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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/prednáškovej/výskumnej/umeleckej mobility kvalitným slovenským i zahraničným
uchádzačom.
Študentom, doktorandom a postdoktorandom s trvalým pobytom na Slovensku ponúka NŠP
možnosť nadobudnúť vedomosti, odborné kompetencie, pracovať na výskumných projektoch
a získať vedecké poznatky a skúsenosti potrebné pre ich kariérny rast aj na prestížnych
zahraničných univerzitách či výskumných organizáciách. Jedinečnou charakteristickou
vlastnosťou programu je jeho flexibilita a široké spektrum možností, ktoré potenciálnemu
uchádzačovi ponúka. Vysokoškolskí študenti (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania),
doktorandi a mladí vedeckí pracovníci (postdoktorandi) 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
potrieb, preferencií a akademickej špecifikácie. Veľkou výhodou programu je aj fakt, že
prijímajúca a vysielajúca inštitúcia nemusia mať medzi sebou uzatvorenú dohodu o spolupráci.
Program taktiež podporuje študijnú/výskumnú/prednáškovú/umeleckú mobilitu zahraničných
vysokoškolských študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných
a umeleckých pracovníkov zo všetkých krajín sveta so záujmom absolvovať štipendijný pobyt
na slovenských vysokých školách, resp. výskumných organizáciách, čím sa do značnej miery
prispieva k internacionalizácii akademického prostredia na Slovensku.
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, rozvíjajú svoj talent, získavajú rozhľad, samostatnosť,
vyznačujú sa vyššou mierou otvorenosti, tolerancie a schopnosťou spolupracovať, čím
signifikantne zvyšujú svoju hodnotu na trhu práce v súčasnom globálnom priestore. Takisto
výskumné pobyty, ktoré štipendisti v rámci Národného štipendijného programu absolvujú,
vedú k spoločným kvalitným publikáciám s vyšším citačným impaktom, k rozvoju kariérneho
rastu, rozširujú a upevňujú perspektívu vedeckej kariéry, podporujú aktivity na zlepšenie
výskumných a inovačných kapacít.
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. Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku (všetky
kategórie) a uchádzači zo zahraničia (iba kategória študent a doktorand) sa môžu uchádzať aj
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o cestovný grant, ktorý slúži ako príspevok na pokrytie časti medzinárodných cestovných
nákladov spojených s vycestovaním do cieľovej krajiny pobytu a návratom do domovskej
krajiny štipendistu.
Od roku 2005 získalo štipendijnú podporu v rámci NŠP 1 631 slovenských štipendistov a 1 964
zahraničných štipendistov. V ostatných rokoch zo strany slovenských uchádzačov záujem
o štipendium aj kvôli demografickému vývoju mierne klesá, 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
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 a zvládnutie
jej súčasných a najmä budúcich výziev spoločensko-ekonomického a technologického
charakteru.
Vzhľadom na to, že narastá kvalitatívna konkurencieschopnosť aj medzi jednotlivými
potenciálnymi štipendistami, zárukou úspechu nie je iba podanie žiadosti, ale rozhoduje
predovšetkým jej vysoká kvalita.
Táto správa poskytuje prehľad o aktivitách v oblasti administrácie programu a propagácie
programu (vrátane poskytovania informácií) za rok 2018.
SAIA v roku 2018 poskytovala informácie o programe na desiatkach seminárov a školení na
Slovensku ako aj prostredníctvom sociálnych sietí, propagovala slovenské vysoké školstvo
a vedu na viacerých medzinárodných podujatiach. Na účely propagácie programu aktualizovala
a vydala, alebo pripravila dotlač viacerých propagačných materiálov (záložky a letáky NŠP,
publikácia „International Student‘s Guide to Slovakia“, pripravila sa aj dotlač publikácie
„Study in Slovakia – Study programmes offered in foreign languages“), zrealizoval sa aj nákup
USB kľúčov a pier s potlačou motívov NŠP/SAIA.
V súvislosti s udeľovaním štipendií a grantov v roku 2018 SAIA vykonávala dva druhy aktivít.
Prvou z nich bolo vyplácanie štipendií a cestovných grantov, ako aj administrácia pobytov
z výziev uskutočnených v roku 2017 a 2018 (výzvy s uzávierkou na predkladanie žiadostí 30.
apríla 2017, 31. októbra 2017 a 30. apríla 2018). Okrem tejto skutočnosti SAIA administrovala
aj dve uzávierky na predkladanie žiadostí v roku 2018. Prvá uzávierka na predkladanie žiadostí
v roku 2018 bola 30. apríla 2018, pričom schválené pobyty sa mohli realizovať v rámci
akademického roka 2018/2019. Druhá uzávierka programu sa uskutočnila dňa 31. októbra
2018. V rámci tejto uzávierky mohli schválení uchádzači realizovať svoje štipendijné pobyty
v rámci letného semestra akademického roka 2018/2019. V prípade oboch uzávierok musia
doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci ukončiť svoje pobyty na
prijímajúcich inštitúciách na Slovensku/v zahraničí najneskôr do 30. novembra 2019.
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V súvislosti s administráciou pobytov štipendistov SAIA počas roka 2018 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).
V treťom štvrťroku 2018 bola nasadená nová verzia webovej stránky Národného štipendijného
programu. Stránka prešla kompletným redesignom a je responzívna, a preto pôsobí
atraktívnejšie a modernejšie. Po obsahovej stránke ostala rovnaká.
Novinkou webovej stránky sú bannery, ktoré sa v pravidelných intervaloch menia. Sú na nich
fotografie štipendistov NŠP a ich vyjadrenia o ich štipendijnom pobyte na Slovensku.
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Webová stránka Národného štipendijného programu

