lizaveta Puliak z Bieloruska posunula svoj štipendijný pobyt z 9. septembra 2013 – 4. júla
2014 na 26. septembra 2013 – 4. júla 2014.
Mark Steven Taylor z Veľkej Británie posunul svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2013 –
31. júla 2014 na 28. októbra 2013 – 28. augusta 2014.
Viktoriia Ivanova z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 14. septembra 2013 – 13.
decembra 2013 na 1. februára 2014 – 30. apríla 2014.
Elena Lavrenteva z Ruska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2013 – 31. januára
2014 na 24. októbra 2013 – 31. januára 2014.
Vinoth Kumar Megraj Khandelwal z Indie posunul svoj štipendijný pobyt z 1. septembra
2013 – 30. júna 2014 na 9. novembra 2013 – 31. augusta 2014.
Kiranj Kishorbhai Chaudagar z Indie posunul svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2013 –
30. júna 2014 na 5. decembra 2013 – 30. septembra 2014.
Nina Litvinka z Bieloruska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 31. mája
2014 na 17. februára 2014 – 31. mája 2014.
Evgenia Vyacheslavovna Gulayaeva z Ruska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. apríla
2014 – 29. júna 2014 na 17. apríla 2014 – 29. júna 2014.
Francois Gemenne z Belgicka posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 31. mája
2014 na 17. marca 2014 – 31. mája 2014.
Mohamed Ismail Ahmed Abdelkareem z Egypta posunul svoj štipendijný pobyt z 15.
marca 2014 – 14. mája 2014 na 1. septembra 2014 – 31. októbra 2014.
Roman Berling z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 30. apríla
2014 na 1. apríla 2014 – 30. júna 2014.
Liudmila Alekseevna Abrosimova z Ruska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. februára
2014 – 31. marca 2014 na 1. marca 2014 – 30. apríla 2014.
Noelia Fernández Rouco zo Španielska posunula svoj štipendijný pobyt z 2. marca 2014 – 2.
mája 2014 na 28. apríla 2014 – 29. júna 2014.
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Sotiria Psoma z Grécka posunula svoj štipendijný pobyt z 20. apríla 2014 – 20. mája 2014 na
14. mája 2014 – 15. júna 2014.
Ana Mijuskovic zo Srbska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 2. júla 2014
na 18. mája 2014 – 18. augusta 2014.
Viachaslau Menkouski z Bieloruska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 31.
augusta 2014 na 17. februára 2014 – 16. septembra 2014.
Taras Verkholyak z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 24. februára 2014 – 23. mája
2014 na 28. apríla 2014 – 28. júla 2014.
Tetyana Nestorenko z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2014 – 30.
júna 2015 na 1. októbra 2014 – 31. júla 2015.
Dmytro Ostroushko z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. novembra 2014 – 30.
augusta 2015 na 1. decembra 2014 – 30. septembra 2015.
Thang Manh Ngo z Vietnamu posunul svoj štipendijný pobyt z 15. septembra 2014 – 15.
decembra 2014 na 1. novembra 2014 – 31. januára 2015.
Iryna Blazhevich z Bieloruska posunula svoj štipendijný pobyt z 15. septembra 2014 – 30.
júna 2015 na 25. novembra 2014 – 30. septembra 2015.
Martin Petrek z Českej republiky posunul svoj štipendijný pobyt z 20. októbra 2014 – 19.
novembra 2014 na 1. júna 2015 – 30. júna 2015.

Štipendijný pobyt v sledovanom období krátili:
Karyna Khatskevich z Bieloruska skrátila svoj štipendijný pobyt z 9. septembra 2013 – 4.
júla 2014 na 11. septembra 2013 – 18. decembra 2013.
Georgy Gerkushenko z Ruska skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 30. júna
2014 na 1. februára 2014 – 31. marca 2014.
Viktória Baranyi skrátila svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 30. apríla 2014 na 1.
februára 2014 – 31. marca 2014.
Joy Harris Hoskeri z Indie skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 30. novembra
2014 na 1. apríla 2014 – 30. novembra 2014.
Kseniia Iurievna Medinskaia z Ruska krátila svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 30.
apríla 2014 na 24. februára 2014 – 23. apríla 2014.
Karyna Khatskevich z Bieloruska skrátila svoj štipendijný pobyt z 9. septembra 2013 – 4.
júla 2014 na 11. septembra 2013 – 18. decembra 2013.
Rismawati Ramdani z Indonézie skrátila svoj štipendijný pobyt z 1.septembra 2014 – 31.
decembra 2014 na 14. októbra 2014 – 31. decembra 2014.
Oleksandr Gokhman z Ukrajiny skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2014 – 30.
apríla 2015 na 1. novembra 2014 – 30. apríla 2015.
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Abdulazizjon Abdullaev z Uzbekistanu skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2014 –
30. júna 2015 na 1. augusta 2015 – 30. novembra 2015.

ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI – NÁHRADNÍCI

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili:
( štipendisti uvádzali zdravotné dôvody, rodinné dôvody a problém s vybavením víz)
Yevheniy Semenov z Ukrajiny zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Wrona Małgorzata z Poľska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Agnez Simon z Maďarska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Dragos Trinca z Rumunska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Joan Bou Binué zo Španielska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.

Nástup na štipendijný pobyt posunuli:
Viacheslav Shevchenko z Ruska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. marca 2014 – 31. marca
2014 na 1. apríla 2014 – 1. mája 2014.
Aniko Eszter Bartha z Maďarska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 30.
novembra 2014 na 1. apríla 2014 – 30. novembra 2014.
Georgi Nikolaev Bonchev z Bulharska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 –
30. septembra 2014 na 11. marca 2014 – 11. augusta 2014.
Luca Paoli z Talianska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 30. novembra
2014 na 12. mája 2014 – 30. novembra 2014.
Atul Bhaskarrao Borade z Indie posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2014 – 30.
apríla 2014 na 13. mája 2014 – 24. júna 2014.
Gayrat Urazboev z Uzbekistanu posunul svoj štipendijný pobyt z 10. februára 2014 – 11.
marca 2014 na 18. mája 2014 – 19. júna 2014.
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