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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.
Slovenským študentom a doktorandom ponúka NŠP možnosť nadobudnúť vedomosti, odborné
kompetencie, pracovať na výskumných projektoch a získať vedecké poznatky a skúsenosti aj
na prestížnych zahraničných univerzitách či výskumných organizáciách. Od roku 2017 sa
o štipendiá na výskumné pobyty môžu uchádzať aj postdoktorandi, ktorí takto dostanú možnosť
získať nové zručnosti a výsledky potrebné pre ich kariérny rast. Jedinečnou charakteristickou
vlastnosťou programu je jeho flexibilita a široké spektrum možností, ktoré potenciálnemu
uchádzačovi ponúka. Vysokoškolskí študenti (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania),
doktorandi a mladí vedeckí pracovníci 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 taktiež podporuje študijnú/výskumnú/prednáškovú/umeleckú mobilitu zahraničných
vysokoškolských študentov, 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 a zvýšeniu jeho reputácie. Vďaka
absolvovaným pobytom štipendisti zlepšujú svoje nielen odborné, ale aj komunikačné
a kultúrno-adaptačné schopnosti, získavajú rozhľad, samostatnosť, vyznačujú sa vyššou mierou
flexibility, tolerancie a schopnosťou spolupracovať, čím signifikantne zvyšujú svoju hodnotu
na trhu práce v súčasnom globálnom priestore.
Dôležitým atribútom programu je aj skutočnosť, že výška udeľovaných štipendií v jednotlivých
kategóriách závisí od krajiny pobytu a 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 1 600 slovenských štipendistov
a o niečo vyšší počet zahraničných štipendistov. V ostatných rokoch zo strany slovenských
uchádzačov záujem o štipendium mierne fluktuuje, zatiaľ čo v prípade zahraničných
uchádzačov je záujem o program konštantne vysoký. Vo všeobecnosti však môžeme NŠP
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
5

lotyšských štipendií recipročne za ponuku NŠP zo SR). Prostredníctvom mobility štipendistov
taktiež umožňuje nadviazanie potenciálnej spolupráce na úrovni medziuniverzitných, resp.
medzifakultných dohôd alebo spoločných výskumných projektov. Veľkým prínosom NŠP je aj
pritiahnutie kvalitného intelektuálneho kapitálu na Slovensko, čo má z dlhodobého hľadiska
signifikantný vplyv na rozvoj vedomostnej konkurencieschopnosti našej krajiny.

Vzhľadom na to, že narastá kvalitatívna konkurencieschopnosť aj medzi jednotlivými
potenciálnymi štipendistami, zárukou úspechu nie je iba podanie žiadosti, ale rozhoduje
predovšetkým jej kvalita.
Táto správa poskytuje prehľad o aktivitách v oblasti administrácie programu a propagácie
programu (vrátane poskytovania informácií) za rok 2016.
SAIA v roku 2016 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 (záložky NŠP, letáky so zmenenými podmienkami NŠP
v piatich jazykových mutáciách, publikácia „International Student‘s Guide to Slovakia“,
pripravila sa aj dotlač publikácie „Study in Slovakia – Study programmes offered in foreign
languages“ a pod.), zrealizoval sa aj nákup USB kľúčov s potlačou motívov NŠP/SAIA.
V súvislosti s udeľovaním štipendií a grantov v roku 2016 SAIA vykonávala dva druhy aktivít.
Prvou z nich bolo vyplácanie štipendií a cestovných grantov, ako aj administrácia pobytov
z výziev uskutočnených v roku 2015 (výzvy s uzávierkou na predkladanie žiadostí 30. apríla
2015 a 31. októbra 2015). Okrem tejto skutočnosti SAIA administrovala aj dve uzávierky na
predkladanie žiadostí v roku 2016. Prvá uzávierka na predkladanie žiadostí v roku 2016 bola
30. apríla 2016, pričom schválené pobyty sa mohli začať realizovať v rámci akademického roka
2016/2017. Druhá uzávierka programu sa uskutočnila dňa 31. októbra 2016. V rámci tejto
uzávierky mohli schválení uchádzači začať realizovať svoje štipendijné pobyty v rámci letného
semestra akademického roka 2016/2017. V prípade oboch uzávierok musia doktorandi,
vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci ukončiť svoje pobyty na prijímajúcich
inštitúciách na Slovensku najneskôr do 30. novembra 2017.
V súvislosti s administráciou pobytov štipendistov SAIA počas roka 2016 úzko spolupracovala
nielen s prijímajúcimi inštitúciami, ale komunikovala aj s cudzineckou políciou
a veľvyslanectvami s cieľom uľahčiť schváleným štipendistom zvládnutie počiatočných
administratívnych úkonov spojených s nástupom na pobyt.
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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 2016 do 31.
decembra 2016 podľa štatistík získaných prostredníctvom služby Google Analytics
zaznamenala 151 818 návštev (sessions), z toho 61,1 % bolo identifikovaných ako nové
návštevy. Štatistická služba zaznamenala v uvedenom období 93 687 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: 3 413 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov: 2 076 jedinečných zobrazení informácie,
samostatné cestovné granty: 2 214 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: 590 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov zo zahraničia: 418 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov zo
zahraničia: 608 jedinečných zobrazení informácie.

Informovanie o NŠP prostredníctvom Bulletinu SAIA
Národný štipendijný program bol prezentovaný aj v rámci Bulletinu SAIA, kde sa v každom
čísle pravidelne zverejňujú informácie o najbližšej uzávierke. Okrem týchto pravidelných
upozornení na možnosti NŠP boli v čísle 1/2016 zverejnené výsledky decembrových výberov
(uzávierka 31. októbra 2015) a v čísle 7 – 8/2016 výsledky júnových výberov (uzávierka 30.
apríla 2016), pričom tieto boli spracované so zreteľom na ich využitie vysokými školami
(zoradenie schválených štipendistov podľa vysielajúcej/prijímajúcej inštitúcie). Ďalej bola
spracovaná a vydaná aj podrobná informácia o programe ako téma čísla v rámci vydania
3/2016. 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,
8

ústavy SAV, ako aj ďalšie organizácie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a individuálni
záujemcovia o informácie z oblasti internacionalizácie vzdelávania a vedy.
V rámci každoročnej publikácie Štipendiá
a granty 2017/2018 (mimoriadne vydanie
Bulletinu SAIA vydané v júni 2016)
administrátori
Národného
štipendijného
programu pripravili komplexnú informáciu pre
uchádzačov zo Slovenska, ale aj zahraničia.
Záujemca tu nájde základné informácie
o programe, o tom, koho štipendijný program
podporuje, resp. nepodporuje, ako sa dá
o štipendium požiadať, aké sú podmienky jeho
získania a aké náklady štipendium pokrýva.
Zároveň je informácia o možnosti získať štipendium v rámci NŠP prezentovaná aj pri
informáciách o štipendiách do jednotlivých krajín. 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 (224), ktorí si podali žiadosť
o štipendium NŠP k uzávierkam 30. apríla 2016 a 31. októbra 2016. Z odpovedí vyplýva, že
najčastejšími zdrojmi získavania informácií o programe boli informácie z webovej stránky
SAIA/NŠP (24%), od spolužiakov/kolegov (23%) ako aj informácie všeobecne dostupné na
školách/pracoviskách (22 %) a významným zdrojom sú aj informácie získané pri rozhovore
s pracovníkom SAIA (13%). Informácie šírené ústnym podaním, osobnou komunikáciou,
prípadne referencie a odporúčania od kolegov, spolužiakov či informačné semináre
pracovníkov SAIA predstavujú spolu 58%. Ide teda o stále veľmi efektívne spôsoby propagácie
programu, avšak z odpovedí vyplýva aj to, že významným zdrojom informácií je aj naša
webová stránka NŠP/SAIA. Keďže sa táto forma prezentácie vyznačuje vysokým pomerom
informačnej diseminácie voči prácnosti, chceli by sme aj na základe podnetov našich klientov
zamerať v roku 2017 na jej obohatenie a zatraktívnenie v súlade so súčasnými trendmi,
konkrétne doplniť sekcie Časté otázky, Príbehy úspešných absolventov programu, ako aj videá,
ktoré by inšpirovali ďalších záujemcov s trvalým pobytom na Slovensku o Národný štipendijný
program. V neposlednom rade sa budeme naďalej usilovať efektívne oslovovať cieľovú
skupinu aj prostredníctvom sociálnych sieti.
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Odkiaľ sa uchádzači o NŠP dozvedeli – uchádzači s trvalým
pobytom na Slovensku
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Tak ako uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, aj uchádzači o štipendium
zo zahraničia odpovedajú na otázku „Odkiaľ ste sa po prvýkrát dozvedeli o tomto programe?“
v rámci samotnej žiadosti o štipendium. Odpoveď na túto otázku sme získali od 623
uchádzačov, ktorí sa uchádzali o štipendium v rámci NŠP v roku 2016. Z odpovedí uchádzačov
o štipendium vyplýva, že informácia o Národnom štipendijnom programe sa najlepšie šíri
prostredníctvom internetu. Spolu 296 uchádzačov o štipendium (48 %) sa prvýkrát dozvedelo
o NŠP prostredníctvom internetu, a to tak internetu všeobecne (119), ako aj priamo webových
stránok NŠP, resp. SAIA (177). Spolu 205 uchádzačov o štipendium (33 %) sa prvýkrát
dopočulo o NŠP od svojho kamaráta/kolegu (146) alebo učiteľa/nadriadeného (59). 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
oprávnení uchádzači o štipendium v rámci NŠP). 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
(50 respondentov (8 %) sa o NŠP dozvedelo od zodpovedného ministerstva danej krajiny a 42
respondentov (7 %) sa o NŠP dozvedelo na škole/pracovisku).
K šíreniu informácie o NŠP určite prispievajú aj bývalí štipendisti NŠP, ktorí sú s týmto
štipendijným programom spokojní (informáciu o spokojnosti štipendistov s programom zistil
administrátor programu na základe prečítania záverečných správ z pobytu jednotlivých
štipendistov, ako aj na základe dotazníka spokojnosti).
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Odkiaľ sa uchádzači o NŠP dozvedeli – uchádzači zo
zahraničia
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Propagačné a informačné materiály
V priebehu roka 2016 sa na propagáciu a informovanie používali letáky v 5 jazykoch, záložky
a plagáty o NŠP.
V súvislosti so zmenou podmienok NŠP od roku 2017 bolo potrebné upraviť znenie letákov,
ktoré budú použité na propagáciu Národného štipendijného programu na Slovensku aj
v zahraničí. Tlač letákov sa zrealizovala v nasledujúcich nákladoch:






leták NŠP slovenská verzia – 3 000 ks,
leták NŠP anglická verzia – 2 000 ks,
leták NŠP ruská verzia – 500 ks,
leták NŠP španielska verzia – 500 ks,
leták NŠP francúzska verzia – 200 ks.

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.

11
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Zrealizovala sa aj dotlač záložiek NŠP v nasledujúcich nákladoch:



záložka NŠP slovenská verzia – 1 000 ks,
záložka NŠP anglická verzia – 1 000 ks.

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

Na účely propagácie sa zrealizoval sa aj nákup USB kľúčov (4 GB) s potlačou motívov NŠP
v počte 400 ks.

13

Vyššie uvedené materiály boli distribuované v rámci všetkých propagačných a informačných
aktivít, na ktorých boli poskytované informácie o programe.

Vo 4. štvrťroku 2016 SAIA úspešne dokončila aktualizáciu
a vydala aktualizované vydanie publikácie „International
Student‘s Guide to Slovakia“ v počte 1 200 ks (o publikáciu bol na
každom zahraničnom veľtrhu veľký záujem). 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, uznávanie
vzdelania získaného v zahraničí, 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.

V decembri 2016 sa zrealizovala aj dotlač publikácie „Study in
Slovakia – Study programmes offered in foreign languages“, ktorá
poskytuje prehľadnú informáciu o študijných programoch
poskytovaných slovenskými vysokými školami v cudzom jazyku.
Okrem toho má každá vysoká škola v publikácii svoj profil, a úvod
publikácie poskytuje všeobecný prehľad o systéme štúdia na
Slovensku, ako aj informácie potrebné pre uchádzačov o štúdium
(napr. problematika uznávania predchádzajúceho vzdelania
získaného v zahraničí). Publikácia, o ktorú je pomerne veľký
záujem, vyšla v náklade 1 000 ks a bude použitá hlavne na
medzinárodných
veľtrhoch
vysokoškolského
vzdelávania
v zahraničí.

V priebehu roka 2016 SAIA vytvorila pre potreby zahraničných veľtrhov 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 –
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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, resp. v kombinácii anglický a španielsky jazyk (v závislosti od krajiny, v ktorej sa
veľtrh konal).

Propagácia formou informačných seminárov, školení a informačných dní na Slovensku
V roku 2016 pracovníci SAIA, a to tak v Bratislave, ako aj v regionálnych pracoviskách,
prezentovali Národný štipendijný program SR na 236 seminároch, školeniach a informačných
dňoch prevažne v univerzitných mestách na Slovensku, pričom tieto podujatia boli zamerané
buď priamo na samotný program, alebo bol program prezentovaný aj na podujatiach všeobecne
zameraných na štipendiá a pobyty v zahraničí. Týchto podujatí sa zúčastnilo 5 233 účastníkov.
Podrobný zoznam podujatí je uvedený v prílohe č. 1 tejto správy.

Účasť na veľtrhoch a výstavách
V roku 2016 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 NŠP 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:
26. – 27. apríla 2016, Job Expo 2016, Nitra – 6. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2016, ktorý
sa konal v spojení s 18. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2016
v priestoroch výstaviska Agrokomplex, š. p., v Nitre.
Podujatie pripravilo Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica
a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána
Richtera. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 220
vystavovateľov nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia; podujatie navštívilo vyše 50 tis.
návštevníkov. Informačný stánok SAIA navštívilo
počas dvoch dní trvania veľtrhu 151 ľudí.
Pracovníčky SAIA predstavili návštevníkom rôzne
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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 10
ľudí. Pracovníčka SAIA vo svojej prezentácii predstavila návštevníkom všetky štipendijné
programy administrované SAIA, n. o., vrátane NŠP.

30. septembra 2016, Európska noc výskumníkov, Banská Bystrica, Bratislava, Košice,
Žilina – festival vedy „Európska noc výskumníkov“ sa tento rok uskutočnil už po desiatykrát
(paralelne prebieha v 33 štátoch Európy). Podujatie, ktorého hlavným organizátorom je
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, sa snaží slovenskej verejnosti
priblížiť výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním, vysvetliť, čo ich
priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si
najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť
v bežnom živote. Zároveň sa prezentujú aj rôzne podporné služby a možnosti pre výskumníkov
a verejnosť. Toto podujatie sa konalo v šiestich slovenských mestách (Banská Bystrica,
Bratislava, Košice, Poprad, Tatranská Lomnica, Žilina), pričom v štyroch mestách mala
zastúpenie aj SAIA, n. o. Informačné stánky SAIA počas trvania podujatia navštívilo približne
670 návštevníkov (študenti stredných a vysokých škôl, doktorandi, postdoktorandi, vedeckí
pracovníci a vysokoškolskí učitelia), ktorým zamestnanci SAIA poskytli informácie o rôznych
štipendijných programoch administrovaných SAIA.

Európska noc výskumníkov 2016, Stará tržnica, Bratislava

11. – 13. októbra 2016, AKADÉMIA & VAPAC, Bratislava – 20. ročník veľtrhu
pomaturitného vzdelávania pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie,
Petra Plavčana, 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. Cieľovou skupinou, pre ktorú je veľtrh určený, sú študenti
a absolventi stredných a vysokých škôl. Veľtrhu sa zúčastnilo takmer 70 vystavovateľov
(vzdelávacie inštitúcie a zamestnávateľské organizácie), tak zo Slovenska, ako aj zahraničia.
Počas trvania veľtrhu navštívilo stánok SAIA približne 320 ľudí. Pracovníci SAIA poskytli
záujemcom informácie o štipendijných programoch pre stredoškolákov, maturantov a ďalších
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záujemcov o štúdium v zahraničí aj na Slovensku, pričom relevantným záujemcom bola
sprostredkovaná aj informácia o NŠP.
Počas veľtrhu sa konali aj sprievodné semináre, v rámci ktorých sa mohli návštevníkom
predstaviť jednotliví vystavovatelia, resp. vystavovatelia mohli predstaviť svoje aktivity.
Priestor na jeden polhodinový seminár získala aj SAIA. Pracovníčka SAIA informovala
návštevníkov o rôznych štipendijných možnostiach do zahraničia, vrátane NŠP. Seminár
navštívilo 35 ľudí.

29. novembra – 1. decembra 2016, PRO EDUCO 2016, Košice – 10. ročník medzinárodného
veľtrhu vzdelávania, ktorý sa konal v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Veľtrhu sa
zúčastnilo vyše 60 vystavovateľov zo Slovenska a zahraničia. Počas trvania veľtrhu sa v stánku
SAIA, n. o., zastavilo takmer 300 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 trvania veľtrhu sa návštevníci mohli zúčastniť jednej polhodinovej pódiovej prezentácie
a získať informácie o štipendijných programoch (vrátane NŠP). Prezentáciu navštívilo 26 ľudí.
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Propagácia slovenského vysokého školstva a NŠP v zahraničí
V roku 2016 SAIA prezentovala vysokoškolský priestor na nasledujúcich medzinárodných
veľtrhoch:





Juhoafrická republika – „Study in Europe Fair South Afrika“, Johannesburg a Kapské
mesto, 15. – 18. 2. 2016 (www.studyineuropefairs.eu),
Južná Kórea – „Study in Europe Fair South Korea“ v Soule, 4. – 5. 6. 2016
(www.studyineuropefairs.eu),
Peru – „Study in Europe Fair Peru“ v Lime, 23. – 24. 9. 2016,
(www.studyineuropefairs.eu),
India – „European Higher Education Fairs India 2016“ v New Delhi, 15. – 16. 10. 2016
(http://ehef.asia/fairs/india-fair-2016).

Výber krajín v roku 2016 bol ovplyvnený hlavne iniciatívami finančne podporenými Európskou
komisiou – Study in Europe Fairs a European Higher Education Fairs. V rámci týchto iniciatív
sú organizované medzinárodné vzdelávacie veľtrhy v krajinách Ázie a Latinskej Ameriky.
Národné agentúry jednotlivých členských krajín EÚ, ktoré propagujú vysokoškolský priestor
danej krajiny, majú odpustené účastnícke poplatky na veľtrhoch, čím sa výrazne znižujú
finančné náklady na účasť na veľtrhoch. Plán účasti na týchto veľtrhoch bol prezentovaný na
2. stretnutí prorektorov pre medzinárodnú spoluprácu v decembri 2015 (za účasti generálneho
riaditeľa Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí) a MŠVVŠ SR bolo o ňom
informované prostredníctvom zápisu z tohto stretnutia (zápis zaslaný generálnemu riaditeľovi
Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu).
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Okrem uvedených veľtrhov pracovníci SAIA zabezpečovali propagáciu aj počas stretnutí
štipendijných organizácií v rámci aktivít ACA.
Pri plánovaní aktivít SAIA, samozrejme, vychádza z možností schváleného rozpočtu na
propagačné aktivity na rok 2016.

Podrobnejšie informácie k veľtrhom:
15. – 18. februára 2016, Study in Europe Fair South Afrika, Johannesburg a Kapské
mesto, Juhoafrická republika – prvý z deviatich veľtrhov naplánovaných v rámci projektu
Európskej komisie (Juhoafrická republika – február 2016; Južná Kórea – jún 2016; Ekvádor –
september 2016; Peru – september 2016; Kanada a USA – október 2016, virtuálny veľtrh;
Ruská federácia – jar 2017, virtuálny veľtrh; Egypt – jeseň 2017; Nigéria – jeseň 2017; Tunisko
– jeseň 2017), ktorý sa konal v dňoch 15. – 18. februára 2016 v Johannesburgu a Kapskom
meste v Juhoafrickej republike. Veľtrhu sa zúčastnilo 63 vystavovateľov: vysoké školy (verejné
a súkromné), národné kancelárie a zastupiteľské úrady členských krajín EÚ. Cieľom série
veľtrhov je predstaviť študentom z celého sveta, čo ponúka štúdium v Európe a má oboznámiť
medzinárodných študentov so študijnými, výskumnými a štipendijnými možnosťami v Európe.
Stánok SAIA počas trvania veľtrhu navštívilo približne 500 ľudí (študenti 1., 2. a 3. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, vysokoškolskí učitelia, študenti stredných škôl v poslednom
ročníku štúdia a rodičia). Návštevníci mali záujem hlavne o informácie o celom štúdiu na
Slovensku (odbor ekonómia a manažment, zdravotníctvo, informačné technológie, ale aj
humanitné vedy a umenie) a podmienkach štúdia na Slovensku, ale zaujala ich aj ponuka
štipendijných pobytov na Slovensku, ktoré je možné realizovať v rámci NŠP.
Počas dvoch dní trvania veľtrhu sa paralelne s poskytovaním informácií v stánkoch konali aj
prednášky jednotlivých národných agentúr. SAIA, n. o., dostala priestor na dve polhodinové
prezentácie („Study and Research in Slovakia“ – stručné predstavenie Slovenska a slovenského
vzdelávacieho systému, informácie o štipendijných programoch pre občanov Juhoafrickej
republiky na Slovensko). Prednášok sa zúčastnilo spolu približne 50 ľudí.
Stánok SAIA počas veľtrhu v Johannesburgu navštívil konzul Zastupiteľského úradu SR
v Pretórii, Matej Saloň, a stánok SAIA počas veľtrhu v Kapskom meste navštívil honorárny
konzul SR, Geoffrey Ashmead. Obaja ocenili prítomnosť slovenskej organizácie propagujúcej
slovenský vysokoškolský priestor na veľtrhu v Juhoafrickej republike. Záujem juhoafrických
študentov o informácie o slovenských vysokých školách a možnostiach štúdia na Slovensku ich
potešil. Obom predstaviteľom SR pracovníci SAIA odovzdali propagačné materiály, ktoré im
poslúžia na propagáciu SR.
Vzdelávací veľtrh bol spojený aj s konferenciou „Higher Education Cooperation between
South Africa and Europe“, ktorá sa konala 17. februára 2016 v Kapskom meste. Konferencie
sa zúčastnilo približne 150 zástupcov z viac ako 100 európskych a juhoafrických vysokých
škôl, národných agentúr a zastupiteľských úradov. Konferencia pozostávala z prezentácií na
témy ako: Spolupráca medzi Juhoafrickou republikou a Európou; Študentská mobilita medzi
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Juhoafrickou republikou a Európou; Ako čo najlepšie využiť financovanie zo zdrojov EÚ;
Spolupráca v oblasti výskumu.

Study in Europe Fair South Africa, Kapské mesto, Juhoafrická republika

3. – 5. júna 2016, Study in Europe Fair South Korea, Soul, Južná Kórea – druhý z deviatich
veľtrhov naplánovaných v rámci projektu podporeného Európskou komisiou, ktorý sa konal
v dňoch 4. – 5. júna 2016 v Soule v Kórejskej republike (ostatné veľtrhy v rámci projektu sú:
Juhoafrická republika – február 2016; Južná Kórea – jún 2016; Ekvádor – september 2016; Peru
– september 2016; Kanada a USA – október 2016, virtuálny veľtrh; Ruská federácia – jar 2017,
virtuálny veľtrh; Egypt – jeseň 2017; Nigéria – jeseň 2017; Tunisko – jeseň 2017).
Na veľtrhu vystavovalo 58 európskych univerzít, národných agentúr a veľvyslanectiev z 22
krajín. Veľtrh navštívilo približne 2 000 účastníkov. Stánok SAIA navštívilo vyše 160
účastníkov, najväčší záujem bol o magisterské programy v odbore technický dizajn, letectvo
a hotelový manažment.
SAIA dostala priestor na 2 polhodinové prezentácie s názvom „Study in Slovakia“,
prostredníctvom ktorých sme informovali o vzdelávacom systéme na Slovensku,
o možnostiach štúdia na slovenských vysokých školách, štipendijných programoch
a o Slovensku všeobecne. Na oboch prezentáciách sa zúčastnilo spolu 14 kórejských študentov.
Pred samotným veľtrhom, 3. júna 2016, sa uskutočnila konferencia „Study in Europe“,
zameraná na predstavenie potenciálnych vzájomných benefitov pre spoločenský a ekonomický
rozvoj, ktoré môže priniesť intenzívnejšia obojstranná študentská mobilita medzi Európou
a Kórejskou republikou. Na konferencii boli prítomní aj zástupcovia 17 kórejských organizácií,
vďaka čomu si účastníci mohli vymeniť skúsenosti a nadviazať nové kontakty.
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Pracovníci SAIA sa stretli aj s pánom R. Maxiánom, I. tajomníkom Sekcie politickej
a konzulárnej Veľvyslanectva SR v Soule, s cieľom podrobne prerokovať možnosti propagácie
vysokoškolského vzdelávania na slovenských univerzitách, ako aj identifikovať oblasti pre
úspešné vytváranie potenciálnych partnerstiev medzi slovenskými a kórejskými
univerzitami/fakultami.

Pracovníčky SAIA a Róbert Maxián, I. tajomník Sekcie politickej a konzulárnej Veľvyslanectva SR v Soule

23. – 24. septembra 2016, Study in Europe Fair Peru, Lima, Peru – piaty z deviatich
veľtrhov naplánovaných v rámci projektu podporeného Európskou komisiou, ktorý sa konal
v dňoch 23. – 24. septembra 2016 v Lime v Peru (ostatné veľtrhy v rámci projektu sú:
Juhoafrická republika – február 2016; Južná Kórea – jún 2016; Ekvádor – september 2016; Peru
– september 2016; Kanada a USA – október 2016, virtuálny veľtrh; Ruská federácia – jar 2017,
virtuálny veľtrh; Egypt – jeseň 2017; Nigéria – jeseň 2017; Tunisko – jeseň 2017).
Na veľtrhu vystavovalo 54 európskych univerzít, národných agentúr a veľvyslanectiev zo 17
krajín. Veľtrh navštívilo približne 9 700 účastníkov a samotný stánok SAIA navštívilo 1 389
účastníkov. Presný počet návštevníkov stánku SAIA bolo možné získať na základe skeneru,
ktorý slúžil na zosnímanie čiarového kódu, ktorý musel mať každý účastník veľtrhu.
Návštevníci prejavili zvýšený záujem o študijnú mobilitu, a preto bol veľký záujem
o informácie o Národnom štipendijnom programe SR. Veľký záujem bol aj o celé štúdium na
Slovensku, a to magisterské programy z oblasti technických vied, ekonómie a manažmentu.
Návštevníkov zaujala možnosť bezplatného štúdia na Slovensku v slovenskom jazyku.
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SAIA dostala priestor na 2 polhodinové prezentácie s názvom „Estudio e investigación en
Eslovaquia“ (Štúdium a výskum na Slovensku), prostredníctvom ktorých sme informovali
o vzdelávacom systéme na Slovensku, o možnostiach štúdia na slovenských vysokých školách,
štipendijných programoch a o Slovensku všeobecne. Na oboch prezentáciách sa zúčastnilo
spolu približne 100 peruánskych študentov.