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 2018 do 31.
decembra 2018 podľa štatistík získaných prostredníctvom služby Google Analytics
zaznamenala 100 057 návštev (sessions), z toho 83,9 % bolo identifikovaných ako nové
návštevy. Štatistická služba zaznamenala v uvedenom období 62 899 jedinečných návštevníkov
(users). Po nasadení novej verzie webovej stránky NŠP v 3. štvrťroku 2018 došlo pre technický
problém k prerušeniu sledovania návštevnosti prostredníctvom služby Google Analytics
(konkrétne od 27. júla 2018). Problém bol však identifikovaný a podarilo ho odstrániť až
v decembri 2018, preto zachytené štatistiky návštevnosti stránky nie sú porovnateľné
s predošlými rokmi. Webové údaje sú však už štatisticky zaznamenávané a budú v budúcnosti
k dispozícii pre potreby SAIA.
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: 2 826 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov: 2 050 jedinečných zobrazení informácie,
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štipendiá pre postdoktorandov: 676 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: 469 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov zo zahraničia: 354 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov zo
zahraničia: 458 jedinečných zobrazení informácie.

S cieľom čo najefektívnejšie osloviť našu cieľovú skupinu sa čoraz viac sústreďujeme na
propagáciu programu prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem pravidelných príspevkov
týkajúcich sa propagácie NŠP zverejňovaných na našej facebookovej stránke sme vo februári a
októbri 2018 na Facebooku zverejnili aj reklamnú kampaň na propagáciu Národného
štipendijného programu pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj pre
uchádzačov zo zahraničia. Cieľom kampaní bolo priniesť zvýšený záujem o program zo strany
slovenských aj zahraničných uchádzačov o štipendium. Kampane boli úspešné, a preto sa
v tejto forme propagácie bude pokračovať aj v budúcnosti. Zároveň sme v roku 2018 začali
užšie spolupracovať so študentskými a doktorandskými lídrami (členmi Študentskej rady
vysokých škôl SR a Asociácie doktorandov Slovenska), ktorí prejavili záujem o spoluprácu
a ústretovosť pri šírení informácií, či už o pripravovaných výzvach alebo o informačných
aktivitách týkajúcich sa programu NŠP cez svoje okruhy.

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 januárovom čísle zverejnené výsledky decembrového
výberu (uzávierka 31. októbra 2017) a v čísle 6 – 7/2018 výsledky júnového výberu (uzávierka
30. apríla 2018), 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
3/2018. Bulletin SAIA vychádza pravidelne mesačne v elektronickej podobe a je k dispozícii
na www.saia.sk. O vydaní aktuálneho čísla sú vždy notifikované vysoké školy a ich fakulty,
ústavy SAV, ako aj ďalšie organizácie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a individuálni
záujemcovia o informácie z oblasti internacionalizácie vzdelávania a vedy.
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V rámci každoročnej publikácie Štipendiá a granty
2019/2020 (mimoriadne vydanie Bulletinu SAIA
vydané v júni 2018) 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 (178), ktorí si podali žiadosť
o štipendium NŠP k uzávierkam 30. apríla 2018 a 31. októbra 2018. Z odpovedí vyplýva, že
najčastejšími zdrojmi získavania informácií o programe boli informácie z webovej stránky
SAIA/NŠP (25 %), informácie od spolužiaka/kolegu (21 %), informácie získané pri rozhovore
s pracovníkom SAIA (19 %), a informácie všeobecne dostupné na školách/pracoviskách
(16 %). Informácie šírené ústnym podaním, osobnou komunikáciou, prípadne referencie
a odporúčania od kolegov, spolužiakov či učiteľov a nadriadených predstavujú spolu 53 %.
Z pohľadu efektivity sú to stále významné spôsoby propagácie programu, avšak z odpovedí
vyplýva aj to, že čoraz významnejším zdrojom informácií je aj naša webová stránka NŠP/SAIA.
Stránka NŠP prešla v roku 2018 veľkou úpravou, takže predpokladáme v budúcom roku ešte
väčší nárast propagácie pomocou tejto webstránky. Naďalej sa budeme usilovať efektívne
oslovovať cieľovú skupinu aj prostredníctvom sociálnych sieti, webových bannerov a eplagátov a v neposlednom rade aj s pomocou študentských a doktorandských lídrov (členov
Študentskej rady vysokých škôl SR a Asociácie doktorandov Slovenska), ktorí prejavili záujem
o spoluprácu a ústretovosť pri šírení informácií či už o pripravovaných výzvach alebo
o informačných aktivitách týkajúcich sa programu NŠP cez svoje okruhy. Na základe
skúseností s propagáciou iných štipendijných programov sa ako veľmi vhodný nástroj na
propagáciu značky ukázala platená reklama na sociálnej sieti Facebook, čo by sme v budúcom
roku radi opäť využili aj na propagáciu Národného štipendijného programu SR.
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Odkiaľ sa uchádzači o NŠP dozvedeli – uchádzači
s trvalým pobytom na Slovensku
1

webová stránka SAIA/NŠP

9
spolužiak/kolega

23

44

rozhovor s pracovníkom SAIA
škola/pracovisko

29

učiteľ/nadriadený

38
34

internet
veľtrh/výstava

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 617
uchádzačov, ktorí sa uchádzali o štipendium v rámci NŠP v roku 2018. Z odpovedí uchádzačov
o štipendium vyplýva, že informácia o Národnom štipendijnom programe sa najlepšie šíri
prostredníctvom internetu. Spolu 272 uchádzačov o štipendium (44 %) sa prvýkrát dozvedelo
o NŠP prostredníctvom internetu, a to tak internetu všeobecne (96), ako aj priamo z webových
stránok NŠP, resp. SAIA (176). Spolu 229 uchádzačov o štipendium (37 %) sa prvýkrát
dopočulo o NŠP od svojho kamaráta/kolegu (130) alebo učiteľa/ nadriadeného (99). To, že sa
informácia o NŠP najlepšie šíri prostredníctvom internetu a priamo medzi ľuďmi
pravdepodobne súvisí s tým, že po otvorení novej výzvy na podávanie žiadostí SAIA
elektronickou poštou informuje všetky vysoké školy na Slovensku, všetky ústavy Slovenskej
akadémie vied, zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí, ako aj zahraničné
zastupiteľské úrady so sídlom na Slovensku, resp. v Rakúsku. 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. 23 respondentov (4 %) sa o NŠP dozvedelo od zodpovedného ministerstva danej
krajiny a 63 respondentov (10 %) 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
Pre potreby propagácie Národného štipendijného programu na Slovensku aj v zahraničí sa
v priebehu roka 2018 zrealizovala dotlač informačných letákov a záložiek NŠP v nasledujúcich
nákladoch:





leták NŠP slovenská verzia – 2 000 ks,
leták NŠP anglická verzia – 2 000 ks,
záložka NŠP slovenská verzia – 2 000 ks,
záložka NŠP anglická verzia – 2 000 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.
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Záložky boli vytvorené v slovenskej a anglickej verzii. Obsahujú názov programu a internetovú
adresu Národného štipendijného programu SR a SAIA.
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Zrealizoval sa aj nákup pier s potlačou motívov NŠP v počte 700 ks a USB kľúčov (4 GB)
s potlačou motívov NŠP v počte 500 ks.

Vyššie uvedené materiály boli a tiež budú distribuované v rámci všetkých propagačných
a informačných aktivít, na ktorých boli a budú poskytované informácie o programe.
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V 4. štvrťroku 2018 SAIA úspešne dokončila aktualizáciu
a vydala aktualizované vydanie publikácie „International
Student‘s Guide to Slovakia“ v počte 2 000 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) nielen priblížiť Slovensko
(počet obyvateľov, najväčšie slovenské mestá, kultúrne
pamiatky, slovenskú kuchyňu a 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 2018 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 2 000 ks
a bude použitá hlavne na medzinárodných veľtrhoch
vysokoškolského vzdelávania v zahraničí.