Study in Europe Fair Peru, Lima, Peru

30. septembra – 1. októbra 2016, European Higher Education Fair India 2016, Naí Dillí,
India – Európsky veľtrh vysokoškolského vzdelávania EHEF 2016. European Higher
Education Fair – India 2016 bol posledným z piatich veľtrhov naplánovaných v rámci projektu
financovaného Európskou komisiou (Vietnam – november 2014, Kazachstan – september
2015, Čína – október 2015, Malajzia – marec 2016, India – jeseň 2016). Veľtrhu sa zúčastnilo
vyše 100 vystavovateľov z 26 členských štátov EÚ: 93 vysokých škôl (verejné, súkromné) a 21
národných kancelárií a zastupiteľských úradov.
Počas dvoch dní trvania veľtrhu sa paralelne s poskytovaním informácií v stánkoch konali aj
prednášky jednotlivých národných agentúr a vysokých škôl. SAIA, n. o., dostala priestor na dve
polhodinové prezentácie („Study and Research in Slovakia“), v rámci ktorých boli
odprezentované aj informácie o NŠP. Prednášok sa zúčastnilo spolu približne 30 ľudí.
Stánok SAIA počas trvania veľtrhu navštívilo približne 250 ľudí (študenti prvého a druhého
stupňa vysokoškolského vzdelávania, vysokoškolskí učitelia a študenti stredných škôl
v poslednom ročníku štúdia). Návštevníci prejavili zvýšený záujem o celé magisterské, resp.
inžinierske štúdium v odboroch strojárstvo, IT, medzinárodné vzťahy, manažment a ekonómia.
Stánok navštívil aj značný počet návštevníkov zaujímajúcich sa o možnosti celého
doktorandského štúdia na Slovensku, ako aj záujemcovia o študijný/výskumný pobyt na
Slovensku (vhodným nástrojom na podporu mobility indických študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumníkov je práve NŠP). Veľtrh navštívilo aj značné množstvo
indických agentúr sprostredkujúcich štúdium v zahraničí, resp. organizácií informujúcich
o štúdiu v zahraničí a jeho podmienkach – takýmto predstaviteľom boli rovnako poskytnuté
všetky relevantné informácie a je tu preto istý potenciál ďalšej diseminácie informácií ďalším
potenciálnym záujemcom aj po skončení veľtrhu.
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Vzdelávací veľtrh bol spojený aj konferenciou „EU – India Cooperation in Higher Education“,
ktorá sa konala vo štvrtok 29. septembra 2016. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia
európskych a indických vysokých škôl a národných agentúr. Konferencia pozostávala
z prezentácii (Perspektívy na spoluprácu EÚ – India v oblasti vysokoškolského vzdelávania;
Príklady dobrej praxe v oblasti inštitucionálnej spolupráce; Príklady dobrej praxe mobility
vysokoškolských učiteľov a výskumníkov) a matchmakingu (vysoké školy si hľadali partnerov
na spoluprácu).

EHEF India 2016, Naí Dillí, India

Pred samotnou konferenciou a vzdelávacím veľtrhom mali pracovníci SAIA možnosť navštíviť
dve indické vysoké školy – Accurate Institute of Management and Technology a Mangalmay
Institute of Management and Technology – na ktorých študentom predstavili Slovensko,
vzdelávací systém na Slovensku, slovenské vysoké školy a možnosti mobility. Seminárov sa
zúčastnilo spolu približne 200 študentov.
Po veľtrhu predstavitelia SAIA boli pozvaní na stretnutie na Veľvyslanectvo SR v Dillí. Na
tomto stretnutí, ktorého sa zúčastnil veľvyslanec SR v Indii Ž. Bertók a konzulka A.
Morávková, predstavitelia vyhodnotili výsledky veľtrhu a diskutovali o možnej spolupráci
v oblasti propagácie slovenského vysokoškolského a výskumného priestoru v Indii.
Veľvyslanec Ž. Bertók uviedol, že zmluva medzi Indiou a SR v oblasti vzdelávania by
zásadným spôsobom zlepšila možnosti výmen a odbúrala by aj značné administratívne
prekážky, ktoré na indickej strane v súvislosti s mobilitami môžu byť. Ako veľmi dôležité bolo
v diskusii identifikované odstraňovanie legislatívnych prekážok v prípade mobilít a udeľovania
víz/povolení na pobyt cieľovým skupinám. Veľvyslanectvo taktiež poukázalo na nedávnu
spoluprácu s STU Bratislava, kde predstavitelia STU v rámci prijímacieho konania absolvovali
s uchádzačmi o štúdium z Indie pohovory na pôde veľvyslanectva – takúto možnosť ponúkol
veľvyslanec aj iným vysokým školám v prípade záujmu (umožní to preverenie uchádzačov už
priamo v rámci prijímacieho konania, a tým umožní veľvyslanectvu zjednodušiť procesy pri
vydávaní víz následne prijatým, keďže už budú „preverení“ na pôde veľvyslanectva v rámci
prijímacieho pohovoru).

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
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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. Veľvyslanectvá SR v Osle a Berlíne – zverejnenie informácie o NŠP na svojej
Facebook-ovej stránke; Veľvyslanectvo SR v Tokiu – postúpenie informácie o NŠP organizácii
JASSO – Japan Student Services Organisation – spravujúcej databázu zahraničných
štipendijných ponúk; Veľvyslanectvo SR v Tel Avive – postúpenie informácie o NŠP
relevantným inštitúciám a vysokým školám v Izraeli; Veľvyslanectvo SR v Záhrebe –
postúpenie informácie o NŠP Ministerstvu vedy, školstva a športu Chorvátskej republiky;
Veľvyslanectvo Indonézie v Bratislave – zaslanie informácií o NŠP na relevantné inštitúcie
v Indonézii; Veľvyslanectvo SR v Soule – postúpenie informácie o NŠP na Ministerstvo
školstva Kórejskej republiky).
V prípade oboch uzávierok (po zverejnení výziev) na podávanie žiadostí o štipendium v rámci
NŠP SAIA taktiež zaslala informáciu elektronickou poštou (prílohe s letákom NŠP) všetkým
prorektorom pre zahraničie, prodekanom pre zahraničie, 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. UK
Bratislava, UCM Trnava, UMB Banská Bystrica, VŠEMVS Bratislava, UPJŠ Košice, STU
Bratislava, VŠ Danubius Sládkovičovo, ale aj iné).
Zároveň boli informácie o nových výzvach na podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP
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).

Koncom februára 2016 sa na SAIA obrátil pracovník Veľvyslanectva SR v Ottawe (Kanada)
so žiadosťou o zaslanie propagačných materiálov, ktoré by mohlo veľvyslanectvo využiť na
propagáciu slovenského vysokoškolského priestoru a štipendijných programov v Kanade.
Diplomatickou poštou boli veľvyslanectvu odoslané publikácie „International Student’s Guide
to Slovakia“ (10 ks) a „Study in Slovakia: Study programmes offred in foreing languages“ (10
ks), anglická verzia letáku NŠP (60 ks) a plagátu NŠP (5 ks).

Propagačné materiály NŠP vypracované v anglickom jazyku (letáky, plagáty, USB kľúče) boli
v 1. štvrťroku 2016 odoslané aj do Banskej Bystrice jednej zo štipendistiek NŠP, ktorá má
v pláne propagovať NŠP na svojej domácej vysokej škole v Niš (Srbsko).
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Na základe žiadosti Veľvyslanectva SR v Dillí (India) SAIA v marci 2016 zaslala konzulke,
pani Alene Morávkovej, elektronickú verziu letáku a plagátu NŠP v anglickom jazyku, ktoré
poslúžili na propagáciu programu v Indii.

11. apríla 2016 oslovila SAIA jednotlivé vysoké školy s ponukou na bezplatnú propagáciu danej
vysokej školy na zahraničných veľtrhoch, na ktorých SAIA v roku 2016 prezentovala slovenský
vysokoškolský priestor ako národná agentúra (išlo o nasledujúce veľtrhy: Južná Kórea – Study
in Europe Fair South Korea v Soule, 4. – 5. 6. 2016; Peru – Study in Europe Fair Peru v Lime,
23. – 24. 9. 2016; India – European Higher Education Fair India 2016 v Naí Dillí, 15. – 16.
10. 2016). SAIA zaslalo svoje propagačné materiály v cudzom jazyku (v angličtine) 8 verejných
a 1 súkromná vysoká škola. Tieto materiály boli zaslané na jednotlivé zahraničné veľtrhy.

15. apríla 2016 kontaktovala SAIA elektronickou poštou pracovníčka Odboru verejnej
diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR so žiadosťou o zaslanie
publikácie „Study in Slovakia – Study programmes offered in foreign languages“, ktorá poslúži
zastupiteľským úradom SR v zahraničí na propagáciu slovenského vysokoškolského priestoru.
SAIA poskytla ministerstvu 10 publikácií.

16. – 17. júna 2016, Valné zhromaždenie ACA, Brusel, Belgicko – pracovníci SAIA
zabezpečujú propagáciu aj počas stretnutí štipendijných organizácii v rámci aktivít ACA.
Výkonná riaditeľka SAIA K. Košťálová na Valnom zhromaždení ACA, ktoré sa konalo v
belgickom Bruseli informovala členov ACA aj o NŠP.

Po ukončení vzdelávacieho veľtrhu European Higher Education Fair India 2016, ktorý sa konal
v dňoch 30. 9. 2016 – 1. 10 2016 v Naí Dillí, India, odovzdali pracovní SAIA informačné
materiály NŠP pracovníkom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Dillí. Reprezentanti
zastupiteľského úradu poskytli tieto informačné materiály na osobných stretnutiach:
 honorárnemu konzulovi SR v Dháke (Bangladéš) – Miran Ali,
 honorárnemu konzulovi SR v Káthmandu (Nepál) – Pasang Dawa Sherpa,
 Slovenský
deň
na
Univerzite
Parul
v indickom
štáte
Gudžarát
(https://www.mzv.sk/web/dilli/spravy//asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/slovensky-den-na-univerzite-parul-vindickom-stategudzarat/10182?p_p_auth=f4cEx4Ha&_101_INSTANCE_qUcjGk6Falrh_redirect=%
2Fweb%2Fdilli).

O nových podmienkach podpory v rámci NŠP s platnosťou od roku 2017 boli informovaní aj
prorektori a prorektorky pre medzinárodné vzťahy slovenských vysokých škôl v rámci ich 4.
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stretnutia, ktoré organizovala dňa 6. decembra 2016 SAIA v spolupráci s Univerzitou Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Ide už o pravidelné takéto stretnutia zamerané na diskusiu o aktuálnych
témach v oblasti internacionalizácie vysokého školstva na Slovensku. Účastníci stretnutia
pozitívne ohodnotili zmeny v podmienkach programu.

Informácie o programe v médiách
Február 2016, TUZVO (Časopis Technickej univerzity vo Zvolene) – pracovníčka regionálneho
pracoviska SAIA, n. o., Banská Bystrica pripravila pre univerzitný časopis TU Zvolen (č.
1/2016, ročník XXIV.) článok s názvom „Výzva Národného štipendijného programu na
akademický rok 2016/17“, v ktorom bola zverejnená detailná informácia o jarnej uzávierke na
podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP. Časopis je v elektronickej verzii dostupný na
www.tuzvo.sk/files/Rektorat/PR/casopis-tuzvo/casopis_1-2016_web.pdf (článok o NŠP sa
nachádza na strane 18).

Marec 2016, Tlačová agentúra Slovenskej republiky – začiatkom marca zverejnila TASR
tlačovú správu pod názvom „Vysokoškoláci môžu využiť štipendiá do postsovietskych krajín“,
ktorá stručne informuje aj o Národnom štipendijnom programe. Správu mohli následne
prevziať rôzne slovenské média a informovať o NŠP širokú verejnosť (napríklad:
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/skolstvo-vysokoskolaci-mozu-vyuzi/25698-clanok.html,
http://domov.sme.sk/c/20111804/vysokoskolaci-mozu-ziskat-stipendium-v-postsovietskychkrajinach.html, www.netky.sk/clanok/vysokoskolaci-mozu-buduci-rok-vyuzit-stipendia-dopostsovietskych-krajin, www.istp.sk/clanok/10221/Vysokoskolaci-m-zu-vyuzit-stipendia-dopostsovietskych-krajin). Informácia odznela aj vo vysielaní RTVS.

24. apríla 2016, SITA – Slovenská tlačová agentúra, a. s., vydala tlačovú správu o NŠP
s informáciami o programe a o aprílovej uzávierke na podávanie žiadostí o štipendium
s názvom „Vysokoškoláci môžu získať štipendium do celého sveta“.

Správa s informáciami o programe a o aprílovej uzávierke na podávanie žiadostí o štipendium
v rámci
NŠP
bola
zverejnená
aj
na
webovej
stránke
www.portalvs.sk
(www.portalvs.sk/en/aktuality/aktualita/stipendium-nsp-na-studium-v-ktorejkolvek-krajinesveta-) a www.netky.sk (www.netky.sk/clanok/vysokoskolaci-mozu-ziskat-stipendium-doceleho-sveta).

14. júna 2016, TA3 – zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o., Mgr. Michal Fedák, informoval
divákov TA3 v relácii „Tak takto“ na tému „Lákavé štúdium v zahraničí“ o rôznych
štipendijný možnostiach slovenských študentov, ktoré môžu využiť počas ich štúdia na pobyty
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v zahraničí. V relácii bol spomenutý aj Národný štipendijný program SR. Relácia je k dispozícii
na: www.ta3.com/clanok/1085693/lakave-studium-v-zahranici.html.

Informáciu o aprílovej uzávierke na podávanie žiadostí o štipendiá v rámci Národného
štipendijného programu SR zverejnil aj Teletext RTVS na strane 122.

13. septembra 2016, RTVS, RTV:2, teleRegina – pracovníčka regionálneho pracoviska SAIA,
n. o., Košice informovala divákov RTVS v relácii „teleRegina“ o štipendijný možnostiach
slovenských študentov v rámci aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci
Národného štipendijného programu SR. Relácia je k dispozícii v archíve RTVS:
www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/106389#1187.
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Osobné poskytovanie informácií a poradenstva slovenským a zahraničným záujemcom
Počas celého roka 2016 SAIA, n. o., poskytovala informácie záujemcom o štipendijné pobyty
v rámci Národného štipendijného programu osobne, telefonicky aj e-mailom. Celkovo boli
informácie poskytnuté v 4 124 prípadoch (2 701 prípadov záujemcov o vyslanie do zahraničia;
1 423 prípadov záujemcov o pobyt na Slovensku), a to tak pracovníkmi SAIA, n. o., v
Bratislave, ako aj pracovníkmi regionálnych pracovísk (Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).
Po otvorení systému na podávanie on-line žiadostí o štipendium v rámci NŠP (27. januára 2016,
resp. 25. augusta 2016) 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 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 2016, resp. 31.
októbra 2016, 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 (podrobnejšie sme ich informovali o pridelených bodoch za jednotlivé hodnotené
kategórie a na základe komentárov členov výberovej komisie sme uchádzačom uviedli aj
dôvody. 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
Zmeny v rámci Národného štipendijného programu
Zmeny v zložení výberových komisií Národného štipendijného programu (funkčné obdobie
2014 – 2016)
SAIA, n. o., bola ešte koncom roka 2015 elektronickou poštou informovaná členom výberovej
komisie Národného štipendijného programu SR pre uchádzačov o štipendium zo zahraničia,
prof. RNDr. Jánom Duszom, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV), že sa vzdáva svojej
funkcie vo výberovej komisii z dôvodu pracovného vyťaženia. SAIA preto listom zo dňa 29.
januára 2016 oslovila Slovenskú akadémiu vied so žiadosťou o zaslanie návrhu na nového člena
výberovej komisie, ktorý by bol adekvátnou náhradou (jazyková kompetencia a odborné
zameranie) za prof. Duszu. Predsedníctvo SAV nominovalo na pozíciu nového člena výberovej
komisie doc. Ing. Milana Tyšlera, CSc. (Ústav merania SAV). Keďže v zmysle čl. III ods. 2
Zmluvy č. 1033/2010 o poskytovaní služieb a finančných prostriedkov zo dňa 31. 12. 2010,
uzatvorenej medzi SAIA, n. o., a MŠVVaŠ SR je menovanie členov výberových komisií na
návrh SAIA v kompetencii ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, SAIA sa obrátila
listom zo dňa 8. marca 2016 na ministra školstva, vedy, výskumu a športu s návrhom na
vymenovanie nového člena výberovej komisie. Ministerstvo s návrhom súhlasilo a dňa 5. apríla
2016 bol doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., ministrom vymenovaný za člena výberovej komisie. Na
základe zmluvy medzi ministerstvom a SAIA je určené funkčné obdobie celej komisie na 3
roky, a teda doc. Tyšler doplnil výberovú komisiu vymenovanú na obdobie rokov 2014 – 2016.

Úprava podmienok Národného štipendijného programu
Dňa 16. 8. 2016 zaslala SAIA, n. o., MŠVVaŠ SR na schválenie návrh nových podmienok
Národného štipendijného programu SR. Navrhované znenie nových podmienok bolo
prekonzultované aj so zástupcami Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR na osobnom stretnutí dňa
4. 8. 2016. Úpravu podmienok NŠP si vyžiadala jednak administratívna prax, jednak
zohľadňujú návrhy formulované výberovými komisiami. V septembri 2016 MŠVVaŠ SR
navrhované zmeny schválilo.
Zhrnutie najzásadnejších zmien:
Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku:
 Študenti 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania sa budú môcť uchádzať aj
o výskumné/umelecké pobyty na zahraničnej vysokej škole, ktoré by úzko súviseli
s prípravou ich diplomovej práce (pobyty v dĺžke 3 – 6 mesiacov). Pôvodne sa študenti
mali uchádzať primárne o 1- až 2-semestrálne študijné pobyty (absolvovanie
predmetov, získavanie kreditov).
 Zrušenie kategórie samostatný cestovný grant (o cestovný grant bude možné žiadať iba
spolu so žiadosťou o štipendium), ktorú nahradia štipendiá na výskumné pobyty pre
postdoktorandov (vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci pôsobiaci na vysokých
školách a výskumných organizáciách so sídlom na Slovensku, ktorým bol udelený titul
PhD. (alebo jeho ekvivalent), pričom k termínu uzávierky na predkladanie žiadostí od
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udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov). Pobyty sa budú realizovať v trvaní
3 – 6 mesiacov.
Uchádzači v kategórii študent a doktorand, ktorých štúdium sa realizuje v externej
forme, budú môcť získať štipendium len v prípade, že sú zároveň zamestnancami
vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle
zákona o vysokých školách, a to na plný pracovný úväzok. Pôvodne sa mohli
o štipendium uchádzať aj študenti a doktorandi v externej forme štúdia, ktorí neboli
zamestnancami vysokej školy na Slovensku alebo SAV.
Žiadosti o štipendium sa budú podávať iba v elektronickej podobe; nebude potrebné
odosielať do SAIA originál vytlačenej a podpísanej žiadosti o štipendium, čím sa ešte
viac zníži byrokratické zaťaženie uchádzačov o štipendium.

Uchádzači zo zahraničia
 O štipendium sa budú môcť uchádzať nielen študenti na pobyty počas 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, ale aj študenti, ktorí v čase podávania žiadosti už
absolvovali minimálne 2,5 roka svojho vysokoškolského štúdia v tom istom študijnom
odbore/programe aj nižšieho stupňa. Pôvodne NŠP podporovalo mobilitu iba študentov
2. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Táto kategória sa teda rozšíri aj o študentov
bakalárskeho štúdia, ktorých štúdium trvá 4 alebo 5 rokov.
 O štipendium v rámci NŠP sa budú môcť uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.
Pôvodne bol zoznam krajín, ktorých občania sa môžu uchádzať o štipendium v rámci
NŠP obmedzený.
 O štipendium sa nebudú môcť uchádzať zahraniční záujemcovia, ktorí v období 36
mesiacov pred dňom uzávierky na predkladanie žiadostí strávili na území Slovenskej
republiky obdobie 12 alebo viac mesiacov (a to aj v súčte). Pôvodne takéto pravidlo
neexistovalo, pričom novozavedené pravidlo má zabezpečiť podporu nových
kontaktov, a zamedziť prípadnému nahradzovaniu zamestnávania výskumníkov
štipendijnými pobytmi.
 Pri opakovanom udelení štipendia sa upravuje pravidlo, podľa ktorého ak žiadateľ
poberal ku dňu uzávierky štipendium NŠP počas 5 alebo viac štipendijných mesiacov
(samostatne a/alebo v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené najskôr po
uplynutí 3 rokov od ukončenia posledného pobytu podporeného štipendiom z NŠP. Ide
teda o skrátenie počtu udelených štipendijných mesiacov v rámci NŠP z 10 na 5.
 Podľa nových podmienok môže byť študentom a doktorandom v rámci štipendia
schválený aj príspevok na cestovné, ak o to v rámci podanej žiadosti o štipendium
požiadali. Príspevok na cestovné sa udeľuje ako paušálna náhrada a bude vyplatená
štipendistovi spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Príspevok na
cestovné sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu
uchádzača v zahraničí a miestom plánovaného pobytu na Slovensku, a to v nasledujúcej
výške:
o vzdialenosť do 750 km – 0 €,
o vzdialenosť viac ako 750 km, maximálne 1 500 km – 100 €,
o vzdialenosť viac ako 1 500 km, maximálne 5 000 km – 300 €,
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o vzdialenosť viac ako 5 000 km – 700 €.
Pôvodne nebolo možné žiadať o cestovné príspevky v prípade uchádzačov zo
zahraničia. Táto možnosť má za úlohu zatraktívniť NŠP pre uchádzačov v kategórii
študent a doktorand.
 Žiadosti bude možné podávať iba v slovenskom, anglickom alebo ruskom jazyku (v
prípade študentov iba v slovenskom alebo anglickom jazyku). Žiadosti už teda nebude
možné podávať vo francúzskom a španielskom jazyku. Týmto krokom sa znížia
jazykové nároky na výberovú komisiu. Informácie na webovej stránke budú aj naďalej
v piatich jazykových mutáciách – slovenský, anglický, ruský, francúzsky a španielsky
jazyk.
 Pri podávaní žiadosti už nebudú musieť uchádzači o štipendium v kategórii študent
a doktorand doručiť do SAIA aj originál potvrdenia o štúdiu. Tento dokument bude
vyžiadaný až v prípade udelenia štipendia. Zníži sa byrokratické zaťaženie uchádzačov
o štipendiu a eliminujú sa finančné náklady na podanie žiadosti, ktoré súviseli so
zasielaním originálov potvrdení o štúdiu.
Tieto zmeny budú po konzultáciách s ministerstvom implementované aj bez navýšenia
rozpočtu NŠP.
Okrem toho SAIA vypracovala návrh dodatku k zmluve a po rokovaní s MŠVVaŠ SR bol tento
dodatok predložený na podpis 22. 9. 2016. Dodatok súvisí so zmenou kreovania výberovej
komisie (viac informácií v nasledujúcej časti).

Výberová komisia Národného štipendijného programu na obdobie 2017 – 2019
Vzhľadom na to, že po uplynutí 3 rokov sa k 31. decembru 2016 skončilo funkčné obdobie
výberových komisií Národného štipendijného programu SR, požiadala SAIA, n. o., Slovenskú
akadémiu vied a Slovenskú rektorskú konferenciu o predloženie návrhov na členov výberovej
komisie na nové funkčné obdobie 2017 – 2019. Doteraz v rámci NŠP pôsobili dve výberové
komisie, a to výberová komisia pre výber štipendistov s trvalým pobytom v SR na pobyty
v zahraničí a výberová komisia pre výber štipendistov zo zahraničia na pobyty v SR. Z dôvodu
plánovaných zmien v programe (najmä redukcia jazykov, v ktorých je možné podávať si
žiadosti o štipendiá, a ďalších zmien s cieľom zefektívnenia výberového procesu) sa
s účinnosťou od nasledujúceho funkčného obdobia vytvorí jedna spoločná komisia.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné uzavrieť dodatok k zmluve medzi MŠVVŠ SR a SAIA.
Návrh na členov výberovej komisie po zohľadnení nominácií SRK a SAV bol dňa 31. októbra
2016 zaslaný ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou o vymenovanie
nových členov tejto komisie. Minister dňa 21. novembra 2016 vymenoval nových členov
výberovej komisie a MŠVVaŠ SR zaslalo vymenovaným členov menovacie dekréty.
Vymenovanými členmi výberovej komisie NŠP na obdobie 2017 – 2019 sú:
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1. prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave (návrh predložila SRK);
2. PhDr. Ivan Brezina, PhD. – Centrum spoločenských a psychologických vied
Slovenskej akadémie vied v Bratislave (návrh predložila SAV);
3. Ing. Daneš Brzica, PhD. – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
(návrh predložila SAV);
4. doc. PhDr. Ingrid Ciulisová, DSc. – Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAV);
5. Ing. Zlatica Dolná, PhD. – Technická univerzita v Košiciach (návrh predložila SRK);
6. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach (návrh predložila SRK);
7. prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. – Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v
Žiline (návrh predložila SRK);
8. RNDr. Róbert Kanka, PhD. – Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAV);
9. Katarína Košťálová – SAIA, n. o. (návrh predložila SAIA);
10. doc. Mgr. art. Mgr. Barbora Krajč Zamišková, ArtD. – Divadelná fakulta Vysokej
školy múzických umení v Bratislave (návrh predložila SRK);
11. Mgr. Zuzana Krajčovičová – Sekcia vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR (návrh doplnilo MŠVVaŠ SR v súlade so zmluvou);
12. doc. Ing. Jana Marasová, PhD. – Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (návrh predložila SRK);
13. Mgr. Juraj Marušiak, PhD. – Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAV);
14. doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave (návrh predložila SRK);
15. RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. – Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie
vied v Bratislave (návrh predložila SAV);
16. doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave (návrh predložila
SRK);
17. prof. RNDr. Frank Schindler, PhD. – Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej
školy v Bratislave (návrh predložila SRK);
18. RNDr. Pavol Siman, PhD. – Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAV);
19. prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave (návrh predložila SRK);
20. doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. – Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (návrh predložila SAIA);
21. doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. – Ústav merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave
(návrh predložila SAV);
22. prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave (návrh predložila SRK);
23. Mgr. Peter Vršanský, PhD. – Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAIA);
24. Mgr. Marína Zavacká, PhD. – Historický ústav Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAV).
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Výbery štipendistov v roku 2016
V roku 2016 sa uskutočnili dve výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá a cestovné granty
v rámci Národného štipendijného programu, a to prvá s uzávierkou 30. apríla 2016 a druhá
s uzávierkou 31. októbra 2016. 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 a zaslanie
rozhodnutí, dohôd o udelení štipendia a/alebo dekrétov o udelení štipendia,
formuláru potvrdenia o štúdiu a formuláru oznámenia bankových údajov
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, formuláru oznámenia bankových údajov a formuláru
osnovy záverečnej správy poštou na ich kontaktnú adresu.

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 príp. akceptačného listu s chýbajúcim
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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 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. Obdobné zoznamy boli zaslané aj na
zastupiteľské úrady SR v tých krajinách, do ktorých vycestovali štipendisti NŠP s trvalým
pobytom na Slovensku. V tomto prípade majú zoznamy skôr informačný charakter.
V nasledujúcej časti uvádzame základné informácie k jednotlivým výberom zabezpečovaným
v rámci výziev roka 2016. Podrobné štatistiky o predložených a schválených žiadostiach
podaných v roku 2016 (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. 2016
Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 30. apríla 2016 sa o štipendium a/alebo cestovný
grant uchádzalo spolu 128 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Títo uchádzači pochádzali zo
16 slovenských vysokých škôl. V 19 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich
štúdium realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 14 ústavoch SAV. Z celkového
počtu 128 uchádzačov si podalo žiadosť 37 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania, 86 v kategórii doktorand a 5 v kategórii samostatný cestovný grant. Uchádzači
žiadali o štipendijné pobyty do 31 krajín sveta (19 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 83 žiadostí; 12
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 45 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej
republike (11), Ruskej federácii (11), Taliansku (11), Veľkej Británii (10) a Spojených štátoch
amerických (9).
Žiadosti uchádzačov o štipendiá podané k 30. aprílu 2016 predstavovali požiadavku vo výške
617 392 €. Žiadosti o cestovný grant (samostatne i so štipendiom) predstavovali požiadavku v
sume 32 877 €.
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Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 26 uchádzačov
(11 v kategórii študent, 11 v kategórii doktorand, 4 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 14. júna 2016 udelila štipendium 8 študentom slovenských
vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (38 štipendijných mesiacov) do
8 krajín a 18 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského štúdia
(108 štipendijných mesiacov) do 11 krajín. Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom
rozsahu 167 668 €:
-

8 študentov na časť 2. stupňa vysokoškolského štúdia:
18 doktorandov na časť doktorandského štúdia:

43 708 €,
139 805 €.

Výberová komisia nominovala aj 9 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 5 210 €:
-

5 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (spolu 893 €),
12 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (spolu 3 647 €),
1 x samostatná žiadosť o cestovný grant (spolu 670 €).

Finančnú podporu v rámci NŠP s uzávierkou na predkladanie žiadostí 30. apríla 2016 teda
získalo spolu 27 uchádzačov do 16 krajín (10 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 16 štipendistov; 6
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 11 štipendistov).

Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 30. apríla 2016 sa o štipendium uchádzalo spolu
353 zahraničných uchádzačov z 39 krajín (13 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 76 uchádzačov; 26
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 277 uchádzačov), ktorí žiadali o štipendium na pobyty na
23 slovenských vysokých školách, 28 ústavoch SAV a v 5 ďalších inštitúciách. Z celkového
počtu 353 uchádzačov si podalo žiadosť 38 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania, 41 v kategórii doktorand a 274 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a
umelecký pracovník. Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendiá na akademický rok
2016/2017 predstavovali čiastku 1 697 080 € (vrátane predpokladaných nákladov na
preplatenie zdravotnej prehliadky).
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 69 uchádzačov
(25 v kategórii študent, 16 v kategórii doktorand, 28 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.

35

Výberová komisia na zasadnutí dňa 13. júna 2016 udelila štipendium 8 študentom (50
štipendijných mesiacov), 16 doktorandom (65 štipendijných mesiacov) a 71 vysokoškolským
učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (337 štipendijných mesiacov). Finančnú
podporu získalo spolu 95 uchádzačov z 21 krajín (9 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 27
štipendistov; 12 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 68 štipendistov) v rozsahu 452
štipendijných mesiacov. Výberová komisia schválila štipendiá zahraničným uchádzačom v
celkovom rozsahu 371 200 € (vrátane predpokladaných nákladov na preplatenie zdravotnej
prehliadky).
V kategóriách doktorand a vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník komisia
nominovala 6 náhradníkov (30 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. 2016
Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 31. októbra 2016 sa o štipendium a/alebo cestovný
grant uchádzalo spolu 96 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Títo uchádzači pochádzali z 15
slovenských vysokých škôl. V 16 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich
štúdium realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 11 ústavoch SAV. Z celkového
počtu 96 uchádzačov si podalo žiadosť 22 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania, 70 v kategórii doktorand a 4 v kategórii samostatný cestovný grant. Uchádzači
žiadali o štipendijné pobyty do 30 krajín sveta (18 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 70 žiadostí; 12
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 26 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej
republike (12), Veľkej Británii (10), Španielsku (9), Nemecku (8) a Spojených štátoch
amerických (8).
Žiadosti uchádzačov o štipendiá podané k 31. októbru 2016 žiadosti o cestovný grant
(samostatne i so štipendiom) predstavovali požiadavku vo výške 360 394,32 €.
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 8 uchádzačov
(4 v kategórii študent, 2 v kategórii doktorand a 2 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 9. decembra 2016 udelila štipendium 7 študentom
slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (32 štipendijných
mesiacov) do 6 krajín a 26 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť
doktorandského štúdia (110,5 štipendijných mesiacov) do 15 krajín. Výberová komisia
schválila štipendiá v celkovom rozsahu 154 676,68 €:
-

7 študentov na časť 2. stupňa vysokoškolského štúdia:

23 686,72 €
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-

26 doktorandov na časť doktorandského štúdia:

127 989,96 €

Výberová komisia určila aj 8 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 5 340 €:
-

5 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (spolu 883 €),
18 x cestovný grant žiadaný so štipendiom doktorandov (spolu 3 667 €),
2 x samostatná žiadosť o cestovný grant (spolu 790 €).

Finančnú podporu v rámci NŠP s uzávierkou na predkladanie žiadostí 31. októbra 2016 teda
získalo spolu 35 uchádzačov do 19 krajín (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 26 štipendistov; 7
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 9 štipendistov).

Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 31. októbra 2016 sa o štipendium uchádzalo spolu
270 zahraničných uchádzačov z 36 krajín (15 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 67 uchádzačov; 21
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 203 uchádzačov), ktorí žiadali o štipendium na pobyty na
21 slovenských vysokých školách, 23 ústavoch SAV a v 3 ďalších inštitúciách. Z celkového
počtu 270 uchádzačov si podalo žiadosť 16 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania, 37 v kategórii doktorand a 217 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a
umelecký pracovník. Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendiá na letný semester
akademického roka 2016/2017 predstavovali čiastku 942 170 € (vrátane predpokladaných
nákladov na preplatenie zdravotnej prehliadky).
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 37 uchádzačov
(8 v kategórii študent, 6 v kategórii doktorand, 23 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 8. decembra 2016 udelila štipendium 6 študentom (27,5
štipendijných mesiacov), 18 doktorandom (65 štipendijných mesiacov) a 65 vysokoškolským
učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (280 štipendijných mesiacov). Finančnú
podporu získalo spolu 89 uchádzačov z 24 krajín (13 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 26
štipendistov; 11 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 63 štipendistov) v rozsahu 372,5
štipendijných mesiacov. Výberová komisia schválila štipendiá zahraničným uchádzačom v
celkovom rozsahu 313 875 € (vrátane predpokladaných nákladov na preplatenie zdravotnej
prehliadky).
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V kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník výberová komisia
nominovala 8 náhradníkov (27 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
V rámci
reorganizácie
pracovnej
agendy
pracovníčok/pracovníkov
finančného
oddelenia SAIA, n. o., nastala zmena na pozícii finančnej manažérky Národného štipendijného
programu SR. Od septembra 2016 doplnil na tejto pozícii Ing. Andreu Nguyenovú aj nový
kolega Bc. Štefan Varenits, ktorý od nej postupne prevzal agendu úplne.

Vysielaní štipendisti
Listom z 12. 1. 2016, 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 výšky štipendia na pokrytie
životných nákladov slovenských študentov a doktorandov v Indii. Štipendiá do Indie neboli
doteraz predmetom schvaľovania, pretože až do výberu v rámci výzvy s uzávierkou 31. 10.
2015 neboli vybraní žiadni štipendisti s plánovaným pobytom v Indii. SAIA ako administrátor
programu navrhla MŠVVaŠ SR na základe vyjadrenia Veľvyslanectva SR v Indii mesačné
štipendium pre študijné pobyty študentov 2. stupňa (teda magisterského/inžinierskeho/
doktorského) štúdia vo výške 500 EUR a pre doktorandov v súvislosti s realizáciou
študijného/výskumného pobytu vo výške 550 EUR. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby
poskytované štipendium pokrylo životné náklady schváleným uchádzačom počas ich
štipendijných pobytov v Indii. MŠVVaŠ SR schválilo tento návrh listom z 3. 2. 2016.
SAIA, n. o., počas celého roka 2016 vyplácala štipendiá a cestovné granty slovenským
štipendistom NŠP podľa podmienok stanovených v Dohode o udelení štipendia medzi SAIA,
n. o. (výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2015, 31. októbra 2015
a 30. apríla 2016). 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 2015, 31. októbra 2015 a 30. apríla 2016), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2017) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2016. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
38

prostriedky programu v roku 2016 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2017 boli v decembri 2016 vyplatené všetkým
štipendistom s trvalým pobytom na Slovensku. Cestovné granty sa nevyplácali. Štipendiá za
január 2017 boli v decembri 2016 vyplatené len tým štipendistom NŠP, ktorých štipendijný
pobyt nezačínal/nekončil v januári 2017.
Počas celého roka 2016 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 a možnosti
nenastúpenia na štipendijný pobyt 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 2016 boli
oslovení 3 z 8 náhradníkov (kategória doktorand), ktorým bol pobyt schválený v rámci výzvy
na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2015. Všetci 3 náhradníci
štipendium prijali. Vo 4. štvrťroku 2016 boli oslovení 6 z 9 náhradníkov (kategória doktorand),
ktorým bol pobyt schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30.
apríla 2016. 5 zo 6 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 2016
a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2016, 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 2016 (to znamená, že v danom roku
realizovali a ukončili svoj štipendijný pobyt v zahraničí). V rámci výzvy s dátumom uzávierky
30. apríla 2015 išlo spolu o 38 záverečných správ (10 správ v kategórii študent, 24 správ
v kategórii doktorand a 4 správy v kategórii samostatný cestovný grant). V rámci výzvy
s dátumom uzávierky 31. októbra 2015 išlo spolu o 36 záverečných správ (9 správ v kategórii
študent, 22 správ v kategórii doktorand a 5 správ v kategórii samostatný cestovný grant).
V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2016 išlo spolu o 8 záverečných správ (4 správy
v kategórii študent, 3 správy v kategórii doktorand a 1 správa v kategórii samostatný cestovný
grant). Administrátor programu vyhodnotil spolu 82 záverečných správ štipendistov NŠP.
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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 počas pobytu žiadne vážnejšie problémy.
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 nájsť 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. Niekoľkí štipendisti mali problém
s výberom hotovosti v mimoeurópskych krajinách pobytu.
Prevažnej väčšine štipendistov NŠP postačovala výška štipendia, ktorá je do jednotlivých krajín
sveta poskytovaná. Štipendium teda pokrýva základné životné náklady štipendistov NŠP.
Informácie o nedostatočnej výške štipendia všeobecne sa objavili pri krajinách Belgicko,
Španielsko, Maďarsko, v prípade Českej republiky, Švajčiarska a Veľkej Británie to bolo najmä
v súvislosti s realizáciou štipendijného pobytu v hlavných mestách, resp. vo veľkých mestách.
Dôvodom boli často vysoké poplatky za ubytovanie alebo nevyhnutnosť využívania mestskej
hromadnej dopravy v súvislosti s bývaním na periférii veľkých miest. Výška mesačného
štipendia, ktorá je zverejnená na webovej stránke NŠP, sa stanovuje s ohľadom na životné
náklady v danej krajine na základe stanoviska zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine.
Štipendisti si tak môžu vopred zvážiť svoje potenciálne výdavky v cieľovej krajine a pokúsiť
sa v spolupráci s prijímajúcou zahraničnou inštitúciou zabezpečiť finančne primerané
ubytovanie. Pri Belgicku informácie o nedostatočnej výške štipendia vyvážili spokojnosť
štipendistov s danou výškou (zo 4 štipendistov ju ako nedostatočnú označili dvaja, 1 študent
a 1 doktorand a ako dostatočnú 2 doktorandi), pri Španielsku išlo o jeden podnet z troch
záverečných správ. Keďže však nešlo o zásadné počty respondentov v niektorej konkrétnej
krajine, aktuálne nezvažujeme návrhy na zvýšenie štipendií v žiadnej zo zmienených krajín.
Prvýkrát sa medzi krajinami s nedostatočnou výškou štipendia objavilo aj Maďarsko. Zatiaľ
však ide len o jeden podnet, preto budeme situáciu pri tejto krajine naďalej pozorne sledovať
a pri opakovaných podnetoch sa budeme možným návrhom na zvýšenie štipendia zaoberať.
So samotným výberom finančných prostriedkov z účtu nemala väčšina štipendistov NŠP
problém a štipendium bolo vyplácané včas podľa podmienok stanovených NŠP. Traja
štipendisti uviedli problémy pri výbere hotovosti v Japonsku, USA a Holandsku. Vo
Švajčiarsku a Holandsku respondenti uviedli problémy s platbou VISA kartou. Štipendisti,
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ktorí realizovali svoj výskumný pobyt v severských krajinách, odporúčajú zriadiť si
embosovanú platobnú kartu.
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:
-

-

-

-

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 ale 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.);
možnosť predĺžiť výskumný pobyt (komentár administrátora: Žiaľ, nie je možné
predĺžiť schválený študijný/výskumný pobyt v rámci programu NŠP, keďže finančné
prostriedky NŠP sú viazané na financovanie ďalších udelených pobytov. Navyše,
štipendium na študijný, resp., výskumný pobyt v rámci NŠP je udeľované aj na
základe odborného programu, ktorý obsahuje aj relatívne podrobný časový
harmonogram, ktorého efektivitu odborne posudzuje výberová komisia, nie je teda
opodstatnené pobyt predlžovať. Ide o štandardný prístup pre všetky obdobné
štipendijné programy.);
možnosť predkladať potrebné dokumenty k udeleniu štipendia len v elektronickej
forme, bez potreby zasielať originály poštou (komentár administrátora: Podľa
nových podmienok programu sa od roku 2017 budú žiadosti o štipendium podávať
iba v elektronickej podobe; nebude potrebné odosielať do SAIA originál vytlačenej
a podpísanej žiadosti o štipendium.);
možnosť predkladať potrebné dokumenty v súvislosti s nástupom a ukončením
samotného pobytu len v elektronickej forme (komentár administrátora: Po nástupe
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-

-

-

na pobyt je štipendista povinný zaslať SAIA, n. o., potvrdenie o nástupe na pobyt –
sken dokumentu e-mailom, 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 skúškach a získaných kreditoch. Kvôli
overovaniu platnosti a originalite uvedených dokumentov nie je možné akceptovať
naskenované verzie potvrdení. Originály sú potrebné na účely dokladovania
vynaložených finančných prostriedkov. SAIA, n. o., ako administrátor programu
zodpovedá za nakladanie s finančnými prostriedkami na štipendiá a granty
z verejných zdrojov.);
zmeniť spôsob vyplácania štipendia za prvý mesiac, nakoľko počas prvého mesiaca
pobytu má štipendista vysoké počiatočné náklady, buď vyplácať štipendium za prvé
dva mesiace na začiatku pobytu, prípadne zvážiť možnosť vyplatenia prvej
štipendijnej splátky ešte pred nástupom na pobyt (komentár administrátora: Aj keď
ide o opakujúcu sa požiadavku, SAIA ako administrátor programu je viazaná
povinnosťou efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami na
štipendiá a granty. Vyplácanie štipendia za prvé dva mesiace na začiatku pobytu
môže spôsobiť isté komplikácie v prípade predčasného ukončenia pobytu
a prípadného vymáhania vrátenia nevyužitých vyplatených finančných prostriedkov.
Čo sa týka možnosti vyplatenia prvej štipendijnej splátky ešte pred nástupom na
pobyt, aktuálne aj s ohľadom na povinnosti SAIA pri efektívnom a hospodárnom
nakladaní s prostriedkami nemôžeme s návrhom súhlasiť – 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 povinná efektívne
a hospodárne nakladať s 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.).
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zaviesť osobné pohovory s uchádzačmi (komentár administrátora: Kvôli veľkému
počtu uchádzačov s rozmanitým odborným zázemím, nie je možné z časového,
administratívneho a personálneho hľadiska zabezpečiť osobné pohovory s každým
uchádzačom.)

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach pre ilustráciu uvádzame
niektoré:
„NŠP mi poskytoval voľnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a nevyžadoval
veľa byrokratických úkonov.“
„Organizačne je Národný štipendijný program na vynikajúcej úrovni, pracovníci boli
vždy ústretoví a ochotní pomôcť. Program som odporučil aj svojim kolegom z vyšších
ročníkov a mám informáciu, že uspeli.“
„Spoluprácu s Národným štipendijným programom hodnotím veľmi pozitívne a nemám
dôvod navrhovať zmeny čo sa týka manažovania výskumných pobytov. Bola som
spokojná počas celej spolupráce. Chcela by som sa poďakovať za finančnú podporu a
možnosť absolvovania výskumného pobytu.“
„S manažovaním NŠP som mal len vždy dobrú skúsenosť.“

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

Prijímaní štipendisti
SAIA, n. o., počas celého roka 2016 vyplácala štipendiá zahraničným štipendistom NŠP podľa
podmienok stanovených programom (výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30.
apríla 2015, 31. októbra 2015 a 30. apríla 2016).
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30.
apríla 2015, 31. októbra 2015 a 30. apríla 2016), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2017) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2016. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2016 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2017 boli v decembri 2016 vyplatené všetkým
štipendistom zo zahraničia. Štipendiá za január 2017 boli v decembri 2016 vyplatené len tým
štipendistom NŠP, ktorých štipendijný pobyt nezačínal/nekončil v januári 2017.
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
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legislatívy príslušný domáci orgán akceptovať pri žiadosti o vystavenie víz, resp. udelení
prechodného pobytu na Slovensku.
Pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície SAIA v súvislosti so zľahčením povolení na
pobyt 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 2016 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 2016 boli oslovení 6 z 10
schválených náhradníkov, ktorým bol pobyt schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
s dátumom uzávierky 31. októbra 2015. Všetci oslovení náhradníci štipendium prijali. V 3. a 4.
štvrťroku 2016 boli oslovení 5 zo 6 schválených náhradníkov, ktorým bol pobyt schválený
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2016. 4 zo 6 oslovených
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 o udelení
štipendia a ďalšie dokumenty. Náhradníci, ktorí na pobyt nastúpiť nemohli, alebo 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 2016
a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2016, je uvedený v prílohe č. 12.
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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 podrobne prečítal
a vyhodnotil všetky záverečné správy, ktoré odovzdali štipendisti Národného štipendijného
programu v roku 2016 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj štipendijný
pobyt na Slovensku). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2015 išlo spolu o 65
záverečných správ (7 správ v kategórii študent, 9 správa v kategórii doktorand, 49 správ
v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). V rámci výzvy s dátumom
uzávierky 31. októbra 2015 išlo spolu o 78 záverečných správ (7 správ v kategórii študent, 12
správ v kategórii doktorand, 59 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký
pracovník). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2016 išlo spolu o 21 záverečných
správ (7 správy v kategórii doktorand, 14 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný
a umelecký pracovník). Administrátor programu vyhodnotil spolu 164 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, opíšte 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, na ktorý Vám
bolo vyplácané štipendium? Uveďte, prosím, či išlo o účet otvorený v banke na
Slovensku alebo v zahraničí (v niektorej z krajín SEPA).
Navrhujete nejaké zmeny v manažovaní Národného štipendijného programu SR?

Na základe vyhodnotenia záverečných správ štipendistov Národného štipendijného programu
môžeme skonštatovať, že sa štipendisti 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 žiadosti o prechodný pobyt, dlhé rady na 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
45

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 majú štipendistu upozorniť na to, ktoré dokumenty sú potrebné na
úspešné podanie žiadosti o prechodný pobyt na Slovensku. Publikácie sú vypracované
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. Žiaľ, aj napriek snahe SAIA niektorí
štipendisti ignorujú publikácie a odporúčania administrátora programu, ktoré sú štipendistom
zaslané s oficiálnymi dokumentmi. Tým vznikajú nepríjemné situácie súvisiace s vybavením
prechodného pobytu, ktorým sa dalo predísť a administrátor by sa nestretol s komentármi typu:
„Bolo by dobré, keby mali štipendisti v každom meste k dispozícii informácie: adresy úradných
prekladateľov; adresy jednotlivých oddelení cudzineckej polície, kde je potrebné žiadať o
prechodný pobyt; adresy zdravotníckych zaradení, kde je možné absolvovať zdravotnú
prehliadku, ktorá súvisí s prechodným pobytom. Veľmi by to pomohlo na začiatku pobytu pri
orientácii v novom meste.“ (komentár administrátora: Všetky tieto informácie sú uvedené vo
vyššie spomínaných publikáciách a na webovej stránke EURAXESS, o ktorej sú štipendisti
informovaní v oficiálnych dokumentoch, ktoré im administrátor odošle poštou.).
Niekoľko uchádzačov sa stretlo s problémom pri otváraní si bankového účtu v Slovenskej
republike, ak išlo o krátkodobé pobyty (1-mesačné pobyty). 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 a písomne to potvrdiť. Problémom pri otváraní účtu býva
aj jazyková bariéra (stáva sa, že zamestnanci banky neovládajú cudzí jazyk na komunikačnej
úrovni).
Aby sa predišlo problémom s otváraním účtov v bankách v Slovenskej republike, SAIA, n. o.,
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. Štipendisti túto možnosť vítajú a využívajú ju nielen
občania krajín systému SEPA, ale aj občania iných krajín, ktorí majú v takejto krajine zriadený
účet.

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
ubytovaný na súkromí, ceny za prenájom bytu výrazne prevyšujú ubytovanie na internáte a títo
jednotlivci niekedy považujú výšku štipendia za nevyhovujúcu. Najčastejšie však je
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nevyhovujúca výška štipendia indikovaná zo strany štipendistov z dôvodov, ktoré štipendium
nepokrýva, keďže je kalkulované na pokrytie životných nákladov počas pobytu (ide viacero
dôvodov, napr. nedostatočné zdroje na nákup pomôcok na výskum, na financovanie ciest
a pod.)

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, resp. v zahraničí alebo s meškaním vyplatenia štipendia. Iba niekoľko
štipendistov sa stretlo s už vyššie uvedeným problémom so zriadením účtu pri krátkodobých
pobytoch (1-mesačné 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. Ide o veľmi dobrý
impulz, ktorý SAIA pomáha udržať kvalitu administrácie v budúcej práci.
Návrhy na zmeny:
-

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. Objavilo sa aj pár komentárov, hlavne v prípade
krátkodobých pobytov, že za dané dva týždne sa dali ešte dosiahnuť relevantné
výsledky. (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 tak voči prijímajúcej inštitúcii,
ako aj voči SAIA. 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 už pred samotným nástupom na
pobyt. Informácie o podmienkach vyplácania štipendia sú zverejnené aj na webových
stránkach programu. Preto by mali byť štipendisti pripravení na to, ako hospodáriť
s finančnými prostriedkami za posledný mesiac pobytu. Aj keď sa správa odovzdáva
pred samotným ukončením pobytu – aby bolo možné previesť štipendistom peňažné
prostriedky na účet pred odchodom zo Slovenska, čo je dôležité hlavne pre štipendistov,
ktorí si zriadili účet na Slovensku a po odchode ho zrušia – štipendisti v nej môžu uviesť
informáciu aj o výsledkoch, ktoré ešte len očakávajú, že dosiahnu, alebo budú
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-

-

-

informovať o aktivitách, ktoré ešte budú realizovať. Samozrejme, že požadované
dokumenty je možné odovzdať aj po samotnom ukončení pobytu a v tom prípade bude
štipendistom vyplatené štipendium po zrealizovaní pobytu.);
štipendisti v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník by
privítali finančný príspevok na nákup odbornej literatúry, terénny výskum, 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 privítali preplatenie medzinárodných cestovných nákladov, resp. ich časti
(komentár administrátora: Od roku 2017 sa budú môcť uchádzači o štipendium
v kategórii študent a doktorand uchádzať spolu so žiadosťou o štipendium aj
o príspevok na cestovné. Tento príspevok pomôže znížiť cestovné náklady štipendistov.
Zároveň sa možno dané kategórie zatraktívnia pre potenciálnych záujemcov a zvýši sa
počet žiadostí v týchto kategóriách. Kvôli počtu štipendistov v kategórii vysokoškolský
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník a limitované zdroje programu nie je možné
zaviesť príspevky na cestovné v danej kategórii. Pri súčasnom rozpočte by to nebolo
finančne realizovateľné, ak SAIA chce udržať súčasný počet štipendistov schválených
v tejto kategórii.);
„Navrhovala by som zaviesť stretnutia štipendistov programu, kde by sa mohli
zoznámiť a zdieľať svoje skúsenosti. Myslím si, že takéto stretnutia by podporili
vedecký a kultúrny dialóg a nadviazanie nových kontaktov.“, „SAIA by mohla
organizovať nejaké kultúrne alebo vedecké stretnutia pre štipendistov, ktoré by pomohli
rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a zdieľanie poznatkov.“ (komentár administrátora:
SAIA v rámci programu EURAXESS skutočne organizuje neformálne stretnutia
zahraničných výskumníkov na Slovensku, na ktoré pozýva aj štipendistov NŠP, ktorí sa
v daných termínoch zdržiavajú na území SR. SAIA sa snaží zorganizovať šnúru stretnutí
dvakrát ročne – jar a jeseň – vo všetkých mestách, kde má SAIA pobočky. Kvôli
rozpočtovým problémom SAIA v roku 2016 zorganizovala iba šnúru jesenných stretnutí,
a preto štipendisti, ktorí svoj pobyt na Slovensku realizovali v prvej polovici roka, boli
o túto aktivitu ukrátení. V roku 2017 sa opäť plánuje uskutočnenie dvoch sérií
stretnutí.).