V roku 2019 plánujeme z nákladu oboch vyššie uvedených publikácií poskytnúť časť aj pre
potreby Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, resp. zastupiteľstiev SR
v zahraničí na informačné a propagačné účely.

V priebehu roka 2018 SAIA vytvorila pre potreby zahraničných veľtrhov aj špeciálne letáky
formátu A5, ktoré prehľadovo poskytli návštevníkom zahraničných veľtrhov informácie
o Slovensku, na témy „Learning Slovak Language“ (zoznam škôl a organizácií, na ktorých je
možné študovať slovenčinu ako cudzí jazyk a zároveň sa pripravovať na štúdium na slovenskej
vysokej škole); „Higher Education“ (všeobecné informácie o vysokoškolskom vzdelávaní na
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Slovensku); „Scholarships“ (informácie o štipendiách pre občanov Ukrajiny na Slovensku –
leták bol vydaný iba na veľtrh na Ukrajine, keďže občania danej krajiny sa môžu uchádzať
o štipendium v rámci viacerých štipendijných schém); „Slovakia – Entry Conditions: Visa,
Temporary Residence 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 prechodného pobytu 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.

Propagácia formou informačných seminárov, školení a informačných dní na Slovensku
V roku 2018 pracovníci SAIA, a to tak v Bratislave, ako aj v regionálnych pracoviskách,
prezentovali Národný štipendijný program SR na 179 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 4 615 účastníkov.
Podrobný zoznam podujatí je uvedený v prílohe č. 1 tejto správy.

Účasť na veľtrhoch a výstavách
V roku 2018 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 2018, Job Expo 2018, Nitra – 8. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2018, ktorý
sa konal v spojení s 20. ročníkom medzinárodnej burzy
práce European Job Days 2018 v areáli agrokomplex
NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p., v Nitre. Ide o najväčší
veľtrh práce na Slovensku, ktorý pripravilo Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny pod záštitou predsedu vlády SR
Petra Pellegriniho a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Jána Richtera. Na podujatí sa zúčastnilo 223 vystavovateľov
nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia; podujatie
navštívilo takmer 50-tisíc návštevníkov. Informačný stánok SAIA navštívilo počas dvoch dní
trvania veľtrhu vyše 120 ľudí. Pracovníčky SAIA predstavili návštevníkom rôzne štipendijné
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možnosti a poskytli bližšie informácie o jednotlivých štipendijných programoch, ktoré SAIA
administruje.

28. septembra 2018, Európska noc výskumníkov, Banská Bystrica, Bratislava, Košice –
12. ročník festivalu vedy „Európska noc výskumníkov“, ktorý paralelne prebieha v 33 štátoch
Európy. Mottom tohtoročného festivalu je „Výskumníci v nás“. 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 piatich slovenských mestách, pričom v troch mestách
(Banská Bystrica, Bratislava, Košice) mala zastúpenie aj SAIA, n. o. Informačné stánky SAIA
počas trvania podujatia navštívilo približne 400 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 2018, Stará tržnica, Bratislava (hore)
a Europa Shopping Center, Banská Bystrica (vpravo)

9. – 11. októbra 2018, AKADÉMIA & VAPAC, Bratislava – 22. ročník veľtrhu
pomaturitného vzdelávania pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie,
Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, a Mareka Šmida,
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 vyše 70 vystavovateľov
(vzdelávacie inštitúcie a zamestnávateľské organizácie), tak zo Slovenska, ako aj zahraničia.
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Počas trvania veľtrhu navštívilo stánok SAIA približne 300 ľudí. Pracovníci SAIA poskytli
záujemcom informácie o štipendijných programoch pre stredoškolákov, maturantov a ďalších
záujemcov o štúdium v zahraničí aj na Slovensku.

AKADÉMIA & VAPAC, Bratislava

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. Seminár navštívilo približne
10 ľudí.

5. – 6. decembra 2018, PRO EDUCO 2018, Košice – 12. ročník medzinárodného veľtrhu
vzdelávania, ktorý sa konal v Steel Aréne v Košiciach. Veľtrhu sa zúčastnilo vyše 80
vystavovateľov zo Slovenska a zahraničia (inštitúcie poskytujúce služby v oblasti vzdelávania
a kariéry). Počas trvania veľtrhu sa v stánku SAIA, n. o., zastavilo približne 190 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
dvoch polhodinových pódiových prezentácií a získať informácie o štipendijných programoch.
Prezentácie navštívilo približne 30 ľudí.