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach pre ilustráciu uvádzame:
„Prvýkrát som bola účastníčkou tohto programu, hoci moji kolegovia a študenti sa na
ňom opakovane podieľali. Som presvedčená, že program úspešne funguje, dáva
možnosť rozvíjať odborné návyky a kompetencie štipendistov. Som vďačná za túto
príležitosť.“
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„Finančně se myslím jedná o docela štědré stipendium, které by mělo stačit kdekoliv na
Slovensku na zajištění velmi důstojného životního standardu. Upřímně řečeno jsem
osobně na žádném předchozím zahraničním pobytu nedisponoval takou částkou.
Ačkoliv bych rád poskytl hodnotnou zpětnou vazbu a pomohl identifikovat některé
aspekty, které by se mohly do příštích let zlepšit, nevidím osobně žádné zásadní úpravy,
které by bylo třeba provést. Všechny organizační záležitosti (obsáhlý a skutečně
užitečný manuál pobytu a další doprovodné dokumenty v dopisech) jsou maximálně
profesionální a působí na vysoké úrovni. To platí i pro e-mailovou komunikaci se
zástupci SAIA, kteří byli kromě profesionality i přátelští a vstřícní.“
„Výška štipendia bola dobrá. Pokrývala ubytovanie, stravu, mestskú dopravu, produkty
potrebné pre každodenný život, knihy, kopírovanie. Nechýbalo mi peňazí. Nenavrhujem
žiadne zmeny, lebo moja mienka je, že Národný štipendijný program je veľmi dobre
organizovaný, nič mu nechýba. Odporučila by som ho druhým študentom.“
„Veľmi si cením profesionálny, milý a srdečný prístup administrátorov Národného
štipendijného programu SR. Dobrá organizácia programu a komunikácia s
administrátormi programu umožňuje rýchle poskytovanie informácií, poradenstvo a
pomoc. Aj tieto uvedené skutočnosti prispeli k úspešnej realizácii môjho projektu. Som
veľmi vďačná NŠP za možnosť uskutočniť vedecký výskum na Slovensku.“
„NŠP je vhodná platforma, ktorá podporuje výskumné aktivity a komunikáciu so
slovenskými kolegami, poskytuje priestor na medzikultúrnu spoluprácu a posilnenie
medziinštitucionálnej spolupráce.“
„Podľa mňa je administrácia programu veľmi dobrá. Všetky požiadavky sú detailne a
presne vysvetlené. Viete, aké sú Vaše povinnosti ako uchádzača o štipendiu, ale aj ako
štipendistu. Som veľmi vďačná administrátorovi programu za rýchle odpovede na moje
e-maily. Bolo veľmi praktické, že spolu s Dekrétom o udelení štipendia som dostala aj
publikáciu, v ktorej boli informácie o vízach, prechodnom pobyte, zdravotnom poistení
atď.“
„Verím, že Národný štipendijný program Slovenskej republiky je dokonalý program na
zlepšenie vedeckých a pedagogických zručností, zdokonalenie sa v cudzom jazyku,
získanie medzinárodných skúseností v oblasti priemyselných aktivít, zoznámenie sa s
kultúrou a priateľskými ľuďmi zo Slovenskej republiky. Organizačne je program
zabezpečený na vysokej úrovni. Všetky moje otázky boli okamžite zodpovedané
administrátorom programu. Som programu a administrátorovi veľmi vďačná.“
„Program je veľmi zaujímavý. Nemám návrh, ako ho vylepšiť. NŠP mi dal možnosť
spoznať množstvo nových priateľov a nadviazať nové kontakty s odborníkmi zo
Slovenska, ako aj spoznať kultúru tejto nádhernej krajiny.“
„Celkovo hodnotím môj pobyt v Bratislave za príjemný a mala som aj príležitosť
zúčastniť sa na konferencii vo Vysokých Tatrách. Štipendium bolo postačujúce na
pokrytie mojich životných nákladov a nemala som žiadne problémy s výberom peňazí
zo slovenského bankového účtu. Ďakujem Národnému štipendijnému programu
Slovenskej republiky za finančnú podporu počas môjho pobytu.“
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„Ďakujem za zorganizovanie neformálnych stretnutí v univerzitných mestách. Tieto
podujatia prispeli k prehĺbeniu našej vzájomnej spolupráce, pomohli mi spoznať
kolegov z medzinárodnej výskumnej komunity a odhaliť trochu viac z histórie a kultúry
Slovenska.“
„Ze strany informační podpory koordinátora NŠP jsem vždy dostal potřebné informace
obratem a tedy v této oblasti nemám jakýchkoliv výhrad, naopak vše probíhalo naprosto
profesionálně a plynule!“
„Webová stránka programu je veľmi dobrá. Poskytuje odpovede na všetky otázky, ktoré
sa môžu vyskytnúť. NŠP bol pre mňa skvelou príležitosťou ako zvýšiť svoje
profesionálne zručnosti, spoznať milých a príjemných ľudí a cítiť atmosféru "starej
Európy". Dúfam, že aj ďalší študenti budú mať túto príležitosť. NŠP vo mne zanechá
spomienku na celý život.“

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, informácie pre štipendistov sú jasne
spracované v sprievodných dokumentoch, ako aj na webovej stránke programu a v prípade
nejasností dostanú rýchle a presné odpovede na svoje otázky. Štipendisti sú spokojní s výškou
štipendia, ktoré im pokryje životné náklady počas ich pobytu na Slovensku. Štipendisti veria,
že program bude úspešne pokračovať aj ďalej a podporí ešte množstvo študijných,
prednáškových a/alebo 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 vysoká miera spokojnosti s podmienkami
Národného štipendijného programu a vysoká spokojnosť s jeho administráciou. Tento program
by ďalej odporučilo, resp. aj odporúča 91 % 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 2017, teda po uzatvorení oboch uzávierok na podávanie žiadostí
v rámci NŠP, ktoré prebehli v roku 2016. 8 zo 16 členov výberovej komisie pre uchádzačov o
štipendium zo zahraničia a 9 zo 14 členov výberovej komisie pre uchádzačov o štipendium
s trvalým pobytom na Slovensku 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 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.
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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;

Doterajšia kategória Samostatný cestovný grant (študent, doktorand, vysokoškolský učiteľ,
výskumný a umelecký pracovník), pri ktorej sa hodnotila motivácia, odborný program
a študijné/výskumné výsledky, od roku 2017 zaniká a nahradia ju štipendiá na výskumné
pobyty pre postdoktorandov (vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci pôsobiaci na
vysokých školách a výskumných organizáciách so sídlom na Slovensku, ktorým bol udelený
titul PhD. (alebo jeho ekvivalent), pričom k termínu uzávierky na predkladanie žiadostí od
udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov).
Väčšina členov výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, hodnotili pozitívne alebo skôr
pozitívne súčasné kritériá hodnotenia žiadostí stanovené pre výber štipendistov; dvaja členovia
výberovej komisie privítali navrhovaný zámer zmeny pri hodnotení študijných výsledkov
študentov, a to v súvislosti so znížením ukazovateľa za študijný vážený priemer, či už za
aktuálne, alebo aj predošlé štúdium, v prospech celkového výkonu (publikačnej činnosti,
súťaží, atď.), resp. celkovej kvality žiadosti. V komentári sa uvádza:
-

„Vítam možnosť zníženia váhy študijných výsledkov u študentov. Tieto výsledky
môžu byť niekedy veľmi znevýhodňujúce a pritom všetci vieme, že známky nie
vždy úplne reflektujú kvalitu študenta“.

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, ktorí dotazník vyplnili, hodnotia on-line systém na
hodnotenie žiadostí pozitívne (v dotazníkoch zaznačili možnosť „Áno“ alebo „Skôr áno“).
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. Táto možnosť sa pravidelne využíva.
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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 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 (od roku 2017 kategória Samostatný
cestovný grant zaniká a nahradia ju štipendiá na výskumné pobyty pre postdoktorandov,
podrobnosti sú uvedené pri Zmenách podmienok NŠP); na štruktúru predkladaných materiálov,
ktoré každý uchádzač odošle.
Keďže od roku 2017 sa podmienky NŠP menia, dá sa predpokladať, že členovia výberovej
komisie, ktorí dotazník vyplnili, sa vyjadrovali len k aktuálnym aspektom programu. Výberová
komisia ohodnotila štruktúru požadovaných materiálov, ktoré musia uchádzači o štipendium
odovzdať, ako dostatočnú alebo skôr dostatočnú. Jedna členka komisie navrhla predĺžiť
platnosť akceptačného/pozývacieho listu na dve kolá výberu, najmä pokiaľ ide
o personalizované pozvanie. S dĺžkou pobytu, o ktorú si môžu uchádzači o štipendium
požiadať, bola spokojná alebo skôr spokojná väčšina členov výberovej komisie, avšak objavili
sa aj výhrady (2 členovia výberovej komisie), že dĺžka pobytov, o ktorú uchádzači žiadajú,
musí byť často skracovaná z dôvodu nedostatočného financovania programu. Pri hodnotení
podporovaných cieľových skupín sa traja členovia výberovej komisie, ktorí dotazník
vyplnili, pozitívne vyjadrili k novovytvorenej kategórii „postdoktorandov“: V
komentároch sa uvádza:
-

„Pozitívne hodnotím, že podľa nových pravidiel sa o štipendium môžu uchádzať aj
mladí vedeckí pracovníci.“
„Rozšírenie cieľovej skupiny na slovenských postdoktorandov môže naozaj podporiť
medzinárodný výskum najmä v spoločenských a humanitných vedách, kde nie je toľko
možností financovania ako v prírodných vedách.“

Pokiaľ ide o celkové finančné možnosti programu šiesti členovia výberovej komisie boli
spokojní alebo skôr spokojní. Traja členovia výberovej komisie však považujú celkové
finančné možnosti programu za skôr nedostatočné. V komentári sa uvádza:
-

„Vzhľadom na záber by si Národný štipendijný program zaslúžil vyššie finančné krytie
zo strany MŠVVaŠ.“
„Vyššia alokovaná čiastka by umožnila podporiť viac vynikajúcich projektov v plnom
rozsahu. Vzhľadom na nedostatočné financovanie sme nútení projekty skracovať.
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-

Najmä pri doktorandoch je možnosť vycestovať nevyhnutná pre zvyšovanie kvality ich
dizertačnej práce.“
„Žiadosti sú kvalitné a škoda, že sa nedostanú niektorí tiež kvalitní uchádzači, ktorí
stratili o pár bodov viac. Bolo by treba viac financií.“

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:
-

„Spoluprácu so SAIA pri realizácii Národného štipendijného programu hodnotím veľmi
vysoko, je profesionálna a presná, zasadnutia výberovej komisie sú vždy vynikajúco
pripravené.“

Záver:
Na základe prevažne pozitívnych komentárov a odpovedí členov výberovej komisie pre výber
štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku môžeme Národný štipendijný program označiť
za 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. Časť komisie (3 z 9 členov
výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili) privítali vytvorenie novej kategórie
štipendijných pobytov pre postdoktorandov. Dvaja členovia sa pozitívne vyjadrili
k navrhnutej zmene pri hodnotení študijných výsledkov študentov, a to v súvislosti so
znížením ukazovateľa za študijný vážený priemer v prospech celkovej kvality žiadosti.
V súvislosti so skracovaním dĺžky schvaľovaných pobytov do zahraničia, resp. nepodporenia
kvalitných žiadostí z dôvodu obmedzených finančných možností programu, však traja z členov
výberovej komisie, ktorí vyplnili dotazník, vyjadrili nespokojnosť s celkovým financovaním
a privítali by navýšenie celkového rozpočtu NŠP, aby viac 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 po administratívnej stránke, 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.
Všetci členovia výberovej komisie v odpovedi na otázku č. 1 a 2 vyznačili možnosť „Spokojný/á“, a preto 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. Členovia komisie nemajú žiadne pripomienky a
návrhy na zmeny v týchto oblastiach.
Komentár hodnotiteľa: Kladne hodnotím pripravenosť materiálov na zasadnutie
výberovej komisie, tieto majú vysokú kvalitu, oceňujem pružnosť spracovania
výsledkov. Príprava dokumentácie sa riadi logicky vypracovaným harmonogramom a
rešpektuje časové požiadavky. Pozitívne hodnotím o aj otvorenosť k rovnomernému
obsadzovaniu jednotlivých odborov.

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“), a to znamená, že nie sú potrebné žiadne zmeny, čo sa hodnotených
dokumentov týka, nie je potrebné vyžadovať od uchádzačov ďalšie doplňujúce materiály, ktoré
by členom komisie pomohli pri zisťovaní kvalít uchádzača o štipendium.
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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 mohli odstrániť.
Systém teda funguje spoľahlivo a umožňuje hodnotiteľom jednoduché a efektívne hodnotenie
žiadostí. 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
adekvátneho počtu štipendistov zo zahraničia; na možnú dĺžku štipendijného pobytu, ktorá je
v súčasnosti u študentov 1 – 2 semestre a u doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov 1 – 12 mesiacov; na podporované cieľové skupiny,
ktorými v súčasnosti sú študenti druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania,
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.
Jediný aspekt programu, s ktorým neboli hodnotitelia úplne spokojní, a kde sa ich názory
rozchádzali, je financovanie programu. 4 z 8 hodnotiteľov-respondentov považujú
financovanie Národného štipendijného programu za „Skôr nedostatočné“. Navýšenie rozpočtu
programu by umožnilo podporiť väčšie množstvo kvalitných uchádzačov o štipendium, ktorý
majú záujem o študijné/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). Od roku 2017 si budú môcť podať žiadosť o štipendium v rámci NŠP
občania ktorejkoľvek krajiny sveta. Uchádzači v kategórii študent a doktorand si budú môcť
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podať žiadosť o príspevok na cestovné. Budeme sledovať, ako tieto fakty ovplyvnia počet
podaných žiadostí. Ak bude počet narastať, čo sa dá očakávať, navýšenie rozpočtu programu
bude o to dôležitejšie, aby bolo možné aj podporiť väčší počet štipendistov a pokračovať
v efektívnej podpore mobility.
Komentár hodnotiteľa: Štátna dotácia by sa mohla zvýšiť na tieto aktivity, pretože
takouto formou sa okrem uvedených benefitov môže umocňovať povedomie
o Slovensku a vylepšovať jeho imidž. Môže to viesť aj k rozširovaniu kontaktov so
zahraničnými a to nielen akademickými, ale aj výrobnými pracoviskami. Je to jedna
z najlepších prostriedkov PR pre SR.

Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
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:
„Oceňujem túto formu podpory študijných a prednáškových pobytov na Slovensku pre
študentov, doktorandov a pedagógov, ako aj vedeckých pracovníkov. Vedie
k rozširovaniu spolupráce medzi univerzitami, k nadväzovaniu nových kontaktov,
k spolupráci v oblasti vedy, pedagogiky, ako aj k zapojeniu do projektov financovaných
najmä EÚ.
Systém práce komisie je vysoko transparentný, berie do úvahy jednotlivé hodnotenia
členov výberovej komisie, poradie uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov
a v prípade rozporov pri hodnotení dochádza k vypracovaniu ďalšieho nezávislého
hodnotenia.
Zamestnanci SAIA sú pre výkon svojich funkčných miest tak po profesionálnej stránke,
ako aj soft zručností veľmi dobre pripravení. Spoluprácu s nimi hodnotím, ako
vynikajúcu a odborne, či ľudsky dobre zvládnutú.“

„Na základe dlhoročnej skúsenosti vyjadrujem svoju spokojnosť s administráciou NŠP.
Rastúci záujem zo strany zahraničných uchádzačov i prijímajúcich inštitúcií
jednoznačne svedčí o význame programu pre obe strany.“

„Oceňujem zodpovednú prácu pracovníkov SAIA, vysokú kvalitu ako aj komplexnosť
práce. Tiež chcem vyzdvihnúť prácu administrátora programu.“
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„Chcela by som vyzdvihnúť profesionalitu pracovníkov SAIA, ich ochotu a nasadenie
pre NŠP.“

„Vzhľadom na absenciu alternatívnych programov, bolo by zaujímavé ak by program
umožňoval aspoň v obmedzenom počte prípadov absolvovať aj celé magisterské/
doktorandské štúdium.“

„Pozitívne vnímam novú možnosť prispieť študentom na cestovné.
Štipendijné pobyty by mali byť prednostne pre naštartovanie nových kontaktov.
V niektorých prípadoch mám pochybnosť o potrebe opakovaných štipendií u úspešných
(plodných) pobytov, skôr by mali prejsť do formy priamej obojstranne výhodnej
spolupráce/zmluvy.“

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 2016 a 31. októbra 2016.
Aby sme zabezpečili objektívnosť odpovedí, prebehol zber dát až začiatkom roka 2017, teda
v čase, keď boli obe výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa realizovali v roku 2016,
vyhodnotené. Zber dát prebiehal anonymne.
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Uchádzači/štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku
SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 128 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si
podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2016 a 96 uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2016. Administrátor
programu oslovil elektronickou poštu celkovo 224 uchádzačov o štipendium v rámci
Národného štipendijného programu s trvalým pobytom na Slovensku. Dotazník vyplnilo
a odoslalo 66 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola 30 %.

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 66 vyplnených dotazníkov bolo 39 respondentom (59 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené a 27 respondentom (41 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené nebolo.

Získal/-a štipendium v rámci NŠP

27
áno

39

nie
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Z celkového počtu 66 vyplnených dotazníkov bolo 12 vyplnených v kategórii študent (18 %),
52 v kategórii doktorand (79 %) a 2 v kategórii samostatný cestovný grant (3 %).

Kategória
2

12
študent
doktorand
samostatný cestovný grant
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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. (Od roku 2017 nastanú zmeny v možnej
dĺžke štipendijného pobytu, študenti sa môžu uchádzať aj o 3- až 6-mesačné
výskumné/umelecké pobyty úzko zviazané s vypracovaním diplomovej práce, v prípade
doktorandov sú to pobyty na 1 – 10 mesiacov a Samostatný cestovný grant nahradí nová
kategória – výskumné pobyty pre postdoktorandov na 3 – 6 mesiacov. Respondenti sa však
vyjadrovali k aspektom programu platným do roku 2017.).
Prevažná väčšina respondentov považuje stanovenú výšku štipendia za dostatočnú alebo skôr
dostatočnú (53 zo 66, takmer 80 %). Časť respondentov hodnotí stanovenú výšku štipendia za
skôr nedostatočnú (11 respondenti (17%)), iba 2 respondenti (3 %) považovali výšku štipendia
za vyslovene nedostatočnú. Nespokojnosť respondentov, vyjadrená v komentároch, súvisela
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najmä s realizáciou štipendijného pobytu v hlavných/veľkých mestách. Dôvodom boli často
vysoké poplatky za ubytovanie alebo nevyhnutnosť využívania mestskej hromadnej dopravy
v súvislosti s bývaním na periférii veľkých miest. Výška mesačného štipendia, ktorá je
zverejnená na webovej stránke NŠP, sa stanovuje s ohľadom na životné náklady v danej krajine
na základe stanoviska zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine. Štipendisti si tak môžu
vopred zvážiť svoje potenciálne výdavky v cieľovej krajine a pokúsiť sa v spolupráci
s prijímajúcou zahraničnou inštitúciou zabezpečiť finančne primerané ubytovanie.
Opakovane sa nám medzi krajinami, v ktorých nie je dostatočná výška štipendia, objavuje
Česká republika. Porovnali sme však mesačnú výšku štipendia, ktorú dostane štipendista
v rámci iných štipendijných programov, ako je CEEPUS a bilaterálna medzivládna dohoda, a tá
je porovnateľná so štipendiom v rámci NŠP. Prvýkrát sme dostali podnet, že mesačná výška
štipendia je nepostačujúca pre Izrael. Situáciu v danej krajine budeme sledovať a v prípade
ďalších obdobných podnetov sa ňou budeme zaoberať.
Niekoľko negatívnych komentárov sa netýkalo ani tak samotnej výšky štipendia, ako výšky
cestovného grantu. Cestovný grant je vzhľadom na celkový rozpočet programu 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. Niektorí
respondenti (2 zo 66 respondentov (3%)) by privítali, keby sa pri výške poskytovaného
štipendia zohľadňovali rozdiely v životných nákladoch medzi jednotlivými mestami v rámci
jednotlivých krajín. Nie je však 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. Pri pobytoch vo veľkých mestách
najviac rezonuje otázka finančne náročného ubytovania, preto uchádzačom, či už na
informačných seminároch alebo osobných konzultáciách, odporúčame, aby si možnosť
finančne primeraného ubytovania vykomunikovali s prijímajúcou zahraničnou vysokou
školou/výskumnou organizáciou už pri vybavovaní akceptácie.
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Výška štipendia
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54 zo 66 respondentov (teda 82 %) uviedlo, že považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu
uchádzať v rámci NŠP, za dostatočnú na uskutočnenie svojich študijných a výskumných
cieľov. 12 respondentov (18 %) by privítalo dlhšiu dobu pobytu, ako poskytujú podmienky
NŠP. Tieto odpovede môžu reflektovať aj skutočnosť, že z dôvodu obmedzených finančných
možností programu výberová komisia aj s prihliadnutím na predložený odborný program mohla
dĺžku pobytu, o ktorú pôvodne žiadali, skrátiť.

Dĺžka pobytu
12

dostatočná
krátka

54
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14 zo 66 respondentov (21 %) považuje vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci NŠP a
vypracovanie predkladaných materiálov, ktoré nahrávajú priamo k on-line žiadosti, za
nenáročné a 34 (52 %) za skôr nenáročné. 12 respondentov (18 %) z celkového počtu 66
respondentov označilo vypracovanie podkladových materiálov za skôr náročné a ďalších 5
respondentov (8 % z celkového počtu všetkých respondentov) ho označilo za náročné. Mnohí
respondenti, ktorí označili vypracovanie žiadosti ako náročnejšie, si však uvedomujú
opodstatnenosť subjektívne vnímanej náročnosti prípravy, čo ilustrujú aj komentáre, z ktorých
vyberáme:
„Samozrejme, že vypracovanie všetkých podkladov zaberá veľa času a energie, no
myslím si, že je to úplne v poriadku. Vzhľadom na účel podávania žiadosti o štipendium
nemôže byť systém nastavený tak, aby uspel bez dostatočného pričinenia každý.“
„Získanie štipendia má obrovský dopad na moju vedeckú kariéru. Písanie bolo veľmi
náročné, ale výsledok stojí za to. Ťažko tu navrhnúť nejaké zmeny, no najlepšie by
podľa mňa bolo, keby všetky dobré projekty mali zo strany NŠP podporu.“
„Samotné podmienky programu nepovažujem za náročné alebo neprimerané, avšak ich
samotné splnenie bolo dosť náročné, to isté platí aj pre akceptačný list. Získať kvalitné
odporúčacie listy od profesorov si totiž vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Čo sa týka
motivačného listu, odborného programu a životopisu, to bolo v poriadku, presne som
vedela, čo tam chcem napísať, teda vypracovať tieto dokumenty mi neprišlo náročné.“
„Niektoré veci mi prišli zbytočne náročné, napr. odporúčanie učiteľov, docentov, ktoré
je samozrejme potrebné, ale veľakrát na to učitelia najmä na vysokých školách nemajú
čas, čo sa potom odrazí na kvalite a to zase na neschválení štipendia... na druhej strane
chápem, že treba preukázať istú motiváciu a kvalitu pre schválenie nie malého
finančného grantu.“
Podmienky programu vrátane predkladaných materiálov k žiadosti, ako aj dátumy uzávierok
jednotlivých výziev na prekladanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP, ktoré sa opakujú už
niekoľko rokov v tých istých termínoch, sú známe, pevne stanovené a uchádzači o štipendium
ich môžu nájsť na webovej stránke SAIA. 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, ako aj
odporúčaní od vysokoškolských pedagógov môže, v niektorých prípadoch, predstavovať
komplikovanú záležitosť, a preto je dobré začať s vybavovaním požadovaných dokumentov čo
najskôr a nenechávať to na poslednú chvíľu pred uzávierkou. Objavil sa aj podnet na
prehodnotenie platnosti odporúčania na viac ako tri mesiace, resp. na dve výberové kolá, čo by
uľahčilo situáciu uchádzačom, ktorí sa po neúspechu opätovne uchádzajú o štipendium v rámci
NŠP. Odporúčajúci sa však vyjadrujú nielen k osobnostnej a odbornej stránke uchádzača, ale
aj k plánovanému odbornému programu, pričom okolnosti realizácie pobytu sa medzičasom
môžu výrazne zmeniť. Preto aj naďalej budeme pre účely hodnotenia vyžadovať odporúčania
nie staršie ako tri mesiace.
Na základe odpovedí a komentárov prevažnej časti respondentov môžeme povedať, že SAIA
od uchádzačov o štipendium v rámci NŠP vyžaduje štandardné materiály, ktoré sa vyžadujú aj
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v rámci iných kvalitných štipendijných programov. Keďže ústne pohovory z dôvodu počtu
uchádzačov a rozmanitého odborného zázemia nie sú možné, žiadosť s požadovanými
predkladanými materiálmi reprezentuje uchádzača v plnej miere, t. j. práve podkladové
materiály umožňujú výberovej komisii objektívne kvalitatívne hodnotenie jednotlivých
predkladaných žiadostí o štipendium. Ilustruje to aj nasledujúci komentár:
„Vypracovanie žiadosti som označil ako skôr náročné, avšak to nemyslím ako kritiku.
Na získanie grantu je nutné žiadosti a ostatným dokumentom venovať náležitú
pozornosť, nakoľko konkurencia medzi uchádzačmi je veľká. Zrejme by bolo
nesprávne, aby grant získali aj uchádzači, ktorí nemajú konkrétnu predstavu o programe
pobytu. Preto hodnotím požadované dokumenty za skôr náročné, avšak adekvátne“.

Vypracovanie žiadosti a podkladových
materiálov k žiadosti
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skôr náročné
náročné
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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.
65 zo 66 respondentov (99 %) bolo spokojných alebo skôr spokojných s komunikáciou
s administrátorom NŠP. Skôr nespokojný bol iba 1 respondent. Na ilustráciu vyberáme
z niektorých komentárov:
„S NŠP SR som spokojný, administrátori programu boli veľmi ústretoví, stanovená
výška mesačného štipendia je taktiež postačujúca, priestor na realizáciu úloh a cieľov v
rámci pobytu je dostatočný. Hodnotím to veľmi kladne.“
„NŠP nadmieru splnil moje očakávanie, všetci pracovníci boli veľmi milí a ochotní
pomôcť, nech som mala akýkoľvek problém alebo otázky.“
„Ďakujem pracovníčkam za pomoc a rady pri podávaní štipendia, aj keď som bohužiaľ
nebola úspešná.“
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„Pracovníci na Sasinkovej (pozn. administrátora: adresa SAIA, n. o., v Bratislave) sú
príjemní, ochotní a ústretoví. Podmienky čerpania štipendia sú v porovnaní s
každodennou realitou slovenského vedca príjemne jednoduché. Vďaka.“
„Ocenil by som obšírnejšiu spätnú väzbu, teda nielen náhodné číselné hodnotenie
jednotlivých častí žiadosti, ale aj slovné hodnotenie a zdôvodnenie.“

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 komisiou 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. ktorý
dokument je odporúčané vylepšiť v prípade opätovného podania žiadosti o štipendium, môžu
uchádzači kontaktovať administrátora programu. Ten na základe hodnotenia jednotlivých
kategórií ako aj komentárov členov výberovej komisie, ktorí danú žiadosť hodnotili, sa usiluje
poskytnúť čo najkomplexnejšiu informáciu. V niektorých prípadoch je však odôvodnenie
komplikované z dôvodu príliš stručných alebo úplne absentujúcich komentárov hodnotiteľov.
Z prevažne pozitívnych hodnotení jednotlivých respondentov môžeme na záver jednoznačne
vyhlásiť, že Národný štipendijný program je veľmi dobre administratívne zabezpečený.

Komunikácia s administrátorom
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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.
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63 zo 66 respondentov (96 %) je spokojných alebo skôr spokojných s elektronickým systémom
na podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP. Systém funguje dobre a spoľahlivo,
uchádzači s ním nemajú žiadne vážnejšie problémy.
4 respondenti mali výhrady k požiadavke doručenia vytlačeného a podpísaného originálu
žiadosti v papierovej podobe. Od roku 2017 platí, že žiadosti o štipendium sa budú podávať iba
v elektronickej podobe; nebude potrebné odosielať do SAIA originál vytlačenej a podpísanej
žiadosti o štipendium, čím sa výraznejšie zníži byrokratické zaťaženie uchádzačov
o štipendium, ktoré bolo aj v minulosti predmetom kritiky zo strany respondentov.