Propagácia slovenského vysokého školstva a NŠP v zahraničí
V roku 2018 SAIA prezentovala vysokoškolský priestor na nasledujúcich medzinárodných
veľtrhoch:


Ukrajina – „Education Abroad“, Kyjev, 19. – 21. apríla 2018 (www.eduabroad.com.ua),
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Maroko – „a2 Student Fairs & School Visits in Morocco“, Casablanca a Tangier, 16. –
20. novembra 2018 (www.a2fairs.com/morrocco_student_fair.php),
Mjanmarsko – „Study in Europe Fair Myanmar“, Yangon, 13. decembra 2018
(www.studyineuropefairs.eu),
Malajzia – „Study in Europe Fair Nigeria“, Kuala Lumpur, 15. – 16. decembra 2018
(www.studyineuropefairs.eu).

Okrem uvedených veľtrhov SAIA spolupracovala aj s Veľvyslanectvom SR v Tokiu, Japonsko,
a Veľvyslanectvom SR v Nairobi, Keňa, kvôli ich účasti na podobných veľtrhoch (podrobnosti
ďalej v časti Ďalšie aktivity v oblasti propagácie programu a slovenského vysokoškolského
priestoru).
Pracovníci SAIA prezentovali Národný štipendijný program aj na dvoch medzinárodných
konferenciách, ktoré sa konali v Spojenom kráľovstve („BMI Global Scholarship Summit
2018“, 8. – 9. mája 2018, Londýn) a USA („NAFSA 2018 Annual Conference & Expo“, 27.
mája – 1. júna 2018, Philadelphia).
Ako po minulé roky, aj v roku 2018 sme sa rozhodli pre zapojenie do veľtrhov (resp. pre
informačnú podporu pri účasti veľvyslanectiev na obdobných veľtrhoch) podporených
Európskou komisiou (tieto veľtrhy majú niekoľko výhod – v rámci týchto veľtrhov je
prezentovaný jednotne Európsky vzdelávací priestor, a teda predpokladaný záujem
o Slovensko ako EÚ je prirodzenejší, národné propagačne agentúry majú na nich bezplatný
stánok, a spravidla ide o krajiny, kde je potrebné aj zbierať skúsenosti pre možnosti spolupráce
a tieto ďalej posúvať na úroveň vysokých škôl).
Veľtrh v Kyjeve bol zvolený s ohľadom na kultúrnu blízkosť krajiny, zvyšujúci sa záujem
o štúdium na Slovensku zo strany Ukrajincov, ako aj s ohľadom na značný záujem slovenských
vysokých škôl o toto teritórium. Veľtrh v Maroku bol zvolený s ohľadom na doterajšie
skúsenosti s relatívne vysokým záujmom návštevníkov na veľtrhoch v iných krajinách
Afrického kontinentu (po skúsenostiach s veľtrhmi s podporou EK v Južnej Afrike a Nigérii) –
súčasťou organizácie veľtrhu je aj návšteva škôl, čo môže tiež novým spôsobom prispieť
k zvýšeniu záujmu.
Zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o., Mgr. Michal Fedák dňa 9. februára 2018 informoval
e-mailom generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Mgr. Jozefa Jurkoviča
o pláne účasti na jednotlivých vzdelávacích veľtrhoch.
Okrem uvedených veľtrhov pracovníci SAIA formou burzy a individuálnych kontaktov na
sprievodnom veľtrhu zabezpečovali propagáciu aj v rámci ďalších konferencií (ako napr. EAIE
v Ženeve, Švajčiarsko, 11. – 14. septembra 2018, NAFSA), ako aj počas stretnutí štipendijných
organizácii v rámci aktivít ACA.
Pri plánovaní aktivít sme, samozrejme, vychádzali z možnosti schváleného rozpočtu na
propagačne aktivity.
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SAIA o plánovanej účasti na vyššie uvedených veľtrhoch dňa 20. februára 2018 informovala
elektronickou poštou jednotlivé vysoké školy na Slovensku, ktoré sa môžu aktívne zúčastniť
daných veľtrhov.

Podrobnejšie informácie k veľtrhom:
19. – 21. apríla 2018, Education Abroad, Kyjev, Ukrajina – najväčší vzdelávací veľtrh
organizovaný na Ukrajine. Veľtrh sa koná dvakrát ročne (na jar a na jeseň). Veľtrhu sa
zúčastnilo vyše 170 vystavovateľov (vysoké školy, národné kancelárie a zastupiteľské úrady)
z 20 krajín. Slovensko na veľtrhu prezentovala nielen SAIA, ale aj niekoľko slovenských
vysokých škôl (TU Zvolen, PU Prešov, UKF Nitra, Stavebná fakulta STU Bratislava, Fakulta
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra, zastúpenie prostredníctvom agentov mali aj
KU Ružomberok, TU Košice). Stánok SAIA počas trvania veľtrhu navštívilo približne 450 ľudí
(študenti prvého, druhého a tretieho 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 medicína a farmácia,
informačné technológie, stavebníctvo, ekonomika a manažment, ale aj iné odbory
spoločenských a humanitných vied) a podmienkach štúdia na Slovensku. Zaujala ich hlavne
možnosť bezplatného štúdia na Slovensku v prípade, že štúdium prebieha v slovenskom jazyku.
Preto bola vyhľadávanou aj informácia o jazykových kurzoch slovenského jazyka.
Návštevníkov zaujala aj ponuka štipendijných pobytov na Slovensku, ktoré je možné realizovať
tak v rámci NŠP, ako aj v rámci iných štipendijných programov.