Spokojnosť s on-line systémom na podávanie
žiadostí
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Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom?)
Jedným z relevantných dôkazov spokojnosti uchádzačov a štipendistov NŠP s programom je
fakt, že 60 zo 66 respondentov (91 %) by Národný štipendijný program odporučilo svojim
kolegom a známym.
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Na základe odpovedí respondentov možno konštatovať, že aj tentokrát sa v negatívnych
hodnoteniach vo veľkej miere ukazuje frustrácia neúspešných kandidátov. V mnohých
prípadoch ide o neúspešných uchádzačov, ktorí boli síce kvalitní, ale v dôsledku narastajúcej
konkurencieschopnosti medzi potenciálnymi štipendistami a obmedzených finančných zdrojov
programu nemohli byť schválení, o čom svedčia aj nasledujúce komentáre respondentov:
„Vzhľadom k tomu, že viac uchádzačom štipendium nedostalo, ako dostalo a zháňanie
podkladov a sumarizovanie všetkých dokumentov zabralo pomerne dosť času,
upozornil by som kolegov, že je na ich zvážení, či sa im oplatí venovať čas na
vypracovanie aj v prípade, že by štipendium nedostali a či nie je jednoduchšie získať
iné štipendium na pokrytie nákladov. Čiže možnosť zmeny vidím v uspokojení väčšieho
počtu uchádzačov.“
„ Komplikovanosť a malá šanca na úspech.“

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 detailnejšie informácie
ohľadom získaného hodnotenia, prípadne špecifikáciu konkrétnych dôvodov, kvôli ktorým
uchádzačovi o štipendium udelené nebolo, aby tak získali konštruktívnu kritiku na prípadné
vylepšenie žiadosti do budúcnosti. Touto záležitosťou sa SAIA priebežne zaoberá.
Príjemným ohodnotením našej práce na Národnom štipendijnom programe bola väčšina
pochvalných komentárov:
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„NŠP je dobrý nástroj, prosím kreujte ho ďalej, aby bol ešte lepší. Propagujte ho, aby
viac študentov/vedeckých pracovníkov chodilo do zahraničia, myslím si, že je to veľmi
dôležité a prínosné.“
„Získanie štipendia má obrovský dopad na moju vedeckú kariéru. Písanie bolo veľmi
náročné, ale výsledok stojí za to. Ťažko tu navrhnúť nejaké zmeny, no najlepšie by
podľa mňa bolo, keby všetky dobré projekty mali zo strany NŠP podporu.“
„Ďakujem, že som mala možnosť využiť toto štipendium a vďaka nej sa naučiť nové
možnosti vo výskume. Určite sa každý vysokoškolský študent mal aspoň raz uchádzať
o získanie tohto štipendia.“
„Som veľmi spokojná! Je to obrovská príležitosť pre študentov.“
„Bola som veľmi spokojná, ďakujem. Jediný návrh na zlepšenie je úplná digitalizácia
dokumentov.“ (komentár administrátora: Od roku 2017 sa žiadosti o štipendium NŠP
podávajú iba on-line. Požadované dokumenty stačí nahrať iba do on-line systému. Nie
je už potrebné vytlačiť formulár žiadosti a podpísaný ho zaslať na našu adresu.
Originály dokumentov vyžadujeme v prípade udelenia štipendia až v súvislosti so
samotným nástupom na pobyt a ukončením pobytu. Tieto originály sú potrebné na účely
dokladovania vynaložených finančných prostriedkov, keďže SAIA, n. o., ako
administrátor programu zodpovedá za nakladanie s finančnými prostriedkami na
štipendiá a granty z verejných zdrojov.)

Vyskytli sa aj nasledujúce slovné hodnotenia, pripomienky (vyberáme):
„Som sklamaná, že ten celkový počet bodov nie je prerozdelený medzi jednotlivé
hodnotené kategórie o niečo viac spravodlivejšie a korektnejšie. Predsa len, odborný
program alebo motivačný list majú podľa mňa vyššiu hodnotu, než je odporúčanie a
akceptačný list.“
„Ocenil by som obšírnejšiu spätnú väzbu, teda nielen náhodné číselné hodnotenie
jednotlivých častí žiadosti, ale aj slovné hodnotenie a zdôvodnenie. Veľký dôraz je
kladený na kvalitu akceptačného listu – ale veľkou mierou len z hľadiska obsahu. Top
školitelia zo svetových pracovísk nemajú čas na písanie dlhých akceptačných listov,
často sú len veľmi stručné, napriek tomu treba na ich získanie vynaložiť nemalé úsilie.
To sa napokon vôbec nezohľadní a udelí sa pomerne malý počet bodov. Preto by sa
akceptačné listy nemali hodnotiť vôbec, mali by byť len formálnym kritériom.“
(komentár administrátora: Odporúčanie je jedným z externých zdrojov hodnotenia
predpokladov uchádzača na štipendijný pobyt, doplňujúci subjektívny obraz zámeru
uchádzača v objektívnom kontexte výskumu realizovanému v cieľovej inštitúcii;
akceptačný list sa pri kategórii študent nehodnotí, v prípade doktorandov ide už
o výskumný pobyt a preto obsah akceptačného listu by mal reflektovať mieru záujmu
prijímajúcej inštitúcie o štipendijný pobyt na základe odborných predpokladov
uchádzača a taktiež slúži ako dôležitý externý zdroj zdôvodnenia potreby absolvovania
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štipendijného pobytu, preto sú tieto dokumenty pri hodnotení žiadosti o štipendium
rovnako dôležité ako aj dokumenty vypracované samotným uchádzačom.)

Záver:
Z odpovedí respondentov vyplýva, že Národný štipendijný program je všeobecne hodnotený
prevažne pozitívne. Aj na základe získanej spätnej väzby z ostatných rokov od roku 2017 platia
zmenené podmienky programu. Teší nás pozitívne hodnotenie programu zo strany
respondentov, podľa ktorých ide o veľmi dobrú možnosť na odborný a v neposlednom rade aj
osobný rast. Aj v tomto roku však sledujeme prejavy frustrácie neúspešných uchádzačov,
ktorí boli síce kvalitní, ale z dôvodu narastajúcej konkurencieschopnosti medzi
potenciálnymi štipendistami a obmedzených finančných zdrojov na program nemohli byť
schválení.

Uchádzači/štipendisti zo zahraničia
SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 353 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si
podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2016 a 270 uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2016. Administrátor
programu oslovil elektronickou poštu celkovo 623 uchádzačov (54 uchádzačov v kategórii
študent, 78 uchádzačov v kategórii doktorand, 491 uchádzačov v kategórii vysokoškolský
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník) o štipendium v rámci Národného štipendijného
programu zo zahraničia. Dotazník vyplnilo a odoslalo 222 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.
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Z celkového počtu 222 respondentov 125 respondentov (56 %) štipendium v rámci Národného
štipendijného programu získalo a 97 respondentom (44 %) štipendium v rámci Národného
štipendijného programu schválené nebolo.

Získal/-a štipendium v rámci NŠP

97
125

áno

nie

Z celkového počtu 222 vyplnených dotazníkov bolo 13 vyplnených v kategórii študent (6 %),
34 v kategórii doktorand (15 %) a 175 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký
pracovník (79 %).

Kategória
13

34

175

študent

doktorand

VŠ učiteľ, výskumný a umelecký pracovník

Otázka č. 3: Vyjadrite sa k nasledujúcim aspektom Národného štipendijného programu
SR:
-

Stanovená výška mesačného štipendia
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-

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 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 o štipendium 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 (199 z 222; 90 %). Iba 23 respondentov
(10 %) považuje súčasnú stanovenú výšku štipendia za „skôr nedostatočnú“, resp.
„nedostatočnú“. Z týchto 23 respondentov štipendium v rámci NŠP nezískali 12, 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 a štipendium
v rámci NŠP získali, súviseli s vysokými medzinárodnými cestovnými nákladmi spojenými
s cestou na Slovensko a späť (drahé letenky). Táto pripomienka sa zvykne opakovať každý rok.
Od roku 2017 sa budú môcť uchádzači o štipendium v rámci NŠP v kategórii študent a
doktorand uchádzať o cestovný príspevok. Výška príspevku bude závisieť od vzdialenosti
medzi miestom bydliska/pôsobenia uchádzača o štipendium a jeho miestom pobytu na
Slovensku (vzdialenosť vzdušnou čiarou). Tento krok má za cieľ zatraktívniť dané kategórie
a zvýšiť záujem uchádzačov zo zahraničia, ktorých môže odrádzať od podania si žiadosti práve
predstava vysokých cestovných nákladov.
Žiaľ, finančné možnosti programu sú obmedzené, a preto nie je možné, aby program hradil
medzinárodné cestovné náklady všetkým štipendistom (štipendistov v kategórii vysokoškolský
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník je niekoľkonásobne viac, ako štipendistov v kategórii
študent a doktorand).
Pri súčasnom rozpočte zároveň nie je možné, aby program poskytoval extra príplatky na nákup
publikácií alebo materiálu potrebného na experimenty, príspevky na bývanie, úhradu
účastníckych poplatkov na medzinárodné konferencie a podobne.
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Výška mesačného štipendia
14

9
106

93

dostatočná

skôr dostatočná

skôr nedostatočná

nedostatočná

Väčšina respondentov (165 z 222; 74 %) považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu
uchádzať v rámci Národného štipendijného programu za dostatočnú na uskutočnenie svojich
študijných a výskumných cieľov.
47 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,
pravdepodobne by mali záujem o možnosť poskytnutia štipendia, ktoré by pokrylo celé
vysokoškolské štúdium na Slovensku (získať diplom). S touto požiadavkou sa často stretáva
administrátor programu v rámci elektronickej komunikácie so záujemcami o štipendium
v kategórii študent. Avšak, tieto odpovede mohli súvisieť aj so skutočnosťou, že týmto
respondentom (kategória doktorand, vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník)
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.
10 respondenti (5 %) 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. Minimálne
časové obdobie je nastavené tak, aby bolo možné zrealizovať výskum a dosiahnuť relevantné
výskumné výsledky, prípadne nadviazať počiatočnú, kvalitnú a obojstranne prospešnú
spoluprácu.

72

Možná dĺžka pobytu
47

10

165

dostatočná

krátka

dlhá

198 z 222 respondentov (90 %) nepovažuje vypracovanie on-line žiadosti a dokumenty, ktoré
je 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 také materiály, ktoré by uchádzači nemuseli vypracovať, ak by sa uchádzali
o štipendium v rámci iného kvalitného 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). Od roku 2017 budú uchádzači o štipendium v kategórii študent a doktorand
oslobodení aj od tejto povinnosti, a teda rovnako ako uchádzači o štipendium v kategórii
vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník budú musieť doručiť iba originál
pozývacieho listu (potvrdenie o štúdiu následne doručia iba schválení štipendisti).
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, administrátor programu sa mu snaží poskytnúť kontakty na osoby,
s ktorými na daných inštitúciách SAIA spolupracuje a komunikuje 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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Vypracovanie žiadosti a predkladaných
materiálov k žiadost
7

17

95

103

nenáročné

skôr nenáročné

skôr náročné

náročné

Otázka č. 4: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
Otázkou č. 4 chcela SAIA od uchádzačov a štipendistov získať informácie o tom, či je Národný
štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska.
217 z 222 respondentov (98 %) bolo spokojných 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
23
26

191

spokojný/-á

skôr spokojný/-á

skôr nespokojný/-á

nespokojný/-á

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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217 z 222 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. Administrátor programu sa snaží uchádzačov o štipendium
upozorniť, aby si podávanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu, keďže množstvo operácií
prebiehajúcich v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line
systému, čo môže mať za následok, napríklad, pomalšie nahrávanie jednotlivých príloh k online žiadosti (ide hlavne o prílohy s väčším rozsahom). Systém môže pracovať pomalšie, čo
spôsobí, že si uchádzač nestihne žiadosť odoslať v stanovenom termíne (ak si žiadosť podáva
niekoľko minút pred uzávierkou na podávanie žiadostí).

Spokojnosť s on-line systémom na
podávanie žiadostí
32
31

186

spokojný/-á

skôr spokojný/-á

skôr nespokojný/-á

nespokojný/-á

Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Jednou z najlepších vizitiek Národného štipendijného programu je skutočnosť, že 213 z 222
respondentov (96 %) by tento štipendijný program odporučilo svojim kolegom a známym
(program by ďalej neodporučilo iba 9 neúspešných uchádzačov o štipendium v rámci NŠP).
Z komentárov respondentov a vyplnených dotazníkov vyplýva, že značná časť respondentov to
aj skutočne 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
3
24

6

189

áno

skôr áno

skôr nie

nie

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:
„Moc Vám děkuji za Váš program, který mi umožní dokončení disertační práce a
navázání mnohých odborných kontaktů ve slovenském univerzitním i výzkumné
prostředí včetně naučení se novým dovednostem a znalostem ve slovenských
institucích..“
„Ďakujem za možnosť zúčastniť sa štipendijného pobytu na Trnavskej univerzite, v
rámci ktorého som uskutočnila všetky plánované body odborného programu. Som
presvedčená, že výsledky mojej stáže budú užitočné pre moju prácu a pre spoluprácu
medzi UžNU (Ukrajina) a TU Trnava.“
„Som veľmi vďačná SAIA, že poskytuje takúto možnosť pre študentov a výskumníkov.
Proces podávania žiadostí je jednoduchý a zrozumiteľný. Budem povzbudzovať mojich
študentov a kolegov, aby si podali žiadosť o štipendium v rámci NŠP.“
„Myslím si, že podmienky programu sú jasné a detailné. S elektronickým systémom na
podávanie žiadostí sa pracuje jednoducho. Ďakujem Vám za Vašu prácu.“
„Veľmi kvalifikovaná a profesionálna komunikácia s administrátorom programu,
ktorého odpovede boli vždy rýchle.“
„Národný štipendijný program SR prispel k prehĺbeniu spolupráce s mojimi
slovenskými kolegami, umožnil mi spoznať kolegov z medzinárodnej výskumnej
komunity a oboznámiť sa so slovenskou kultúrou a históriou.“
„Všetko je veľmi dobre zorganizované, podávanie žiadostí je jednoduché, administrátor
programu je milý a nápomocný.“
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„Národný štipendijný program je jedinečná príležitosť na realizáciu kvalitného
vedeckého výskumu.“
„Ďakujem Vám za túto príležitosť, ktorá mi umožnila posilniť vzťahy s kolegami. Počas
pobytu na Slovensku som mala skvelú príležitosť zozbierať množstvo užitočných
materiálov a začať zaujímavé projekty.“
„Tento program je skvelá príležitosť na získanie nových vedomostí a uskutočnenie
výskumných aktivít na kvalitných vysokých školách v Slovenskej republike.
Organizácia programu je na vysokej úrovni. Na všetky otázky som dostala rýchlu
odpoveď. Ďakujem Vám za možnosť zrealizovať výskum na Slovensku.“
„Váš systém je jeden z nejlepších systému administrace co znám.“
„Štipendijný program by mal hradiť cestovné náklady (alebo ich časť) spojené s
príchodom a odchodom zo Slovenska a zdravotné poistenie (alebo jeho časť) tak, ako
to robia iné štipendijné programy.“ (komentár administrátora: Rozpočet NŠP má svoje
obmedzenia. Štipendium ma primárne slúžiť na pokrytie životných nákladov
štipendistov počas pobytu na Slovensku. Finančné prostriedky majú využiť hlavne na
pokrytie výdavkov na ubytovanie a stravu. Pre program by bolo finančne neúnosné
uhradiť všetkým štipendistom cestovné náklady a zdravotné poistenie počas pobytu bez
toho, aby to malo negatívny vplyv na počet schválených štipendistov. Pozitívom je, že
od roku 2017 sa budú môcť uchádzači o štipendium v rámci NŠP v kategórii študent
a doktorand uchádzať o príspevok na cestovné.)
„Mrzí ma, že sú uprednostňovaní uchádzači z Ukrajiny a iných západných krajín.“
(komentár administrátora: Počet schválených štipendistov závisí iba od kvality žiadostí
podaných k danej uzávierke a od finančných možnosťami programu. Neexistujú krajiny,
ktorých občania by boli zvýhodnení, resp. znevýhodnení pri hodnotení žiadostí. Vyššie
percento schválených štipendistov z Ukrajiny súvisí s vysokým percentom podaných
žiadostí ukrajinských uchádzačov o štipendium. V roku 2016 bolo spolu podaných 623
žiadostí o štipendium v rámci NŠP a z toho bolo 259 žiadostí ukrajinských uchádzačov,
t. j. 42 %.)
„Uviesť na stránke zoznam univerzít a organizácií, kde je možné realizovať pobyt a
uviesť kontaktné osoby, ako aj ich kontaktné údaje.“ (komentár administrátora: Na
webovej stránke programu máme v texte hypertextové prepojenia na našu stránku
EURAXESS, kde je zverejnený zoznam všetkých vysokých škôl a ústavov Slovenskej
akadémie vied, ktoré môžu slúžiť ako pozývajúce organizácie pre uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP. Väčšina vysokých škôl na ústavov SAV majú webové stránky
aj v anglickom jazyku, a preto by nemal byť problém nájsť kontakt na zamestnancov
daných inštitúcií. SAIA nemá kapacity na to, aby dokázala vytvoriť a udržiavať stále
aktualizovaný zoznam pracovníkov vysokých škôl a SAV, na ktorých by sa mohol daný
uchádzač o štipendium obrátiť so žiadosťou o získanie pozývacieho listu.)
„Navrhujem, aby sa všetky požadované dokumenty predkladali iba v elektronickej
podobe.“ (komentár administrátora: Väčšinu požadovaných dokumentov, ktoré sú
potrebné k podaniu si žiadosti o štipendium v rámci, skutočne stačí nahrať iba k on-line
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žiadosti. Jediný dokument, ktorý sa vyžaduje ako originál pri všetkých kategóriách je
pozývací list, ktorý môže byť odoslaný na adresu SAIA, n. o., priamo pozývajúcou
organizáciou na Slovensku. Uchádzači o štipendium v kategórii študent a doktorand
museli doručiť aj originál potvrdenia o štúdiu. Od roku 2017 sa bude potvrdenie
o štúdiu vyžadovať iba v elektronickej podobe. Originál dokumentu bude potrebné
odoslať iba v prípade udelenia štipendia.)
„Uprednostnil by som doručenie oficiálnych dokumentov iba elektronickou poštou a
nie štandardnou poštou.“ (komentár administrátora: Z ekologického a ekonomického
hľadiska by bolo výhodnejšie oficiálne dokumenty odosielať iba elektronickou poštou,
ale väčšina štipendistov potrebuje oficiálne dokumenty aj v papierovej podobe na
deklarovanie udelenia štipendia voči svojej domácej inštitúcii, ako aj voči
zastupiteľským úradom SR pre získanie víza potrebného na vstup na územie SR.)
„Keďže je veľa uchádzačov z Ukrajiny, bolo by dobré mať možnosť podávať žiadosť v
ukrajinčine.“ (komentár administrátora: SAIA, n. o., neplánuje rozšíriť možnosti
podávania žiadostí o ďalšie jazyky. Zvýšilo by to nároky kladené na výberovú komisiu.
Nájsť hodnotiteľov, ktorí by ovládali ukrajinský jazyk na požadovanej jazykovej úrovni
by bola náročná, ak nie nemožná úloha. Od roku 2017 sa dokonca zníži počet jazykov,
v ktorých bude možné žiadosti podávať. Do roku 2017 bolo možné žiadosti podávať
v slovenskom, ruskom, anglickom, francúzskom a španielskom jazyku. Od roku 2017 to
bude iba slovenský, anglický a ruský jazyk – v prípade študentov iba slovenský
a anglický jazyk. Informácie na webovej stránke programu budú aj naďalej dostupné
v piatich jazykoch.)
„Administrátor programu mi poslal body, ktoré som získal. To je v poriadku. Ale, ak
moju žiadosť hodnotili experti, privítal by som ich odborný komentár a pripomienky
týkajúce sa mojej žiadosti, aby som v budúcnosti neopakoval rovnaké chyby.“ „Nejasné
dôvody, prečo mi štipendium nebolo udelené.“ (komentár administrátora:
Administrátor programu po zverejnení výsledkov výberu rozpošle všetkým uchádzačom
o štipendium v rámci NŠP rozhodnutie komisie. Neúspešní kandidáti dostanú
informáciu o tom, koľko bodov ich žiadosť získala a koľko bolo potrebné minimálne
získať bodov pre udelenie štipendia. Uchádzači majú možnosť kontaktovať
administrátora programu, aby im poskytol bližšie informácie o tom, prečo ich žiadosť
nebola úspešná. Administrátor programu sa snaží poskytnúť čo najkomplexnejšiu
informáciu na základe komentárov členov komisie, ktorí hodnotili danú žiadosť. Niekedy
je komplikované poskytnúť erudovanú odpoveď, ak sú komentáre hodnotiteľov príliš
stručné. Aby neúspešní kandidáti boli so zdôvodnením administrátora ešte spokojnejší,
bude potrebné apelovať na členov výberovej komisie, aby poskytovali detailné
komentáre k jednotlivým hodnoteným kritériám žiadostí.)

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
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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
a osobnom 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 2016 A ČERPANIE PROSTRIEDKOV NA
ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY
V roku 2016 bolo na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAIA určených na štipendiá
a granty v rámci NŠP celkom 1 000 000 €, pričom tieto prostriedky mohli byť použité na
vyplácanie štipendií a grantov z riadnych výziev v roku 2015 a 2016.
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30.
apríla 2015, 31. októbra 2015 a 30. apríla 2016), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2017) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2016 (podrobný zoznam zmien v rámci
schválených štipendií je v prílohe č. 15). SAIA, n. o., sa obrátila na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné prostriedky programu v roku
2016 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola ministerstvom odobrená. Štipendiá
za január 2017 boli v decembri 2016 vyplatené všetkým štipendistom s trvalým pobytom na
Slovensku, ako aj zo zahraničia. Štipendiá za január 2017 boli v decembri 2016 vyplatené len
tým štipendistom NŠP, ktorých štipendijný pobyt nezačínal/nekončil v januári 2017.
Aj napriek vyplateniu tzv. januárových štipendií v decembri 2016 a osloveniu viacerých
náhradníkov, ktorých pobyty by sa mohli aspoň čiastočne realizovať v roku 2016, nebolo
možné všetky prostriedky využiť na účely úhrady štipendií a cestovných grantov. Vzhľadom
na naďalej vysoký zostatok nevyčerpaných prostriedkov na štipendiá vo výške 12 214,96 € sa
SAIA obrátila dňa 19. 12. 2016 na MŠVVaŠ SR so žiadosťou využiť zostatok na financovanie
mobilít v roku 2017 (podobná situácia sa riešila aj v roku 2014). Ako sme už uviedli, zostatok
vznikol v súvislosti so zmenami v už schválených štipendiách. Zmeny boli buď objektívne
podmienené, alebo sme nemali možnosť ich ovplyvniť. Zároveň viacero štipendistov, ktorí mali
ukončiť štipendijné pobyty v priebehu decembra 2016, nemalo splnené všetky formálne
náležitosti potrebné pre vyplatenie poslednej časti štipendia. Našej žiadosti o využitie zvyšných
prostriedkov z roku 2016 v mesiacoch január – marec 2017 na pokrytie štipendií a záväzkov
z roku 2016 nebolo vyhovené s odôvodnením, že podľa pokynov učtárne Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR všetky finančné prostriedky poskytnuté zálohovou faktúrou mali
byť do konca roka 2016 vyúčtované v konečnej vyúčtovacej faktúre. V súlade s uvedeným sme
teda dňa 20. 12. 2016 zaslali na účet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sumu
vo výške 12 214,96 €.
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 2016:
Výška
čerpaných
štipendijných
prostriedkov

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet uhradených
štipendijných
mesiacov

rok 2016

rok 2016

rok 2016

Štipendiá pre zahraničných študentov

21 875,00 €

19,00

62,50

Štipendiá pre zahraničných doktorandov

64 670,00 €

33,00

111,50

Štipendiá pre zahraničných
vysokoškolských učiteľov a výskumných
pracovníkov

483 975,00 €

144,00

533,00

Štipendiá pre slovenských študentov

60 165,35 €

28,00

82,00

Štipendiá pre slovenských doktorandov

291 455,96 €

66,00

241,00

Cestovné pre slovenských uchádzačov
poberajúcich štipendium NŠP

12 668,98 €

49,00

0,00

Cestovné pre slovenských uchádzačov
nepoberajúcich štipendium NŠP

8 425,57 €

10,00

0,00

Zdravotná prehliadka pre zahraničných
uchádzačov NŠP

6 958,68 €

35,00

0,00

Januárové štipendiá pre zahraničných
uchádzačov – štipendium za mesiac
január 2017 uhradené v decembri 2016

15 930,00 €

21

21

Januárové štipendiá pre slovenských
uchádzačov – štipendium za mesiac
január 2017 uhradené v decembri 2016

21 660,50 €

17

17

A

987 785,04 €

483,00

1 034,00

Kategória rozpočtu

SPOLU

C
POSKYTNUTÁ ZÁLOHA na rok
1 000 000,00 €
2016
D
ROZDIEL ((B+C)-A)
nevyčerpané finančné prostriedky v roku
2016

12 214,96 €

Vrátené

12 214,96 €
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Prehľad nákladov na základné zabezpečenie programu, na administratívne náklady
a náklady na propagáciu a poskytovanie informácií v roku 2016 poskytuje nasledujúca
tabuľka:
Kategória rozpočtu

A

B

C

Poskytnutá záloha
na rok 2016 v EUR

Čerpanie finančných
prostriedkov v roku
2016 v EUR

Rozdiel ( A-B) v EUR –
nevyčerpané finančné
prostriedky

Základné náklady

66 235 €

66 235 €

0€

Administratívne
náklady

53 577 €

52 053 €

1 524 €

Propagácia

63 630 €

65 154 €

-1 524 €

SPOLU

183 442 €

183 442 €

0€

Poznámka:
*)

Suma vo výške 1 524 € bola so súhlasom MŠVVŠ SR (list MŠVVŠ č. 2016-14301/51296:10-15A0 zo dňa
12.12.2016) oproti pôvodnému rozpočtu presunutá z administratívnych nákladov na propagáciu, čím
sa zabezpečila dotlač publikácie „Study in Slovakia: Study Programmes Offered in Foreign Languages“,
a teda docielilo sa efektívne a hospodárne využitie prostriedkov na zabezpečenie chodu programu
a úloh SAIA v rámci zmluvy s MŠVVŠ.

Spracovali:
Mgr. Silvia Kotuličová, Mgr. Lukáš Marcin, Bc. Štefan Varenits
Bratislava 28. marca 2017

Mgr. Michal Fedák,
zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.
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PČ
1

Dátum
13.1.2016

2

14.1.2016

3

Počet
účastníkov

Príloha č. 1: Zoznam seminárov, školení a ďalších informačných podujatí, kde bola
poskytnutá informácia o Národnom štipendijnom programe v roku 2016

Názov akcie
Ako pripraviť žiadosť o štipendium na
študijný pobyt do krajín Ázie
Štipendiá na kurz alebo školu cudzieho
jazyka v zahraničí

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

Miesto
Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici
Krajská knižnica v Žiline

19.1.2016

Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť aj
do sveta!

SAIA, n. o., Bratislava

ŽU Žilina

25

4

19.1.2016

Vyber si univerzitu... Získaj štipendium...
a študuj v Moldavsku

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

1

5

20.1.2016

SAIA, n. o., RP Nitra

UCM Trnava

5

6

21.1.2016

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

1

7

21.1.2016

SAIA, n. o., RP Žilina

26.1.2016

SAIA, n. o., RP Nitra

Okresná knižnica Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíne
SAIA, n. o., RP Nitra

15

8

Získaj štipendium SAIA, n. o., do Ruska a
„PREŠTUDUJ SA“ k detailom!
Ako prekonať „čínsky múr obáv“ a podať
si žiadosť o ŠTIPENDIUM
Štipendiá na kurz alebo školu cudzieho
jazyka v zahraničí
„Via BULGARIA par ŠTIPENDIUM by SAIA,
n. o.“

9

26.1.2016

Štipendijné možnosti do zahraničia pre
umelcov

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo
Zvolene

19

10

28.1.2016

Ako podať žiadosť o štipendium

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica ŽU Žilina

11

11

2.2.2016

Štipendiá do celého sveta

SAIA, n. o., RP Žilina

ŽU Žilina

11

12

2.2.2016

Získaj štipendium a ponor sa do štúdia
trochu inak...

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

1

13

3.2.2016

Získaj štipendium a spoznaj Macedónsko

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

1

14

4.2.2016

„Premosti“ svoje štúdium do Slovinska

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

1

15

8.2.2016

„Zahraj si jednu tretinu“ štúdia v ČR

SAIA, n. o., RP Nitra

TvU Trnava

2

16

9.2.2016

Štipendiá na krátkodobé pobyty v
zahraničí

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU Zvolen

9

17

10.2.2016

Deň otvorených dverí PU Prešov

PU Prešov

18

16.2.2016

Štipendiá do anglicky hovoriacich krajín

SAIA, n. o., RP Žilina

19

16.2.2016

Štipendiá na štúdium a výskum v
zahraničí

Prodekanka pre
zahraničné vzťahy a
vzťahy s verejnosťou
FZKI SPU Nitra Ing.
Mária Bihuňová, PhD.

Foyer študentského domova PU 32
Prešov
Krajská knižnica Antona
15
Bernoláka v Žiline
Fakulta záhradníctva a
18
krajinného inžinierstva SPU Nitra

20

16.2.2016

Štipendijné možnosti do zahraničia na
mieru študentom histórie

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Katedra histórie Filozofickej
fakulty UMB Banská Bystrica

9

21

16.2.2016

Získaj štipendium do Poľska a rozozvuč
svoj štúdium v krajine Chopina

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

2

22

17.2.2016

Štipendiá pre umelcov

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Záhrada – Centrum nezávislej
kultúry v Banskej Bystrici

56

13
9

1

83

Počet
účastníkov

PČ
23

Dátum
18.2.2016

Názov akcie
Ako písať motivačný list a životopis k
žiadosti o štipendium

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

Miesto
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo
Zvolene

10

24

18.2.2016

Deň otvorených dverí UKF Nitra

UKF Nitra

UKF Nitra

16

25

22.2.2016

Štipendiá na štúdium a výskum v
Maďarsku

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

1

26

23.2.2016

Ponuka štipendií pre študentov ŽU Žilina

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica ŽU Žilina

9

27

23.2.2016

Štipendiá do anglicky hovoriacich krajín

24.2.2016

Aktuálne štipendijné ponuky do
zahraničia pre študentov UMB Banská
Bystrica

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici
UMB Banská Bystrica

33

28

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

29

24.2.2016

Štipendiá a granty na študijné, výskumné
a jazykové pobyty v rôznych krajinách
sveta

SAIA, n. o., RP Žilina

Pedagogická fakulta KU
Ružomberok

16

30

24.2.2016

Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete
2016!

SAIA, n. o., RP Košice

Filozofická knižnica UPJŠ Košice

11

31

1.3.2016

Zoznámte sa: Národný štipendijný
program

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU Zvolen

7

32

2.3.2016

Ako napísať žiadosť o štipendium na
výskumný pobyt v zahraničí

FPV UKF Nitra

Katedra geografie a
regionálneho rozvoja Fakulty
prírodných vied UKF Nitra

21

33

2.3.2016

Štipendiá a granty na výskumné a
študijné pobyty v zahraničí

SAIA, n. o., RP Košice

Univerzitná knižnica UVLF Košice

9

34

8.3.2016

IAESTE

ŽU Žilina

30

35

9.3.2016

Dni príležitostí na ŽU Žilina (informačný
stánok)
Ako uloviť štipendium do zahraničia

36

9.3.2016

Dni príležitostí na ŽU Žilina (informačný
stánok)

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
IAESTE

Ekonomická fakulta UMB Banská 5
Bystrica
ŽU Žilina
42

37

9.3.2016

Dni príležitostí na ŽU Žilina (seminár)

IAESTE

ŽU Žilina

8

38

9.3.2016

Štipendiá a granty na výskumné a
študijné pobyty v zahraničí

SAIA, n. o., RP Košice

Unipocentrum PU Prešov

9

39

9.3.2016

Štipendiá do zahraničia na mieru
SAIA, n. o., RP Banská
študentom 2. ročníka Európskych
Bystrica
kultúrnych štúdií FF UMB Banská Bystrica

Katedra európskych kultúrnych
štúdií Filozofickej fakulty UMB
Banská Bystrica

15

40

10.3.2016

AZU Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

17

41

10.3.2016

SAIA, n. o., RP Žilina

10.3.2016

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Fakulta humanitných vied ŽU
Žilina
Centrum rozvoja doktorandov
UMB Banská Bystrica

3

42

Ako pripraviť žiadosť o štipendium na
zahraničný študijný pobyt
Pripravte sa s nami na zahraničnú
mobilitu!
Štipendiá na krátkodobé pobyty v
zahraničí pre doktorandov

43

10.3.2016

Štipendium NŠP SR

SAIA, n. o., RP Nitra

SPU Nitra

8

44

14.3.2016

LA-LA-LATINSKÁ AMERIKA: štipendiá a
študijné možnosti

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo
Zvolene

5

45

14.3.2016

Štipendiá pre študentov KU Ružomberok

SAIA, n. o., RP Žilina

KU Ružomberok

8

46

15.3.2016

Medzinárodný deň mobility na ŽU Žilina – ŽU Žilina
Erasmus+ Day

ŽU Žilina

15

4

6

84

Počet
účastníkov

PČ
47

Dátum
16.3.2016

Názov akcie
Ako napísať žiadosť o štipendium na
výskumný pobyt v zahraničí

Hlavný organizátor
SAIA, n. o., RP Nitra

Miesto
UCM Trnava

48

16.3.2016

Štipendiá pre študentov Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine UK Bratislava

SAIA, n. o., RP Žilina

Jeseniova lekárska fakulta v
Martine UK Bratislava

5

49

19.3.2016

Štipendiá na zahraničné pobyty

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Hudobná a umelecká akadémia
J. Albrechta v Banskej Štiavnici

10

50

21.3.2016

Ako napísať žiadosť o štipendium na
výskumný pobyt v zahraničí

SAIA, n. o., RP Nitra

SPU Nitra

11

51

21.3.2016

Financovanie študijných a výskumných
SAIA, n. o., RP Košice
pobytov 2016/17 do všetkých krajín sveta

Fakulta verejnej správy UPJŠ
Košice

4

52

21.3.2016

LA-LA-LATINSKÁ AMERIKA: štipendiá a
štúdium

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Divadlo u Netopiera v Banskej
Bystrici

15

53

21.3.2016

Štipendijné možnosti v zahraničí

FMFI UK Bratislava

26

54

22.3.2016

SAIA, n. o., RP Žilina

55

22.3.2016

Ako napísať motivačný list a životopis k
žiadosti o štipendium
ROMANIA/RUMUNSKO

Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK Bratislava
Krajská knižnica Antona
Bernoláka v Žiline
Katedra histórie Filozofickej
fakulty UMB Banská Bystrica

56

31.3.2016

Simulátor (informačný seminár ako
pripraviť podkladové materiály k žiadosti
o štipendium)

Univerzitná knižnica ŽU Univerzitná knižnica ŽU Žilina
Žilina

11

57

1.4.2016

NŠP je na dosah

SAIA, n. o., RP Nitra

UKF Nitra

4

58

4.4.2016

Ako si uloviť štipendium do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Okresná knižnica v Dolnom
Kubíne

6

59

5.4.2016

Ako napísať žiadosť o štipendium na
výskumný pobyt v zahraničí

SAIA, n. o., RP Nitra

TvU Trnava

1

60

5.4.2016

Ako vyšperkovať žiadosť o štipendium do
zahraničia

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU Zvolen

5

61

5.4.2016

AZU JOB DAY 2016

AZU

UCM Trnava

20

62

5.4.2016

How to write a scholarship application

5.4.2016

Štipendiá pre študentov TUAD Trenčín

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici
TUAD Trenčín

8

63

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
SAIA, n. o., RP Žilina

64

6.4.2016

Zoznámte sa: Národný štipendijný
program

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica ŽU Žilina

4

65

7.4.2016

Národný štipendijný program

SAIA, n. o., RP Nitra

Katedra kulturológie Filozofickej
fakulty UKF Nitra

22

66

7.4.2016

Štipendiá do zahraničia na mieru
študentom a študentkám Ekonomickej
fakulty UMB Banská Bystrica

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Ekonomická fakulta UMB Banská 14
Bystrica

67

7.4.2016

Štipendiá do zahraničia pre umelcov

7.4.2016

Zoznámte sa: Národný štipendijný
program

Divadlo u Netopiera v Banskej
Bystrici
Fakulta priemyselných
technológií v Púchove TUAD
Trenčín

4

68

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
SAIA, n. o., RP Žilina

69

12.4.2016

Národný štipendijný program

SAIA, n. o., RP Nitra

Katedra kulturológie Filozofickej
fakulty UKF Nitra

9

70

13.4.2016

Ako pripraviť žiadosť o štipendium

SAIA, n. o., RP Žilina

ŽU Žilina

6

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

16

3
3

19

29

85

Počet
účastníkov

PČ
71

Dátum
13.4.2016

Názov akcie
Ako pripraviť žiadosť o štipendium

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

Miesto
Záhrada – Centrum nezávislej
kultúry v Banskej Bystrici

72

13.4.2016

Štipendiá na mieru študentom
psychológie

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

16

73

13.4.2016

Štipendium – váš správny ťah

SAIA, n. o., RP Nitra

UJS Komárno

77

74

14.4.2016

Štipendiá do zahraničia na mieru
študentom romanistiky

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Katedra romanistiky Filozofickej
fakulty UMB Banská Bystrica

3

75

19.4.2016

SLOVINSKO vs. SLOVENSKO – štúdium a
štipendiá

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo
Zvolene

3

76

20.4.2016

Pripraviť sa... Pozor... Štipendium NŠP!

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

0

77

20.4.2016

Štipendiá do krajín Latinskej Ameriky

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

2

78

20.4.2016

Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o., Bratislava

16

79

21.4.2016

Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o., Bratislava

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU Bratislava
VŠVU Bratislava

80

22.4.2016

SAIA, n. o., RP Nitra

81

22.4.2016

Odskoč si na štúdium do zahraničia so
štipendiom SAIA!
SCIENTIA IUVENTA (informačný stolík na
Ekonomickej fakulte UMB Banská
Bystrica)

82

25.4.2016

Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o., Bratislava

UK Bratislava

31

83

28.4.2016

Popasuj sa o štipendium japonskej vlády

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

2

84

28.4.2016

Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o., Bratislava

Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie STU
Bratislava

34

85

2.5.2016

Pre študentov, ktorí chcú vedieť viac!

SAIA, n. o., RP Nitra

Katedra kulturológie Filozofickej
fakulty UKF Nitra

9

86

3.5.2016

Štipendiá do španielsky hovoriacich krajín SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Katedra romanistiky Filozofickej
fakulty UMB Banská Bystrica

4

87

5.5.2016

Roztancuj svoje štúdium v Mexiku

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

1

88

12.5.2016

Odskoč si do Rzeszowa, Warszawy alebo
Krakowa a iných poľských miest so
štipendiom

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Katedra techniky a technológií
Fakulty prírodných vied UMB
Banská Bystrica

3

89

12.5.2016

Škandinávia – štúdium a štipendiá

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Divadlo u Netopiera v Banskej
Bystrici

12

90

12.5.2016

Štipendiá na celé štúdium v zahraničí

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

5

91

16.5.2016

Štipendiá na prednáškové a výskumné
pobyty v Českej republike

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

0

92

17.5.2016

Ako si odskočiť do Mariboru alebo
SAIA, n. o., RP Banská
Ľubľany – štipendiá a štúdium v Slovinsku Bystrica

Ekonomická fakulta UMB Banská 6
Bystrica

93

18.5.2016

Informačný deň o štipendiách CEEPUS a
ďalších programoch SAIA

SAIA, n. o., RP Nitra

Univerzitná knižnica TvU Trnava

1

94

19.5.2016

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo
Zvolene

5

Centrum rozvoja
doktorandov EF UMB
Banská Bystrica

11

17

Katedra slovenskej literatúry
35
Filozofickej fakulty UKF Nitra
Ekonomická fakulta UMB Banská 44
Bystrica

86

Dátum
19.5.2016

Názov akcie
Štipendiá SAIA, n. o., pre UJS v Komárne

96

24.5.2016

97

Miesto
UJS Komárno

35

Štúdium na slovenských vysokých školách Miloslav Špoták,
a v zahraničí
projektový manažér
Pokoj a dobro – pomoc
utečencom, o. z.

Diecézna charita Nitra

9

25.5.2016

Ako si uloviť štipendium do zahraničia

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Záhrada – Centrum nezávislej
kultúry v Banskej Bystrici

4

98

25.5.2016

Informačný deň o štipendiách CEEPUS a
ďalších programoch SAIA

SAIA, n. o., RP Nitra

Univerzitná knižnica UKF Nitra

6

99

26.5.2016

Štipendiá a granty do zahraničia pre
doktorandov, pedagogických a
výskumných pracovníkov univerzít

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Rektorát UMB Banská Bystrica

2

100 1.6.2016

Štipendiá SAIA a CEEPUS pre študentov,
doktorandov, učiteľov UCM Trnava

SAIA, n. o., RP Nitra

Univerzitná knižnica UCM v
Trnave

3

101 6.6.2016

Anglicky hovoriace krajiny – štúdium a
štipendiá
Anglicky hovoriace krajiny – štúdium a
štipendiá

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

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo
Zvolene
Divadlo u Netopiera v Banskej
Bystrici

3

103 7.6.2016

Štipendiá do slovanských krajín

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica ŽU Žilina

2

104 20.6.2016

Štipendiá do sveta pre stredoškolákov

SAIA, n. o., RP Žilina

Štátna jazyková škola Žilina

6

105 21.6.2016

Barcelona, Budapešť, Bali, Birmingham,
Boston – béčkové študijné destinácie
neexistujú

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

SAIA, n. o., RP Banská Bystrica

1

106 22.6.2016

Ako si uloviť štipendium

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

SAIA, n. o., RP Banská Bystrica

4

107 23.6.2016

Príležitosti pre budúcich maturantov

SAIA, n. o., RP Nitra

Gymnázium Párovská ul. v Nitre

60

108 24.6.2016

Štipendijné možnosti na štúdium v
zahraničí
Štipendijné možnosti na štúdium v
zahraničí

SAIA, n. o., RP Nitra

Gymnázium Golianova ul. v Nitre 70

SAIA, n. o., RP Nitra

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v 45
Nitre

110 8.7.2016

Začiatok so štipendiom – informácie o
možnostiach štipendií pri zápise
študentov

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta špeciálneho inžinierstva
ŽU Žilina

130

111 12.7.2016

Začiatok so štipendiom – informácie o
možnostiach štipendií pri zápise
študentov

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta humanitných vied ŽU
Žilina

18

112 12.7.2016

Začiatok so štipendiom – informácie o
možnostiach štipendií pri zápise
študentov

SAIA, n. o., RP Žilina

Stavebná fakulta ŽU Žilina

12

113 12.7.2016

Začiatok so štipendiom – informácie o
možnostiach štipendií pri zápise
študentov

SAIA, n. o., RP Žilina

Stavebná fakulta ŽU Žilina

70

114 14.7.2016

Začiatok so štipendiom – informácie o
možnostiach štipendií pri zápise
študentov

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta humanitných vied ŽU
Žilina

120

115 28.7.2016

Informačný vstup počas zápisu

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta TvU Trnava

90

102 7.6.2016

109 24.6.2016

Hlavný organizátor
doc. RNDr. János Tóth,
PhD., rektor UJS
Komárno

Počet
účastníkov

PČ
95

4

87

Názov akcie
Informačný stolík počas zápisu študentov
na Elektrotechnickej fakulte ŽU Žilina

117 17.8.2016

Miesto
Elektrotechnická fakulta ŽU
Žilina

60

Čo namiešať do životopisu a motivačného SAIA, n. o., RP Žilina
listu v žiadosti o štipendium

Krajská knižnica v Žiline

7

118 22.8.2016

Čo namiešať do životopisu a motivačného SAIA, n. o., RP Žilina
listu v žiadosti o štipendium

Oravská knižnica A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne

12

119 24.8.2016

Zápis doktorandov 1. ročníka

FF PU Prešov

Filozofická fakulta PU Prešov

18

120 30.8.2016

Zápis študentov 1. ročníka II. stupňa

FU TU Košice

Fakulta umení TU Košice

34

121 31.8.2016

Zápis doktorandov 2. ročníka

SjF TU Košice

Strojnícka fakulta TU Košice

10

122 31.8.2016

Zápis doktorandov 3. ročníka

SjF TU Košice

Strojnícka fakulta TU Košice

14

123 31.8.2016

Zápis doktorandov 1. ročníka

SjF TU Košice

Strojnícka fakulta TU Košice

12

124 2.9.2016

Zápis doktorandov 1. ročníka

PF UPJŠ Košice

Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Košice

61

125 6.9.2016

Informačný vstup počas zápisu pre
študentov 1. ročníka II. stupňa

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta európskych štúdií a
regionálneho rozvoja SPU Nitra

44

126 6.9.2016

Informačný vstup počas zápisu pre
študentov 1. ročníka II. Stupňa

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta európskych štúdií a
regionálneho rozvoja SPU Nitra

55

127 7.9.2016

Informačný vstup počas zápisu pre
študentov 2. ročníka I. stupňa, 1. skupina

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU Nitra

25

128 7.9.2016

Informačný vstup počas zápisu pre
študentov 2. ročníka I. stupňa, 2. skupina

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU Nitra

42

129 8.9.2016

Úvod do vysokoškolského štúdia pre
študentov 1. ročníka

PF UPJŠ Košice

Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Košice

258

130 8.9.2016

Informačný vstup počas zápisu pre
študentov 2. ročníka I. stupňa, 1. skupina

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra

28

131 8.9.2016

Informačný vstup počas zápisu pre
študentov 2. ročníka I. stupňa, 2. skupina

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra

45

132 13.9.2016

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

8

133 14.9.2016

Úvod do vysokoškolského štúdia pre
študentov 1. ročníka
Deň otvorených dverí pre dobrovoľníkov

PU Prešov

Foyer VŠA PU Prešov

37

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
ICM Banská Bystrica

SAIA, n. o., RP Banská Bystrica

50

ICM Banská Bystrica

30

134 20.9.2016

Hlavný organizátor
ŽU Žilina

Počet
účastníkov

PČ Dátum
116 12.8.2016

135 20.9.2016

Stretnutie študentov stredných škôl v
ICM Banská Bystrica

136 22.9.2016

Fórum mimovládnych neziskových
organizácií mesta Banská Bystrica

Centrum dobrovoľníkov Radnica mesta Banská Bystrica
Banská Bystrica

30

137 23.9.2016

Informačný seminár o štipendiách SAIA
pre študentov 2. ročníka I. stupňa

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

11

138 23.9.2016

Informačný seminár o štipendiách SAIA
pre študentov 1. ročníka II. stupňa

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

12

139 23.9.2016

Informačný seminár o štipendiách SAIA
pre študentov 3. ročníka I. stupňa

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

2

140 26.9.2016

Welcome day

Erasmus Student
Network UMB Banská
Bystrica

Aula Belliana UMB Banská
Bystrica

40

88

Počet
účastníkov

PČ Dátum
141 26.9.2016

Názov akcie
Informačný vstup o možnostiach štúdia v
zahraničí

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

Miesto
Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

18

142 26.9.2016

Informačný seminár o štipendiách SAIA
pre študentov 2. ročníka I. stupňa

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

8

143 26.9.2016

Informačný seminár o štipendiách SAIA
pre študentov 1. ročníka I. stupňa

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

10

144 27.9.2016

Informačný seminár pre študentov doc.
Javoreka

TU Zvolen

TU Zvolen

26

145 28.9.2016

Štipendiá SAIA pre doktorandov na
výskumné pobyty v zahraničí

SAIA, n. o., RP Nitra

UCM Trnava

15

146 28.9.2016

Štipendiá SAIA

SAIA, n. o., RP Nitra

UCM Trnava

13

147 29.9.2016

SAIA, n. o., RP Košice

149 3.10.2016

Informačný vstup

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Ústav vedeckých informácií a
knižnica UVLF Košice
Univerzitná knižnica UK
Bratislava
Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

29

148 29.9.2016

Štipendiá a granty na študijné a
výskumné pobyty v zahraničí
Knihovnícky barcamp Bratislava

150 3.10.2016

Ochutnaj svet!

SAIA, n. o., Bratislava

VŠMU Bratislava

72

151 4.10.2016

Informačný seminár

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB
Banská Bystrica

16

152 4.10.2016

Informačný seminár o štipendiách SAIA
pre 2. roč. Mgr.

SAIA, n. o., RP Nitra

Katedra germanistiky Filozofickej 8
fakulty UKF Nitra

153 4.10.2016

Ochutnaj svet!

SAIA, n. o., Bratislava

VŠVU Bratislava

10

154 5.10.2016

Informačný seminár

TU Zvolen

TU Zvolen

30

155 5.10.2016

Štipendiá do celého sveta

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta sociálno-ekonomických
vzťahov TUAD Trenčín

80

156 5.10.2016

Štipendiá SAIA do zahraničia

SAIA, n. o., RP Nitra

TvU Trnava

10

157 5.10.2016

Univerzitný deň kariéry UMB Banská
Bystrica

UMB Banská Bystrica

UMB Banská Bystrica

40

158 6.10.2016

Informačný vstup
Ochutnaj svet

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica
ŽU Žilina

20

159 6.10.2016

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
SAIA, n. o., RP Žilina

160 6.10.2016

Štipendiá SAIA na študijné a výskumné
pobyty do rôznych krajín sveta

SAIA, n. o., RP Košice

Filozofická knižnica UPJŠ Košice

6
5

162 10.10.2016 Štipendiá do celého sveta

FF UMB Banská Bystrica Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica
SAIA, n. o., RP Žilina
Fakulta priemyselných
technológií v Púchove TUAD
Trenčín

163 11.10.2016 Informačný deň SAIA

SAIA, n. o., RP Košice

Foyer VŠA PU Prešov

24

164 11.10.2016 Informačný vstup

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

7

165 11.10.2016 Kariérny deň UKF Nitra

UKF Nitra

UKF Nitra

13

161 10.10.2016 Informačný seminár

Knihovnícky barcamp

90
18

9

31

89

Počet
účastníkov

PČ Dátum
Názov akcie
166 11.10.2016 Štipendiá SAIA na študijné a výskumné
pobyty do rôznych krajín sveta

Hlavný organizátor
SAIA, n. o., RP Košice

Miesto
Unipocentrum PU Prešov

13

167 12.10.2016 Informačný seminár

TU Zvolen

TU Zvolen

15

168 12.10.2016 International and Erasmus+ Day
(informačný stánok)

UK Bratislava

Univerzitné pastoračné centrum
Mlyny UK Bratislava

58

169 12.10.2016 International and Erasmus+ Day
(seminár)

UK Bratislava

Univerzitné pastoračné centrum
Mlyny UK Bratislava

27

170 12.10.2016 Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

SAIA, n. o., RP Žilina

Krajská knižnica v Žiline

3

171 12.10.2016 Štúdium v zahraničí

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

8

172 13.10.2016 Ochutnaj svet

SAIA, n. o., RP Žilina

KU Ružomberok

5

173 13.10.2016 Štipendiá SAIA na študijné a výskumné
pobyty do rôznych krajín sveta

SAIA, n. o., RP Košice

Podnikovo hospodárska fakulta v 7
Košiciach EU Bratislava

174 14.10.2016 Financovanie výskumných pobytov v
SAIA, n. o., RP Košice
zahraničí pre doktorandov a výskumníkov

Fakulta manažmentu PU Prešov

12

175 17.10.2016 Informačný seminár pre nových
doktorandov UMB Banská Bystrica
176 17.10.2016 Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí; 1.
roč. Bc. 1. skupina
177 17.10.2016 Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí; 1.
roč. Bc. 2. skupina

UMB Banská Bystrica

UMB Banská Bystrica

45

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra
Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

25

178 17.10.2016 Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí; 1.
roč. Bc. 3. skupina

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

28

179 17.10.2016 Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí; 2.
roč. Bc. 1. skupina

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

18

180 18.10.2016 Informačný miniseminár o mobilitách do
zahraničia

TU Zvolen

TU Zvolen

3

181 18.10.2016 Ochutnaj svet!

SAIA, n. o., Bratislava

Fakulta informatiky a
informačných technológií STU
Bratislava

15

182 18.10.2016 Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí; 2.
roč. Bc. 2. skupina
183 18.10.2016 Štipendiá SAIA na výskum v zahraničí

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra
Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

38

184 18.10.2016 Štipendijné možnosti do rusky
hovoriacich krajín

TU Zvolen

TU Zvolen

101

185 19.10.2016 Informačný seminár o mobilitách do
zahraničia a o tom ako písať životopis
a motivačný list

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

UMB Banská Bystrica

20

186 19.10.2016 Informačný seminár o mobilitách do
zahraničia a o tom ako písať životopis
a motivačný list

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

UMB Banská Bystrica

12

187 19.10.2016 Ochutnaj svet!

SAIA, n. o., Bratislava

Stavebná fakulta STU Bratislava

56

188 19.10.2016 Štipendiá DAAD, Akcia Rakúsko Slovensko a SAIA
189 20.10.2016 Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí, 1.
a 2. roč. Bc. 3. skupina

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UCM Trnava

10

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

13

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

22

21

90

Počet
účastníkov

PČ Dátum
Názov akcie
190 25.10.2016 Informačný seminár pri príležitosti dní A.
Kmeťa v Banskej Štiavnici

Hlavný organizátor
Gymnázium Andreja
Kmeťa v Banskej
Štiavnici

Miesto
Gymnázium Andreja Kmeťa v
Banskej Štiavnici

56

191 25.10.2016 Inforseminár Erasmus +

VŠVU Bratislava

VŠVU Bratislava

76

192 26.10.2016 Informačný seminár

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

AU Banská Bystrica

13

193 26.10.2016 Štipendiá do Nemecka: letné jazykové
kurzy, výskumné pobyty, postgraduálne
štúdium

SAIA, n. o., RP Košice

Filozofická fakulta UPJŠ Košice

38

194 27.10.2016 Štipendiá do celého sveta

SAIA, n. o., RP Žilina

195 27.10.2016 Štipendiá do zahraničia? Aj ja si prosím!