Study Abroad, Kyjev, Ukrajina

Počas veľtrhu navštívil stánok SAIA, n. o., aj 2. tajomník Veľvyslanectva SR v Kyjeve
Branislav Gallo, ktorého potešilo bohaté zastúpenie SR na veľtrhu, ako aj záujem ukrajinských
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študentov o informácie o slovenských vysokých školách a možnostiach štúdia na Slovensku.
Informačné letáky a publikácie, ktoré na veľtrhu nerozdali pracovníci SAIA a zúčastnené
vysoké školy, si pán Gallo vyzdvihol po ukončení veľtrhu. Tieto materiály poslúžia ZÚ SR na
propagáciu SR.

8. – 9. mája 2018, „BMI Global Scholarship Summit 2018“, Londýn, Spojené kráľovstvo
– zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o., sa zúčastnil na dvojdňovej konferencii, ktorá bola
organizovaná formou dvojstranných stretnutí zástupcov rôznych inštitúcií v oblasti vysokého
školstva, a to rôznych krajín sveta. M. Fedák absolvoval celkovo 18 takýchto stretnutí
s predstaviteľmi inštitúcií z 10 krajín. Na stretnutiach boli poskytnuté informácie o Národnom
štipendijnom programe SR, študijných programoch slovenských vysokých škôl v anglickom
jazyku, o slovenskom vysokoškolskom a výskumnom priestore a možnostiach spolupráce.
Partnerov zaujímala často aj možnosť vysielania našich študentov do zahraničia (k nim), resp.
v niektorých prípadoch aj možnosti spolupráce napr. pri spoločných študijných programoch.
Otázkou diskusií boli aj štipendiá na celé štúdium, a to ako pre slovenských študentov na
štúdium v zahraničí, tak aj pre zahraničných na štúdium na Slovensku. Partnerským inštitúciám
bol odovzdaný USB kľúč so všetkými informačnými publikáciami a letákmi, ktoré SAIA
vydáva v súvislosti s propagáciou NŠP a slovenského vysokoškolského priestoru.

27. mája – 1. júna 2018, „NAFSA 2018 Annual Conference & Expo“, Philadelphia (PA),
USA – výkonná riaditeľka SAIA, n. o., sa zúčastnila výročnej konferencie NAFSA na tému
„Diverse Voices – Shared Commitment“. Výročná konferencia NAFSA je najväčším podujatím
svojho druhu na svete s globálnym dosahom. Zúčastňujú sa
na nej každý rok tisíce účastníkov z inštitúcií venujúcich sa
internacionalizácii vzdelávania zo všetkých kontinentov.
Cesta mala cieľ získať reálnu skúsenosť s touto
konferenciou, aby bolo možné stimulovať v budúcnosti aj
účasť slovenských vysokých škôl na tomto dôležitom
podujatí, zozbierať najnovšie poznatky a spropagovať
slovenské vysoké školstvo a NŠP. Vďaka spolupráci
s Fulbrightovou komisiou na Slovensku mohla SAIA
prezentovať slovenské vysoké školstvo na Slovensku počas
tzv. posterovej prezentácie Fulbrightovej komisie. Počas
tejto spoločnej prezentácie K. Košťálová poskytla
informácie o Národnom štipendijnom programe SR,
študijných programoch slovenských vysokých škôl
v anglickom jazyku, o slovenskom vysokoškolskom a výskumnom priestore a možnostiach
spolupráce, pričom asi 40 záujemcom počas tejto prezentácie bol odovzdaný USB kľúč so
všetkými informačnými publikáciami a letákmi, ktoré SAIA vydáva v súvislosti s propagáciou
NŠP a slovenského vysokoškolského priestoru. Získané poznatky z konferencie budú zdieľané
s prorektormi vysokých škôl zodpovedných za medzinárodnú spoluprácu v rámci pravidelných
pracovných stretnutí, ktoré SAIA organizuje.
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16. – 20. novembra 2018, a2 International Education Fair, Casablanca a Tangier, Maroko
– ide o jeden z najväčších vzdelávacích veľtrhov v Severnej Afrike, ktorého sa zúčastnilo 22
inštitúcií zo 14 krajín sveta.
Vzdelávací veľtrh sa konal v dvoch marockých mestách, a to v Casablance (17. 11. 2018)
a Tangieri (20. 11. 2018). Stánok SAIA navštívilo takmer 1 200 ľudí. Väčšinu návštevníkov
stánkov SAIA tvorili študenti a študentky vo veku 15 – 25 rokov. Zvýšený záujem prejavili
návštevníci o štúdium medicíny, farmácie, stavebníctva, architektúry, letectva a informačných
technológií. Návštevníkov zaujala aj ponuka štipendijných pobytov na Slovensku, ktoré je
možné realizovať v rámci NŠP.

Vzdelávací veľtrh, Casablanca, Maroko

Vzdelávací veľtrh, Tangier, Maroko

Počas trvania veľtrhu sa paralelne s poskytovaním informácií v stánkoch konali aj informačné
prednášky. SAIA dostala priestor na jednu prezentáciu v Casablance s názvom „Study &
Research in Slovakia“, prostredníctvom ktorej pracovníčka SAIA informovala účastníkov
o vzdelávacom systéme na Slovensku, o organizácii a možnostiach štúdia na slovenských
vysokých školách, štipendijnom programe vhodnom pre občanov Maroka na Slovensko (NŠP)
a o Slovensku všeobecne. Prednášky sa zúčastnilo približne 200 ľudí.
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Propagácia na stredných školách, Casablanca, Maroko

Propagácia na stredných školách, Tangier, Maroko

13. decembra 2018, Study in Europe Fair Myanmar 2018, Yangon, Mjanmarsko a 15. –
16. decembra 2018, Study in Europe Fair Malaysia 2018, Kuala Lumpur, Malajzia – prvé
dva zo šiestich veľtrhov naplánovaných v rámci projektu podporeného Európskou komisiou,
ktoré sa konali v decembri v Juhovýchodnej Ázii (ostatné veľtrhy v rámci projektu sú: Ukrajina
– 2. marca 2019; Ekvádor a Peru – leto 2019, virtuálny veľtrh; Etiópia – jeseň 2019; Juhoafrická
republika – jar 2020).
Veľtrhu v Yangone sa zúčastnilo 34 vystavovateľov z 13 členských krajín EÚ. Mjanmarsko sa
kvôli svojej dlhodobo nepriaznivej politickej situácii otvorilo svetu len nedávno. Cieľom tohto
veľtrhu bolo predstaviť mjanmarským študentom, ale aj výskumníkom, čo ponúka štúdium
v Európe a oboznámiť ich so študijnými, výskumnými a štipendijnými možnosťami v krajinách
EÚ. Pre výskumníkov to zase predstavuje výbornú príležitosť na nadviazanie potenciálnej
spolupráce s európskymi univerzitami alebo výskumnými centrami.
Počas trvania veľtrhu stánok SAIA navštívilo približne 300 ľudí (študenti 1., 2. a 3. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, vysokoškolskí učitelia, študenti stredných škôl v poslednom
ročníku štúdia a rodičia). Pomerne veľká návštevnosť bola aj zo strany samotných
vysokoškolských učiteľov, ktorí sa informovali o možnostiach štúdia alebo študijnej mobility
pre svojich študentov. Návštevníci mali záujem hlavne o informácie o celom štúdiu na
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Slovensku (manažment, zdravotníctvo, elektrotechnika, strojárstvo a stavebné inžinierstvo,
informačné technológie a počítačové vedy) a podmienkach štúdia a práce popri štúdiu na
Slovensku, ale zaujala ich aj ponuka štipendijných pobytov, ktoré je možné realizovať v rámci
NŠP.
Počas veľtrhu sa paralelne s poskytovaním informácií v stánkoch konali aj prednášky
jednotlivých národných agentúr. SAIA, n. o., dostala priestor na polhodinovú prezentáciu
s názvom „Study and Research in Slovakia“ (stručné predstavenie Slovenska a slovenského
vysokoškolské systému, informácie o štipendijných programoch pre občanov Mjanmarska na
Slovensko). Prednášky sa zúčastnilo spolu približne 40 ľudí.