SAIA, n. o., RP Nitra

Jesseniova lekárska fakulta v
6
Martine UK Bratislava
Fakulta záhradníctva a
11
krajinného inžinierstva SPU Nitra

196 3.11.2016

Informačný seminár o študentských
mobilitách do zahraničia
Financovanie výskumných pobytov v
zahraničí

TU Zvolen

TU Zvolen

35

SAIA, n. o., RP Košice

Lekárska knižnica UPJŠ Košice

0

198 7.11.2016

Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí

SAIA, n. o., RP Nitra

Katedra manažmentu kultúry a
turizmu Filozofickej fakulty UKF
Nitra

25

199 7.11.2016

Štúdium v anglicky hovoriacich krajinách

Štátna vedecká knižnica Štátna vedecká knižnica v
v Banskej Bystrici
Banskej Bystrici

1

200 8.11.2016

Hallo! Štipendium...

SAIA, n. o., RP Nitra

kancelária SAIA, n. o., RP Nitra

1

201 9.11.2016

Ochutnaj svet!

SAIA, n. o., Bratislava

UK Bratislava

30

202 10.11.2016 Interpolis – medzinárodná vedecká
konferencia

UMB Banská Bystrica

Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB
Banská Bystrica

30

203 10.11.2016 Mobilita do zahraničia: krok za krokom

TU Zvolen

TU Zvolen

2

204 10.11.2016 Štipendiá na zahraničné mobility pre
študentov SPU Nitra

Mgr. Zuzana Kunová,
SPU Nitra
Kancelária zahraničných
vzťahov a
medzinárodných
vzdelávacích programov
SPU Nitra

26

205 11.11.2016 Mobilita krok za krokom: Ako napísať
životopis a motivačný list

Gymnázium Mikuláša
Kováča v Banskej
Bystrici

Gymnázium Mikuláša Kováča v
Banskej Bystrici

28

206 11.11.2016 Mobilita krok za krokom: Ako napísať
životopis a motivačný list

Gymnázium Mikuláša
Kováča v Banskej
Bystrici

Gymnázium Mikuláša Kováča v
Banskej Bystrici

24

207 14.11.2016 Beseda SAIA

Stredná škola Jozefa
Murgaša v Banskej
Bystrici

Stredná škola Jozefa Murgaša v
Banskej Bystrici

43

208 15.11.2016 Burza informácií: Vykroč na správnu
cestu

ÚPSVaR Žilina

Hotel Slovakia v Žiline

45

209 15.11.2016 Možnosti zahraničných mobilít študentov FEŠRR SPU Nitra

Fakulta európskych štúdií a
regionálneho rozvoja SPU Nitra

36

210 15.11.2016 Zo školy na zimák

Zimný štadión, Banská Bystrica

105

197 7.11.2016

UMB Banská Bystrica

91

Počet
účastníkov

PČ Dátum
Názov akcie
211 21.11.2016 Zlepši sa v jazyku!

Hlavný organizátor
SAIA, n. o., RP Nitra

Miesto
Filozofická fakulta UKF Nitra

4

212 23.11.2016 Deň Kariéry TU Košice (informačný
stánok)

TU Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

54

213 23.11.2016 Deň Kariéry TU Košice (seminár)

TU Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

18

214 23.11.2016 Kariérny deň UCM Trnava

UCM Trnava

UCM Trnava

17

215 23.11.2016 Ochutnaj svet!

SAIA, n. o., Bratislava

EU Bratislava

21

216 23.11.2016 Vycestuj na štúdium do zahraničia so
štipendiami SAIA

SAIA, n. o., RP Nitra

Knižnica A. Bernoláka v Nových
Zámkoch

27

217 24.11.2016 Informačný vstup

Fakulta prírodných vied UMB
Banská Bystrica
TvU Trnava

15

218 24.11.2016 Ochutnaj štipendium na jazykové kurzy

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
SAIA, n. o., RP Nitra

219 24.11.2016 Ochutnaj štipendium na jazykové kurzy

SAIA, n. o., RP Nitra

UCM Trnava

2

220 28.11.2016 AZU BIG DAY Stáží (informačný stánok)

AZU Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

48

221 28.11.2016 AZU BIG DAY Stáží (seminár)

AZU Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

28

222 29.11.2016 iKariéra – Dni príležitostí ŽU Žilina

IAESTE

ŽU Žilina

47

223 29.11.2016 Informačný vstup

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Ekonomická fakulta UMB Banská 25
Bystrica

224 29.11.2016 V dobrých rukách

Združenie informačných Záhrada – Centrum nezávislej
a poradenských centier kultúry, Banská Bystrica
mladých

11

225 1.12.2016

Open days Trenčianskeho
samosprávneho kraja
V novom roku v novej krajine – ak si
podáš žiadosť o štipendium

Europe Direct Trenčín

Úrad Trenčianskeho
samosprávneho kraja
TU Zvolen

100

227 5.12.2016

Informačný vstup: Študentský parlament

UMB Banská Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská
Bystrica

14

228 7.12.2016

Informačný seminár o mobilitách do
zahraničia

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

UMB Banská Bystrica

9

229 7.12.2016

Kariérny deň PU Prešov

PU Prešov

Foyer VŠA PU Prešov

34

230 7.12.2016

Mobilita do zahraničia: Ako na to?

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

UMB Banská Bystrica

6

231 7. – 8.12.
2016

Firemné dni Fakulty bezpečnostného
inžinierstva ŽU Žilina

FBI ŽU Žilina

Fakulty bezpečnostného
inžinierstva ŽU Žilina

65

Leňochy sedia doma... ty získaj
štipendium a vycestuj!
233 13.12.2016 Big Opportunity Day

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

5

AZU

10

234 13.12.2016 Informačný vstup: Rada študentov

ICM Banská Bystrica

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra
ICM Banská Bystrica

235 13.12.2016 Vianoce na ŽU Žilina

ŽU Žilina

ŽU Žilina

30

226 1.12.2016

232 8.12.2016

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

6

5

21

92

Hlavný organizátor
SAIA, n. o., RP Nitra

Miesto
SPU Nitra

Počet
účastníkov

PČ Dátum
Názov akcie
236 14.12.2016 Zlepši sa v jazyku!

1

93

Príloha č. 2: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
odborov – štatistiky za výbery v roku 2016

3 1 2
21 4 13
7 2 2
10 5 2
59 15 29

4
3
3
15

82

4
2

1

1

3
1
2
1
13

4
2
2

1
1
1

3
1
1

9

3

6

náhradníci

schválené

Spolu

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

13
10
5
28
10
16

podané

26 8 1
23 9 2
8 2 1
53 20 2
16 2 3
28 2 8
2 1
156 44 17

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

3
2

náhradníci

3

schválené

schválené

podané
15
3

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

9
1

ODBOR

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

Doktorandi

zamietnuté

Študenti

Samostatný
cestovný grant

42 11 1
26 9 2
8 2 1
60 22 2
39 7 3
37 5 8
12 6
224 62 17
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Príloha č. 3: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
krajiny pobytu – štatistiky za výbery v roku 2016
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1
4
6
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1
4
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1
1
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6

1

1
3

1

2
1
2

1
7
1
1
2
6
3

1

1

1

3
1
1

3

1

1

1

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

1
1
2

schválené

2

podané

2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

1
5
4
2
23
1
1
2
3
10
1
2
2
4
3
1
1
5
1
1
2
13
5
1
4
6
13
1
15
1
17

náhradníci

5

1
2
1
3

Spolu

schválené

6

1
2
4
1
16
1
1
1
1
8
1
2

zamietnuté

1

náhradníci

1

schválené

zamietnuté

2

podané

schválené

Argentína
Austrália
Belgicko
Brazília
Česká republika
Čína
Dánsko
Egypt
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
Izrael
Japonsko
Juhoafrická republika
Južná Kórea
Kanada
Keňa
Litva
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Ruská federácia
Slovinsko
Spojené štáty
americké

podané

Krajina pobytu

Samostatný
cestovný grant

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2
2
1
4

1

2
3

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
0
4

1

1

3
1
7

2
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Srbsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taiwan
Taliansko
Ukrajina
Veľká Británia
Spolu

3
2

1
2

1
1
1
2 1 1
4 2 1
59 15 29

2

1

1
13
8
2
4
15

3
4
1
3

1
1

5

1
9
3
2
3
7

1 16 6 2 8
15 156 44 17 82

1

13

9

3

náhradníci

schválené

Spolu

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Krajina pobytu

Samostatný
cestovný grant

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

4
15 3 1
8 4 1
2
1
6 1
16 3 5
2 1
20 8 2
6 224 62 17
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Príloha č. 4: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku
2016
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1
3

1
1
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5
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1
1
2

5

2

3
1
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zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

podané

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

schválené

1

1
12
1
1
2
1
3
3
1
1
1
11
1
8
1

náhradníci

3
1

1
2

podané

zamietnuté
4

1
3

Spolu

schválené

2

zamietnuté

9
1

náhradníci

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta práva
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2

1
1

1
1

1
1
2
2

97

4
6
3

4

2
1

1

2

4
2
1

2
1

1

1

1

6
2
4

1

1

1

1

23
1
1
11
2
6
1
1
4
1
3
3

4

3 15
1

1
2
1

4
2
2
1

1

1

1

1

9
1
2

3

1
3
1
1
1
1

3
1

2
1
1

2

1
1

1
1

podané
1
2
1
1
10
2
4
4
30
4
2
12
2
6
3
1
5
2
3
3

náhradníci

1
2
1
1

4

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

1

Spolu

schválené

Pedagogická fakulta
Slovenská akadémia vied
Botanický ústav SAV
Ústav vied o Zemi SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Ústav manažmentu
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Hutnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1

1

1

1

7
1
2
2

3

1
1

1
2

3
3
1
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Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

13
1

3

1
7
1

8
1

2

1
2

1

4

1

2
2

1
1

1
1

2

1

1

1
1

1
1 1
1
1
1
60 22
3
2
4
13
2
11
1
1
23
5
2
2
1

1
2
4
2
4
1
8
1
1

1
1
1
1
3 28

7

3
1
1
5

1
4

2

1
1
1

1
1
1

5

1 13
4
2
1
1

1
1

1

1

1
1 1
1
2 1
2 1
74 26
1
3
3 1
4 2
20 6
3 2
11 4
2 1
1
26 10
7 2
2
4 2
1

náhradníci

schválené

Spolu

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
1
3

2

1

99

10

1
1

1
2
2

5

2

4
59 15 29

3

1
1

8

1

1
6
3
3
7
5
2
2

2
1

2

4
1

1
1
1

2

1

1

2

1

1

1
1

1
1

1
9

1
6

1
1
1
1

1
1
1

4
15 156 44 17 82

13

3

náhradníci

2
8

schválené

4
17
3
14
7
5
2
5
1
8
1
2
2
1
2

Spolu

podané

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

schválené

2

podané

4

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté
1
1

zamietnuté

1
2
2

1

náhradníci

2
1
1

schválené

4
2
2
1

podané

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Iné
Spolu

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Samostatný
cestovný grant

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

8 4 1
2 1
6 3 1
19 8 1
3
16 8 1
9
7
2
5 2
11 5
9 1 2
2
2
1
2 1
1
2
1
5
224 62 17
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Príloha č. 5: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
pohlavia – štatistiky za výbery v roku 2016

Muž
Žena
Spolu

20 1 12
39 14 17
59 15 29

7 64 21 7 27
8 92 23 10 55
15 156 44 17 82

9
4
13

6
3
9

2
1
3

náhradníci

schválené

Spolu

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky
podané

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pohlavie

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

Samostatný
cestovný grant

4 90 24 7
2 134 38 10
6 224 62 17
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Príloha č. 6: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa odborov – štatistiky
za výbery v roku 2016

3
2
7

4 14 5
4 1
6 2
3 24 15
13 23 5
4 10 7
5
33 78 34

3 19

náhradníci

schválené

podané

náhradníci

14
2
1
12
16
5
1
51

schválené

7 106 22
70
14
1
11
2 17
1
15
3 137 51 6 68
9 135 32 1 86
1 67 25 4 33
15
4
10
22 491 136 11 293

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci
1
2

2
1
2
5
7
2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

7 4
17 1
10 4
6 1
54 14

schválené

2

podané

4

Spolu

zamietnuté

10
4

zamietnuté

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

schválené

podané

Vedný odbor

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

130 31
19
1
23
3
168 70 7
175 38 3
87 36 4
21
5
623 184 14
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Príloha č. 7: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa krajiny pôvodu –
štatistiky za výbery v roku 2016

2
2

1

1

2
1

1
1

1

1
1
1

1
2
2
5
1

1

1
3
1
3
1

1

1
1
1

3

1
1
1

2
1
1
1

1

2
1
1
1

12

4

14
12

3
4

1
2
12
3
4
9
11
18
1

1
1
2
2

1

6

2

9
6

1
2

1
9
1
4
7
5
7

1
4
8
1

1

1
2
3

1
1
1
3
1

1

1

1

1
1
3

1

1
1
2
1

1

6

4

1
1

1
1

1
4
12
4
8
1

1
1
4
1

24

8

2
6
3
8
1

1
2

12

3

1
2

1

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

1

2
1
1

1

2

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky
1
1

1

1
1

Spolu

1
1
1
1
16
2
16
18
2
1
2
15
3
6
13
12
22
2
1
1
1
3
1
1
5
13
6
11
1
1
30

náhradníci

1
1

Zahr. doktorand

schválené

Alžírsko
Argentína
Arménsko
Azerbajdžan
Bielorusko
Brazília
Bulharsko
Česká republika
Čierna Hora
Čile
Čína
Egypt
Francúzsko
Grécko
Gruzínsko
Chorvátsko
India
Indonézia
Izrael
Juhoafrická republika
Kanada
Kazachstan
Kuba
Lotyšsko
Macedónsko
Maďarsko
Mexiko
Moldavsko
Nemecko
Pakistan
Poľsko

schválené

podané

Štátna
príslušnosť

zamietnuté

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

5

1

3
8

1

1
1
3
2
1
1
4
10
1

1
2
4
2
1

1

12

1

103

1

1
1
2
22

8

1

54 14

7

1

2
3
33
1

1
5

8
7

4

8
2
3
6
1
4
2 211 52 6 136
4
1
2
2
2
3
1
1
22 491 136 11 293

3
1
17
1
1
51

3
9
70
4

1
4
17
2

náhradníci

zamietnuté pre
formálne nedostatky

3 19

1

zamietnuté

33 78 34

1

náhradníci

1
9
1

2

schválené

1

1
3

zamietnuté

1
2 1
13 26 15
1

1
1

náhradníci

1

2
8
5

schválené
2

2
21
12

5

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

3
12
2

1
1
3

schválené

5

1
2
1

2
7
51
3

1
2
7
1

Spolu

podané

2

podané

12

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Portugalsko
Rumunsko
Ruská federácia
Slovinsko
Spojené štáty
americké
Srbsko
Španielsko
Taiwan
Taliansko
Turecko
Ukrajina
Uzbekistan
Veľká Británia
Vietnam
Spolu

schválené

podané

Štátna
príslušnosť

zamietnuté

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

1

2
2
22
8 1
16
7
1
9
2
9
1
259 75 6
5
1
2
2
3
1
623 184 14
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Príloha č. 8: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pozývajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku 2016

2
3
1
2
1
1

1

1
1

8

2
2
1
1
1
1

2
1
1

1

1
1

1

12

2
3
2
1

2

2

9

2
1

1

2
3
2
1

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté
1

1
1
15
2
2
2

1
1
31
2
4
5
3
13
2
1
1
2
3
2
1

náhradníci

10

1
1
19
2
3
2

Spolu

schválené

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Iné (uchádzačka neuviedla fakultu)
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Teologická fakulta v Košiciach

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

3

1

1
2
1

3
2
1

105

1

1

1

2
2

4
3

1

1
1
1

1

1
1

2
2

1

15 13
1

1

1

2
1
3
3
53
24
9
15
2
2
1
93
3
1
2
1

2
1
2

1
1
7
3

1
1

3

2
39
18
6
12
2

1
33
1
1
1
1

6
2
3

1
1

1
52
2
1

7

4
1
2
1
4
1
3
60
29
9
16
3
2
1
108
3
2
2
1

náhradníci

2

schválené

1

podané

náhradníci

schválené

podané
3

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
1

1
1
3
2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

1
1

Spolu

zamietnuté

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
Lužianky
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave
Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta práva
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Slovenská akadémia vied
Archeologický ústav SAV
Astronomický ústav SAV
Botanický ústav SAV
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

1
1

1
1
9
3

1
1

4
1
1
46
1
2
1
1

1

106

1
2

1

1
2

1

2
8
5
4
1
2
3
2
7
1
1
1
1
2
5
1
1
3
1

2
3
4
1

5
2
1
3
2
6
1
1
1
1
2

5

2

1
1
1
1

1
1
1
1

1

3
8
6
6
1
2
3
2
7
1
1
1
1
2
5
1
2
3
1

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

zamietnuté

1

náhradníci

schválené

zamietnuté

Zahr. doktorand

podané

Elektrotechnický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Historický ústav SAV
Chemický ústav SAV
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Matematický ústav SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Sociologický ústav SAV
Spoločenskovedný ústav SAV
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav etnológie SAV
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav hydrológie SAV

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

3
3
5
3

5
1
2

107

1
1
4
1

2

2

1

1
1

1

1

1

6
1
3
1
1

1
1
4
1

2

2

2
1

2

2
1
1

1

11
8
2
3
1
1
3
3
1
30
6
6
13
2
2
1

2
5
1
1
1
1

1

1
2

1
8
1
4
2
1

9
2

1

1

3
2
1
20
5
2
9
1
2
1

1

1

2
1
1
15
9
2
3
1
1
5
3
1
38
7
10
15
2
3
1

6
6
1
1
1
1
2
1
11
1
7
2
1

náhradníci

1

schválené

1

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

2

Spolu

zamietnuté

Ústav informatiky SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav pre výskum srdca SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav vied o Zemi SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Virologický ústav BMC 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

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

1

1

1

108

1
1

5

1
1

3

2

4
1

4
1

1

1

2
1
3
1
2
1
37
6
5
1

9
2
2
2

1
1

1
1

2
1
3
2
1
1

2
1
1
15
2
1

2

1
1

17
3
3

1
4
1
1
1

30
4
5
10
4
6
1
4
1
2
1
3
1
2
1
46
7
5
2

náhradníci

2

podané

7
1
1
1
2
2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané
20
3
4
5
3
4
1
3

Spolu

schválené

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
3
1

zamietnuté

1
3
1
1

1

zamietnuté

1

5

náhradníci

1

1

6

schválené

1

2
1

náhradníci

1

schválené

2

1

podané

4
1

zamietnuté

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fakulta verejného zdravotníctva
Lekárska fakulta
Slovenské národné múzeum v Bratislave
Prírodovedné múzeum v Bratislave
Slovenské národné múzeum v Martine
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

13
1
2
5
3
2

2
1
1

2
1
1
22
3
1
1

1
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Fakulta umení
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Letecká fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Lesnícka fakulta
Ústav cudzích jazykov
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Centrum kompetencie pre výskum skla VILA
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta špeciálnej techniky
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Filozofická fakulta

2

2

2
1
1

1

1

2
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
6
1
4
12
14
7
2
1
2
2
9
1
2
5
1
10
1
2

2
4
1
1
4
4
2

1

1

1

3
7
9
5
2

1

1
2
1
4
1
1
2
3

1
5
1
3
1
6
2

1
1

2
10
1
6
13
17
7
3
2
3
2
9
1
2
5
1
12
1
2

2
8
1
2
4
4
2

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

2

2

1

1

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

1

1
1
4
1
1
2
3
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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
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

1

11
1

1
7
1

4
1

3

1

1

1
1
1
6 21
2
2
3
1
3
1
1

1
1

7

1
1
5
1
1

1

5

1

1
1
6
2

9

2
1

1

1

1

1

5

1
2
1
1

1

1
2

1
6
1
1
85
2
19
3
7
1
28
1
2
9
3
10
4
3
1

1
2

21

2

5
1
2

1

8

1
4
2
2

1

4
1
1
53
1
11
2
3
1
18
1
2
8
3
3

9
1
2
2
2

2
2
1
1

1
8
2
2
117
5
21
6
7
2
42
2
2
11
4
15
6
5
1

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

1

1

1
1

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

1
2

30
1
7
1
2

3
1
1

12

1
6
3
3

1
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2
1
2
4

1

1

2
2

2

3

2

1
1
3

1

2

1
1

1

2

2

1
1

2

1

1

25
11
2
3
1
5
2
1

1

5
1
1
1
2

10

1

23
4
5

10
3

1

14
7
2
1
1
3
1
1

2
1

1

1
1

39
12
8
3
10
2
4
41
4
6
1
30
11
2
3
1
5
5
1

náhradníci

schválené

podané

1

17
6
3
2
5
1

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

3

7
5
1

zamietnuté

4

29
12
4
3
7
1
2
34
4
5

náhradníci

2

schválené

3

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

5

2
1

zamietnuté

3

náhradníci

podané

schválené

podané
5

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

2

Pozývajúca inštitúcia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Botanická záhrada
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Filozofická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Zahr. doktorand

zamietnuté

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

7
5
1
1

14

1

14
3

1

2
1
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Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
9 múz, o. z.
Iné (uchádzačka neuviedla pozývajúcu inštitúciu)
Spolu

1

1

1

2

1

1
2

54 14

7

1

1
1
2

1

1

1

33 78 34

1

3 19

13
3 2
6
1
1
2
2
1
1
2
2
3
1
2
2
2
1
1
1
1
22 491 136 11 293

2
2

1
1
51

náhradníci

2
1
2

4
1
2
1
5

schválené

2

podané

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

3

Spolu

1

1

2

náhradníci

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

1
1

schválené

3

podané

zamietnuté

1
1

podané

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Filmová a televízna fakulta
Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

1
1
1

1
16
4 2
1
2
3
1
2
3
1
4
3
1
1
1
1
623 184 14
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Príloha č. 9: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pohlavia – štatistiky
za výbery v roku 2016

9
10
3 19

11 260 78 8 147
11 231 58 3 146
22 491 136 11 293

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

3

zamietnuté pre
formálne nedostatky

16 42 19
17 36 15
33 78 34

zamietnuté

1
6
7

náhradníci

Muž
Žena
Spolu

schválené

zamietnuté

22 5
32 9
54 14

podané

schválené

Pohlavie

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky
podané

Zahr. študent

27 324 102 11
24 299 82 3
51 623 184 14
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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
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-

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) 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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Príloha č. 11: Vyslaní štipendisti v roku 2016 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá a cestovné granty (podľa
domácej inštitúcie)
SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Domáca inštitúcia

Výška
finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

Ekonomická univerzita v Bratislave

5 845,00 €

3

9,5

Fakulta medzinárodných vzťahov

1 225,00 €

1

3,5

Ústav medzinárodných programov

4 620,00 €

2

6

16 304,11 €

7

17,5

Fakulta architektúry

3 120,00 €

2

4

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

9 304,11 €

3

8,5

800,00 €

1

1

3 080,00 €

1

4

8 243,42 €

5

11

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

1 400,00 €

1

4

Filozofická fakulta

6 016,75 €

3

6,5

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Strojnícka fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

826,67 €

1

0,5

4 900,00 €

3

14

Fakulta prírodných vied

1 750,00 €

1

5

Filozofická fakulta

3 150,00 €

2

9

4 952,82 €

2

4

4 952,82 €

2

4

3 600,00 €

1

4

3 600,00 €

1

4

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

8 220,00 €

5

12

Žilinská univerzita v Žiline

8 100,00 €

2

10

Fakulta humanitných vied

4 500,00 €

1

5

Fakulta riadenia a informatiky

3 600,00 €

1

5

60 165,35 €

28

82

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta

Spolu
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SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Domáca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave

Výška
finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

5 650,02 €

3

Fakulta hospodárskej informatiky

1 393,94 €

1

1

Národohospodárska fakulta

4 256,08 €

2

3,5

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

7 427,83 €

3

7,5

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

3 827,83 €

1

3

Fakulta ekonomiky a manažmentu

3 600,00 €

2

4,5

64 043,46 €

10

47

4 511,89 €

1

3

Fakulta elektrotechniky a informatiky

10 104,13 €

2

7

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

17 869,66 €

2

16

2 574,92 €

1

2

28 982,86 €

4

19

2 866,28 €

2

2,5

2 866,28 €

2

2,5

20 150,24 €

2

12

17 970,24 €

1

10

2 180,00 €

1

2

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Hutnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

4,5

138 010,98 €

31

119,5

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

9 274,01 €

2

7

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

5 501,04 €

1

3

13 025,69 €

6

19,5

9 213,50 €

2

8

56 802,57 €

10

46

4 375,00 €

1

2,5

39 819,17 €

9

33,5

Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

9 388,50 €

3

13

Ekonomická fakulta

2 500,00 €

1

2

Filozofická fakulta

6 888,50 €

2

11

37 573,75 €

9

30,5

1 826,04 €

1

1

35 747,71 €

8

29,5

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

5 254,90 €

2

3

Žilinská univerzita v Žiline

1 090,00 €

1

1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta

Strojnícka fakulta
Spolu

1 090,00 €

1

1

291 455,96 €

66

241
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CESTOVNÝ GRANT PRE ŠTIPENDISTOV POBERAJÚCICH ŠTIPENDIUM

Domáca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave

Výška
cestovného
grantu
uhradeného
štipendistom
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
cestovný grant

571,00 €

3

Fakulta hospodárskej informatiky

371,00 €

1

Národohospodárska fakulta

100,00 €

1

Ústav medzinárodných programov

100,00 €

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

300,00 €

3

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

100,00 €

1

Fakulta ekonomiky a manažmentu

200,00 €

2

2 689,99 €

11

653,00 €

2

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky

90,48 €

1

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

795,52 €

4

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

196,99 €

2

Stavebná fakulta

954,00 €

2

700,00 €

1

700,00 €

1

4 284,19 €

17

649,25 €

2

Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta

585,00 €

3

Lekárska fakulta

1 972,00 €

6

Prírodovedecká fakulta

1 077,94 €

6

200,00 €

2

200,00 €

2

1 052,00 €

2

Filozofická fakulta

952,00 €

1

Ekonomická fakulta

100,00 €

1

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

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

1 000,00 €

4

Právnická fakulta

700,00 €

1

Prírodovedecká fakulta

300,00 €

3

1 519,00 €

2

100,00 €

1

100,00 €

1

200,00 €

2

52,80 €

1

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Spolu

52,80 €

1

12 668,98 €

49

123

SAMOSTATNÝ CESTOVNÝ GRANT

Domáca inštitúcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Výška
cestovného
grantu
uhradeného
štipendistom
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
cestovný grant

1 278,00 €

2

263,00 €

1

1 015,00 €

1

1 888,10 €

2

1 330,00 €

1

558,10 €

1

1 005,00 €

2

Filozofická fakulta

170,00 €

1

Pedagogická fakulta

835,00 €

1

3 264,42 €

3

2 400,00 €

2

864,42 €

1

990,05 €

1

8 425,57 €

10

Stavebná fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Spolu
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Príloha č. 12: Prijatí štipendisti v roku 2016 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá a preplatenie zdravotnej
prehliadky (podľa prijímajúcej inštitúcie)

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Prijímajúca inštitúcia

Výška
finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

Ekonomická univerzita v Bratislave

1 400,00 €

1

4

Fakulta medzinárodných vzťahov

1 400,00 €

1

4

1 400,00 €

1

4

Filozofická fakulta

1 400,00 €

1

4

Slovenská akadémia vied

1 050,00 €

1

3

1 050,00 €

1

3

2 800,00 €

2

8

1 400,00 €

1

4

Prešovská univerzita v Prešove

Ústav polymérov SAV
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Stavebná fakulta

1 400,00 €

1

4

7 525,00 €

8

21,5

Fakulta managementu

1 400,00 €

1

4

Farmaceutická fakulta

1 400,00 €

1

4

525,00 €

3

1,5

Pedagogická fakulta

1 750,00 €

1

5

Prírodovedecká fakulta

2 450,00 €

2

7

2 100,00 €

2

6

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Spolu

2 100,00 €

2

6

2 800,00 €

2

8

2 800,00 €

2

8

2 800,00 €

2

8

21 875,00 €

19

62,5

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Prijímajúca inštitúcia

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove

Výška
finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

1 160,00 €

1

2

1 160,00 €

1

2

3 480,00 €

2

6
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Prijímajúca inštitúcia

Výška
finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

Fakulta humanitných a prírodných vied

1 740,00 €

1

3

Filozofická fakulta

1 740,00 €

1

3

Slovenská akadémia vied

12 760,00 €

7

22

580,00 €

1

1

Fyzikálny ústav SAV

2 320,00 €

1

4

Historický ústav SAV

1 740,00 €

1

3

Ústav politických vied SAV

5 220,00 €

2

9

Ústav vied o Zemi SAV

2 900,00 €

2

5

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1 160,00 €

1

2

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

1 160,00 €

1

2

4 640,00 €

2

8

Fakulta architektúry

2 900,00 €

1

5

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

1 740,00 €

1

3

5 800,00 €

3

10

Fakulta elektrotechniky a informatiky

1 740,00 €

1

3

Fakulta výrobných technológií v Prešove

4 060,00 €

2

7

3 480,00 €

2

6

580,00 €

1

1

Elektrotechnický ústav SAV

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technická univerzita v Košiciach

Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta

2 900,00 €

1

5

18 270,00 €

9

31,5

Fakulta managementu

2 900,00 €

1

5

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

4 640,00 €

2

8

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

2 900,00 €

1

5

Filozofická fakulta

5 510,00 €

3

9,5

Prírodovedecká fakulta

2 320,00 €

2

4

2 900,00 €

1

5

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

2 900,00 €

1

5

1 160,00 €

1

2

1 160,00 €

1

2

6 960,00 €

3

12

Filozofická fakulta

2 900,00 €

1

5

Právnická fakulta

1 740,00 €

1

3

Prírodovedecká fakulta

2 320,00 €

1

4

2 900,00 €

1

5

2 900,00 €

1

5

64 670,00 €

33

111,5

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Spolu
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ZAHRANIČNÍ VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELCKÍ PRACOVNÍCI

Prijímajúca inštitúcia

Výška
finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

Ekonomická univerzita v Bratislave

8 170,00 €

6

10

Fakulta medzinárodných vzťahov

1 740,00 €

1

3

Fakulta podnikového manažmentu

1 000,00 €

1

1

Národohospodárska fakulta

5 430,00 €

4

6

Katolícka univerzita v Ružomberku

11 000,00 €

3

11

11 000,00 €

3

11

2 860,00 €

2

4

Výskumný ústav potravinársky v Bratislave

1 160,00 €

1

2

Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre

1 700,00 €

1

2

Filozofická fakulta
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

Prešovská univerzita v Prešove

32 270,00 €

10

35

Fakulta humanitných a prírodných vied

14 000,00 €

4

14

Filozofická fakulta

14 270,00 €

5

17

4 000,00 €

1

4

129 240,00 €

34

139,5

Archeologický ústav SAV

1 740,00 €

1

3

Astronomický ústav SAV

10 000,00 €

2

10

Elektrotechnický ústav SAV

7 650,00 €

2

9

Filozofický ústav SAV

1 000,00 €

1

2

Fyzikálny ústav SAV

4 000,00 €

1

4

Geologický ústav SAV

2 000,00 €

1

2

Historický ústav SAV

13 650,00 €

3

15

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

3 000,00 €

1

3

Spoločenskovedný ústav SAV

1 160,00 €

1

2

850,00 €

1

1

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

15 490,00 €

4

17,5

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Gréckokatolícka teologická fakulta
Slovenská akadémia vied

Ústav anorganickej chémie SAV

25 550,00 €

5

25

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

8 000,00 €

1

8

Ústav geotechniky SAV

3 400,00 €

1

4

850,00 €

1

1

17 900,00 €

4

20

Ústav slovenskej literatúry SAV

1 000,00 €

1

1

Ústav svetovej literatúry SAV

9 000,00 €

2

9

Ústav zoológie SAV

3 000,00 €

1

3

Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10 400,00 €

3

11

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

9 400,00 €

2

10

Fakulta ekonomiky a manažmentu

1 000,00 €

1

1

17 800,00 €

7

20,5

1 000,00 €

1

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
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Prijímajúca inštitúcia

Výška
finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

1 000,00 €

1

1

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

7 800,00 €

2

10,5

Stavebná fakulta

8 000,00 €

3

8

34 670,00 €

10

39,5

Ekonomická fakulta

8 000,00 €

2

8

Fakulta elektrotechniky a informatiky

6 000,00 €

1

6

Fakulta umení

3 400,00 €

1

4

Fakulta výrobných technológií v Prešove

7 870,00 €

3

10

Letecká fakulta

3 000,00 €

1

3

Strojnícka fakulta

6 400,00 €

2

8,5

6 000,00 €

2

6

Drevárska fakulta

2 000,00 €

1

2

Ústav cudzích jazykov

4 000,00 €

1

4

2 000,00 €

1

2

2 000,00 €

1

2

10 000,00 €

2

10

10 000,00 €

2

10

64 620,00 €

21

72,5

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

21 250,00 €

5

25

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

2 320,00 €

1

4

28 650,00 €

9

30

Pedagogická fakulta

4 000,00 €

1

4

Právnická fakulta

3 000,00 €

2

3,5

Prírodovedecká fakulta

5 400,00 €

3

6

13 320,00 €

6

18

7 220,00 €

4

11

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Centrum kompetencie pre výskum skla VILA
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

6 100,00 €

2

7

47 750,00 €

11

49,5

Ekonomická fakulta

15 200,00 €

4

17

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

17 000,00 €

3

17

Filozofická fakulta

15 550,00 €

4

15,5

39 385,00 €

10

44,5

Fakulta verejnej správy

4 250,00 €

1

5

Filozofická fakulta

5 800,00 €

1

7

29 335,00 €

8

32,5

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10 050,00 €

4

11

Fakulta prírodných vied

3 550,00 €

2

4

Filozofická fakulta

6 500,00 €

2

7

1 740,00 €

1

3

1 740,00 €

1

3

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
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Prijímajúca inštitúcia

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Výška
finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

8 100,00 €

2

9

34 600,00 €

9

37

Elektrotechnická fakulta

3 000,00 €

2

3

Fakulta humanitných vied

7 000,00 €

2

7

Fakulta riadenia a informatiky

6 000,00 €

1

6

Stavebná fakulta

6 700,00 €

2

7

Strojnícka fakulta

11 900,00 €

2

14

483 975,00 €

144

533

Žilinská univerzita v Žiline

Spolu

PREPLATENIE ZDRAVOTNEJ PREHLIADKY

Prijímajúca inštitúcia

Výška
finančných
Počet
prostriedkov štipendistov na
čerpaných
zdravotnej
štipendistami
prehliadke
v EUR

Ekonomická univerzita v Bratislave

193,00 €

1

Fakulta medzinárodných vzťahov

193,00 €

1

196,66 €

1

196,66 €

1

1 974,99 €

10

Astronomický ústav SAV

138,32 €

1

Elektrotechnický ústav SAV

250,00 €

1

Fyzikálny ústav SAV

366,00 €

2

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV

388,32 €

2

Ústav experimentálnej fyziky SAV

472,55 €

2

Ústav polymérov SAV

183,00 €

1

Ústav vied o Zemi SAV

176,80 €

1

183,00 €

1

183,00 €

1

445,10 €

2

222,55 €

1

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Strojnícka fakulta

222,55 €

1

176,80 €

1

176,80 €

1

183,00 €

1

183,00 €

1

1 868,00 €

9

Fakulta managementu

183,00 €

1

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

443,00 €

2

Technická univerzita vo Zvolene
Ústav cudzích jazykov
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
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Prijímajúca inštitúcia

Výška
finančných
Počet
prostriedkov štipendistov na
čerpaných
zdravotnej
štipendistami
prehliadke
v EUR

Farmaceutická fakulta

250,00 €

1

Filozofická fakulta

183,00 €

1

Pedagogická fakulta

433,00 €

2

Prírodovedecká fakulta

376,00 €

2

868,87 €

4

Fakulta verejnej správy

196,66 €

1

Filozofická fakulta

446,66 €

2

Prírodovedecká fakulta

438,17 €

2

187,00 €

1

187,00 €

1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

193,00 €

1

Žilinská univerzita v Žiline

276,64 €

2

276,64 €

2

6 746,06 €

34

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta

Strojnícka fakulta
Spolu
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Príloha č. 13: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2017 v decembri 2016 vyslaným
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb
a vynaložené prostriedky (podľa domácej inštitúcie)

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Domáca inštitúcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Spolu

Výška finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet štipendistov Počet uhradených
poberajúcich
štipendijných
štipendium
mesiacov

800,00 €

1

1

800,00 €

1

1

600,00 €

1

1

1 400,00 €

2

2

SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Domáca inštitúcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Výška finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet štipendistov Počet uhradených
poberajúcich
štipendijných
štipendium
mesiacov

2 799,43 €

2

2

2 799,43 €

2

2

1 194,40 €

1

1

1 194,40 €

1

1

1 090,00 €

1

1

1 090,00 €

1

1

10 047,24 €

7

7

1 894,12 €

1

1

800,00 €

1

1

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

2 314,88 €

2

2

Lekárska fakulta

1 894,12 €

1

1

Pedagogická fakulta

1 250,00 €

1

1

Prírodovedecká fakulta

1 894,12 €

1

1

2 949,43 €

2

2

Prírodovedecká fakulta

2 949,43 €

2

2

Žilinská univerzita v Žiline

1 090,00 €

1

1

1 090,00 €

1

1

19 170,50 €

14

14

Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Hutnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Strojnícka fakulta
Spolu
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Príloha č. 14: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2017 v decembri 2016 prijatým
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb
a vynaložené prostriedky (podľa prijímajúcej inštitúcie)

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Prijímajúca inštitúcia

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Spolu

Výška finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet štipendistov Počet uhradených
poberajúcich
štipendijných
štipendium
mesiacov

350,00 €

1

1

350,00 €

1

1

350,00 €

1

1

350,00 €

1

1

350,00 €

1

1

1 050,00 €

3

3

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Prijímajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied

Výška finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet štipendistov Počet uhradených
poberajúcich
štipendijných
štipendium
mesiacov

1 160,00 €

2

2

Fyzikálny ústav SAV

580,00 €

1

1

Historický ústav SAV

580,00 €

1

1

580,00 €

1

1

580,00 €

1

1

580,00 €

1

1

580,00 €

1

1

2 320,00 €

4

4

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Spolu

ZAHRANIČNÍ VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELCKÍ PRACOVNÍCI

Prijímajúca inštitúcia

Výška finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet štipendistov Počet uhradených
poberajúcich
štipendijných
štipendium
mesiacov

Ekonomická univerzita v Bratislave

580,00 €

1

1

Fakulta medzinárodných vzťahov

580,00 €

1

1

1 850,00 €

2

2

1 000,00 €

1

1

850,00 €

1

1

7 700,00 €

8

8

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied
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Prijímajúca inštitúcia

Astronomický ústav SAV

Výška finančných
prostriedkov
čerpaných
štipendistami
v EUR

Počet štipendistov Počet uhradených
poberajúcich
štipendijných
štipendium
mesiacov

1 000,00 €

1

1

850,00 €

1

1

Fyzikálny ústav SAV

1 000,00 €

1

1

Ústav experimentálnej fyziky SAV

3 000,00 €

3

3

850,00 €

1

1

Ústav polymérov SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre

1 000,00 €

1

1

850,00 €

1

1

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

850,00 €

1

1

580,00 €

1

1

580,00 €

1

1

1 000,00 €

1

1

1 000,00 €

1

1

12 560,00 €

14

14

Elektrotechnický ústav SAV

Ústav geotechniky SAV

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Spolu
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Príloha č. 15: Zmeny v čerpaní štipendií v roku 2016

SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili :

Mgr. art. Jana Lindtnerová zrušila svoj 1-mesačný štipendijný pobyt do Švajčiarska.
MUDr. Iveta Gašparová zrušila svoj 4-mesačný pobyt do Francúzska.
Mgr. Ivana Baráková zrušila svoj 10-mesačný štipendijný pobyt do Talianska.
Mgr. Diana Krajňáková zrušila svoj 3-mesačný štipendijný pobyt do Fínska.
Ing. Ivana Olekšáková zrušila svoj 6-mesačný štipendijný pobyt do Českej republiky.
Bc. Milica Ivović zrušila svoj 5-mesačný štipendijný pobyt do Chorvátska z osobných
dôvodov.
Mgr. Lenka Dolešová zrušila svoj 4-mesačný štipendijný pobyt do Českej republiky
z osobných dôvodov.
Mgr. Magdaléna Jašová zrušila svoj 3-mesačný pobyt do Veľkej Británie z osobných
dôvodov.

Nástup na štipendijný pobyt posunuli:

Mgr. Katarína Janšáková posunula svoj štipendijný pobyt do Veľkej Británie z 1. septembra
2015 – 30. júna 2016 na 1. októbra 2015 – 31. júla 2016.
Mgr. Alexandra Kovalčíková posunula svoj štipendijný pobyt do Rakúska z 1. októbra 2015
– 30. marca 2016 na 1. novembra 2015 – 30. apríla 2016.
Mgr. Matúš Palmovský posunul svoj štipendijný pobyt do Južnej Kórey z 1. septembra 2015
– 30. júna 2016 na 1. októbra 2015 – 31. júla 2016.
Mgr. Daniel Komadel posunul svoj štipendijný pobyt do Japonska zo 16. októbra 2015 – 15.
januára 2016 na 1. novembra 2015 – 31. januára 2016.
Mgr. Ing. Tomáš Mišečka posunul svoj štipendijný pobyt do Belgicka z 10. septembra 2015
– 31. januára 2016 na 23. septembra 2015 – 13. februára 2016.
Mgr. Martina Zaťková posunula svoj štipendijný pobyt do Spojených štátov amerických z 16.
októbra 2015 – 16. marca 2016 na 26. októbra 2015 – 23. marca 2016.
Mgr. Lucia Martinčeková posunula svoj štipendijný pobyt do Spojených štátov amerických
z 1. januára 2016 – 30. októbra 2016 na 15. januára 2016 – 15. novembra 2016.
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Bc. Dáša Klementová posunula svoj štipendijný pobyt do Ruskej federácie z 1. februára 2016
– 31. mája 2016 na 1. marca 2016 – 30. júna 2016.
Mgr. Melinda Csongová posunula svoj štipendijný pobyt do Holandska z 1. februára 2016 –
30. júla 2016 na 1. mája 2016 – 31.októbra 2016.
Ing. Peter Kendický posunul svoj štipendijný pobyt na Nový Zéland z 1. februára 2016 – 30.
októbra 2016 na 1. marca 2016 – 30. novembra 2016.
Mgr. Silvia Vallová posunula svoj štipendijný pobyt do Švajčiarska z 1. apríla 2016 – 30.
septembra 2016 na 15. apríla 2016 – 15.októbra 2016.
Mgr. Eva Beňová posunula svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 1. apríla 2016 – 30. júna
2016 na 6. mája 2016 – 6. augusta 2016.
Bc. Katarína Kopecká posunula svoj štipendijný pobyt do Austrálie z 27. júna 2016 – 27.
novembra na 11. júla 2016 – 11. decembra 2016.
Peter Maňo posunul svoj štipendijný pobyt do Spojených štátov amerických z 15. septembra
2016 – 15. mája 2017 na 3. októbra 2016 – 2. mája 2017.
Mgr. Milan Potočár posunul svoj štipendijný pobyt do Belgicka z 12. septembra 2016 – 31.
augusta 2017 na 1. októbra 2016 – 19. augusta 2017.
Mgr. Gréta Vargová posunula svoj štipendijný pobyt do Spojených štátov amerických z 1.
októbra 2016 – 31. mája 2017 na 15. októbra 2016 – 15. júna 2016.
Mgr. Anna Vráblová posunula svoj štipendijný pobyt do Španielska z 1. mája 2016 – 31. júla
2016 na 1. apríla 2016 – 30. júna 2016.
Mgr. Iveta Dinžíková posunula svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 15. septembra 2016 –
15. júna 2017 na 30. septembra 2016 – 30. júna 2017.
Peter Maňo posunul svoj štipendijný pobyt do Spojených štátov amerických z 15. septembra
2016 – 15. mája 2017 na 3. októbra 2016 – 2. mája 2017.
Simona Andraščíková posunula svoj štipendijný pobyt do Talianska z 1. októbra 2016 – 15.
januára 2017 na 2. novembra 2016 – 15. februára 2017
Ondrej Keseli posunul svoj štipendijný pobyt do Švajčiarska z 1. septembra 2016 – 28.
februára 2017 na 1. decembra 2016 – 30. apríla 2017.
Dušan Németh posunul svoj štipendijný pobyt do Českej republiky z 1. septembra 2016 – 31.
októbra 2016 na 15. novembra 2016 – 15. januára 2017.
Denisa Závodská posunula svoj štipendijný pobyt do Talianska z 1. novembra 2016 – 31.
januára 2017 na 1. decembra 2016 – 28. februára 2017.
Mgr. Lucia Martinčeková posunula svoj štipendijný pobyt do Spojených štátov amerických
z 1. januára 2016 – 30. októbra 2016 na 15. januára 2016 – 15. novembra 2016.
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Štipendijný pobyt v sledovanom období krátili :

RNDr. Lenka Toro krátila svoj štipendijný pobyt do Kolumbie z 15. októbra 2015 – 15. júna
2016 na 15. októbra 2015 – 15. mája 2016.
Bc. Tomáš Lenč krátil svoj štipendijný pobyt do Chorvátska z 28. februára 2016 – 10. júla
2016 na 28. februára 2016 – 17. júna 2016.
Bc. Patrícia Šichmanová krátila svoj štipendijný pobyt do Fínska zo 4. januára 2016 – 31.
mája 2016 na 21. januára 2016 – 31. mája 2016.
Ing. arch. Martin Boleš krátil svoj štipendijný pobyt do Kanady z 1. apríla 2016 – 30.
septembra 2016 na 1. júla 2016 – 30. novembra 2016.
Jaroslava Karnoková krátila svoj štipendijný pobyt do Izraela z 1. októbra 2016 – 28.
februára 2017 na 30. októbra 2016 – 10. februára 2017.
Lucia Sumegová kráti svoj štipendijný pobyt do Ruskej federácie z 1. septembra 2016 – 31.
januára 2017 na 1. septembra 2016 – 31. decembra 2016
Martin Fides kráti svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2016 – 31. mája 2017 na 15. novembra
2016 – 15. apríla 2017.

Nástup na samostatný cestovný grant posunuli:

Mgr. Martin Panigaj, PhD. posunul svoj pobyt do Spojených štátov amerických z 29. apríla
2016 – 3. júna 2016 na 22. mája 2016 – 24. júna 2016.
Ing. Martin Sahul, PhD. posunul svoj pobyt do Estónska z 1. marca 2016 – 31. mája 2016 na
1. apríla 2016 – 30. júna 2016.

SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI – NÁHRADNÍCI

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili :

Mgr. Lucia Lauková zrušila svoj 5-mesačný štipendijný pobyt do Nemecka. Po konzultácii so
zahraničnou univerzitou nebola dĺžka pobytu dostatočná pre uskutočnenie výskumu.
Mgr. Lenka Dolešová zrušila svoj 4-mesačný štipendijný pobyt do Českej republiky.
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Nástup na štipendijný pobyt posunuli:

Mgr. Magdaléna Vaváková posunula svoj štipendijný pobyt do Švajčiarska z 1. septembra
2015 – 31. januára 2016 na 1. januára 2016 – 30. mája 2016.
Ing. Martin Kontrík posunul svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 1. septembra 2015 – 21.
januára 2016 na 1. októbra 2015 – 28. februára 2016.
Mgr. Eva Beňová posunula svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 1. apríla 2016 – 30. júna
2016 na 6. mája 2016 – 6. augusta 2016.
Mgr. Jana Brndiarová posunula svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 1. marca 2016 – 30.
apríla 2016 na 1. mája 2016 – 30. júna 2016.

ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili:
( štipendisti uvádzali zdravotné dôvody, rodinné dôvody a problém s vybavením víz)

Svitlana Bartoshchuk z Ukrajiny zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Aswin Sekhar z Indie zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 10 mesiacov.
Daniela Perrotti z Talianska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Samuel Moncayo zo Španielska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 8 mesiacov.
Cristian Peptu z Rumunska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 3 mesiace.
Giselle Antune Monteiro z Brazílie zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 9 mesiacov.
Mine Sezgul Kayseri Ozer z Turecka zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 1 mesiac.
Rozalina Engels-Kritidis z Bulharska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 1 mesiac.
Bakar Berekashvili z Gruzínska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Lucian Giuseppe Carta z Talianska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 9 mesiacov.
Teresa Martínez Cortés zo Španielska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 6 mesiacov.
Galyna Starukh z Ukrajiny zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 3 mesiace.
Irina Voinovschi z Rumunska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 10 mesiacov.
Apostolova Biljana zo Slovinska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 6 mesiacov.
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Nástup na štipendijný pobyt posunuli:

Maryna Babenko-Zhyrnova z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2015
– 30. apríla 2016 na 1. decembra 2015 – 31. júla 2016.
Yuliya Didyk z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2015 – 30. marca 2016
na 19. októbra 2015 – 15. apríla 2016.
Volodymyr Palahin z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2015 – 30. júna
2016 na 14. septembra 2015 – 14. júla 2016.
Farhod Alimov z Uzbekistanu posunul svoj štipendijný pobyt z 1. marca 2016 – 31. marca
2016 na 1. apríla 2016 – 30. apríla 2016.
Ali Mohamed El-Far z Egypta posunul svoj štipendijný pobyt z 1. marca 2016 – 31. júla 2016
na 14. marca 2016 – 14. augusta 2016.
Ramamoorthi Nagalakshmi z Indie posunula svoj štipendijný pobyt z 1. marca 2016 – 31.
mája 2016 na 15. mája 2016 – 31. júla 2016.
Aris Quintana Nedelcos z Grécka posunul svoj štipendijný pobyt z 1. januára 2016 – 31. mája
2016 na 1. mája 2016 – 30. septembra 2016.
Naresh Kumar z Indie posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2016 – 30. júna 2016 na
1. mája 2016 – 30. septembra 2016.
Vitalii Izai z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2016 – 30. septembra 2016
na 1. marca 2016 – 30. októbra 2016.
Albina Dioba z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 15. februára 2016 – 15. júla 2016
na 24. februára 2016 – 24. júla 2016.
Kazuki Kodama z Japonska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2016 – 30. júla 2016
na 1. apríla 2016 – 30. augusta 2016.
Oleksandr Kotlyar z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt 15. februára 2016 – 15. júna na
1. augusta – 30. novembra 2016.
Oleksandr Labenko z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2016 – 28.
februára 2016 na 1. novembra 2016 – 30. novembra 2016.
Vitalii Latyshev z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2016 – 30. júla 2016
na 20. mája 2016 – 20. novembra 2016.
Erica Bisesi z Talianska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2016 – 28. februára 2017
na 1. marca 2017 – 31. júla 2017.
Svetlana Chashchina z Ruskej federácie posunula svoj štipendijný pobyt z 3. októbra 2016 –
30. júna 2017 na 1. februára 2017 – 31. júla 2017.
Suhadi Wido Saputro z Indonézie posunul svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2016 – 31.
mája 2017 na 1. februára 2017 – 31. júla 2017.
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Petr Urban z Českej republiky posunul svoj štipendijný pobyt z 1. apríla 2017 – 30. septembra
2017 na 1. júna 2017 – 30. novembra 2017.
Anna Kopková z Českej republiky posunula svoj štipendijný pobyt z 5. septembra 2016 – 2.
februára 2017 na 27. septembra 2016 – 28. februára 2017.
Erica Bisesi z Talianska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2016 – 28. februára 2017
na 1. marca 2017 – 30. júla 2017.
Sritama Bose z Indie posunula svoj štipendijný pobyt z 15. novembra 2016 – 14. novembra
2017 na 30. novembra 2016 – 30. novembra 2017.
Hari Ponnamma Rani z Indie posunul svoj štipendijný pobyt z 1. novembra 2016 – 31.
januára 2017 na 1. mája 2017 – 30. júla 2017.

Štipendijný pobyt v sledovanom období krátili:

Tetyana Budnyak z Ukrajiny krátila svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2015 – 31. marca 2016
na 1. októbra 2015 – 30. novembra 2015.
Michal Rigel z Českej republiky krátil svoj štipendijný pobyt z 1. apríla 2016 – 30. júna 2016
na 1. mája 2016 – 30.júna 2016.
Abou Shaara Hossan Farag z Egypta krátil svoj štipendijný pobyt z 1. apríla 2016 – 30. júla
2016 na 1. mája 2016 – 30. júna 2016.
Hossam Farag Abou-Shaara z Egypta krátil svoj štipendijný pobyt z 1. marca 2016 – 30. júla
2016 na 1. mája 2016 – 30. júna 2016.
Ali Hafez Ali Mohamed EL-Far z Egypta krátil svoj štipendijný pobyt z 1. marca 2016 – 31.
júla 2016 na 14. marca 2016 – 11. mája 2016.
Ahmed Ali Nada z Egypta krátil svoj štipendijný pobyt z 15. apríla 2016 – 15. júla 2016 na
29. apríla 2016 – 30. júna 2016.
Svetlana Chashchina z Ruskej federácie krátila svoj štipendijný pobyt z 3. októbra 2016 – 30.
júna 2017 na 1. februára 2017 – 31. júla 2017.
Pavlo Shvets z Ukrajiny krátil svoj štipendijný pobyt z 3. októbra 2016 – 29. marca 2017 na 3.
októbra 2016 – 28. februára 2017.

ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI – NÁHRADNÍCI

Nástup na štipendijný pobyt posunuli:

Yuliya Petrenko z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2015 – 28.
februára 2016 na 1. októbra 2015 – 30. marca 2016.
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Kazuki Kodama z Japonska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2016 – 30. júla 2016
na 1. apríla 2016 – 30. septembra 2016.
Oleksandr Kotlyar z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 15. februára 2016 – 15. júna
2016 na 1. augusta 2016 – 30. novembra 2016.
Vitalii Latyshev z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2016 – 30. júla 2016
na 20. mája 2016 – 20. novembra 2016.
Dioba Albina z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 15. februára 2016 – 15. júla 2016
na 24. februára – 15. Júla 2016.
Labenko Oleksandr z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2016 – 28.
februára 2016 na 1. novembra 2016 – 30. november 2016.
Raman Herasimau z Bieloruska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2016 – 28.
februára 2017 na 1. októbra 2016 – 31. marca 2017.
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