Study in Europe Fair Myanmar, Yangon, Mjanmarsko

V predvečer veľtrhu (12. decembra 2018) sa uskutočnila networkingová recepcia
v rezidencii veľvyslanca Európskej komisie v Mjanmarsku, kde boli okrem vystavovateľov
pozvaní aj zástupcovia miestnych univerzít. V rámci stolových diskusií účastníci predstavili
svoje inštitúcie a nadviazali kontakty so zástupcami miestnych univerzít. Zástupcom SAIA sa
podarilo predstaviť Národný štipendijný program SR určený aj vysokoškolským učiteľom
a výskumníkom, ktorý poskytuje ideálny priestor na nadviazanie spolupráce v oblasti
vzdelávania a výskumu so slovenskými vysokými školami.
Na dvojdňovom veľtrhu v Kuala Lumpur sa zúčastnilo 52 vystavovateľov z 18 členských krajín
EÚ. Stánok SAIA navštívilo približne 300 ľudí (študenti 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského
vzdelávania, vysokoškolskí učitelia, študenti stredných škôl v poslednom ročníku štúdia a
rodičia). Pomerne veľký záujem bol o doktorandské štúdium. Celkovo návštevníci mali záujem
hlavne o informácie o celom štúdiu na Slovensku (medicína, počítačové vedy, informačné
technológie, elektrotechnika, strojárstvo, stavebné inžinierstvo, automobilové inžinierstvo
a manažment) a podmienkach štúdia na Slovensku, možnosti naučiť sa slovenský jazyk, ale
zaujala ich aj ponuka štipendijných pobytov na Slovensku, ktoré je možné realizovať v rámci
NŠP.
Aj na tomto veľtrhu SAIA, n. o., dostala priestor na polhodinovú prezentáciu s názvom „Study
and Research in Slovakia“. Prezentácie sa zúčastnilo spolu približne 10 ľudí.
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Study in Europe Fair Malaysia, Kuala Lumpur, Malajzia

Ďalšie aktivity v oblasti propagácie programu a slovenského vysokoškolského priestoru
V prípade oboch uzávierok, ktoré sa uskutočnili v roku 2018, po otvorení on-line systému na
podávanie elektronických žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu
SAIA oslovila zahraničné zastupiteľské úrady na Slovensku, resp. v Rakúsku s pôsobnosťou
pre SR, a zastupiteľské úrady SR zahraničí. 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, 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 medzi relevantné inštitúcie v danej krajine, resp. informáciu o aktuálnej uzávierke
zverejnilo na svojej webovej stránke (napr. Veľvyslanectvá Indonézie, Izraela a Belgicka na
Slovensku; Veľvyslanectvá SR v Londýne, Pekingu, Taškente, Astane, Berlíne, Abuji, Jakarte,
Tirane, Buenos Aires, Sarajeve, Helsinkách a iné).
V prípade oboch uzávierok (po zverejnení výziev) na podávanie žiadostí o štipendium v rámci
NŠP SAIA taktiež zaslala informáciu elektronickou poštou (v 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
zverejnili informácie o NŠP na svojich webových stránkach, resp. prisľúbili posunutie
informácie medzi potenciálnych záujemcov (EU Bratislava, STU Bratislava, UK Bratislava,
VŠMU Bratislava, UMB Banská Bystrica, KU Ružomberok, UKF Nitra, TU Zvolen, UPJŠ
Košice, PU Prešov, ŽU Žilina, ale aj iné).

V januári 2018 kontaktovala SAIA konzulka Veľvyslanectva SR v Nairobi (Keňa) so žiadosťou
o zaslanie propagačných materiálov, ktoré by mohlo veľvyslanectvo využiť na propagáciu
slovenského vysokoškolského priestoru a štipendijných programov na vzdelávacom veľtrhu
„Study in Europe Fair“, ktorý sa konal 15. februára 2018 na Univerzite v Nairobi.
Diplomatickou poštou boli veľvyslanectvu odoslané publikácie International Student’s Guide
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to Slovakia (100 ks) a Study in Slovakia: Study programmes offered in foreing languages (100
ks) a anglická verzia letáku NŠP (200 ks) a záložky NŠP (100 ks).
Vo februári 2018 sa na SAIA obrátila II. tajomníčka Odboru verejnej diplomacie MZVaEZ SR
s prosbou o poskytnutie letákov Národného štipendijného programu v rôznych jazykových
mutáciách, ktoré budú podľa potreby distribuované na zastupiteľské úrady SR v zahraničí.
Ministerstvu bola poskytnutá anglická (200 ks), ruská (50 ks), španielska (50 ks) a francúzska
(30 ks) verzia letáku NŠP.
Vo februári 2018 kontaktoval SAIA I. tajomník Veľvyslanectva SR v Tokiu (Japonsko) so
žiadosťou o zaslanie propagačných materiálov, ktoré by mohlo veľvyslanectvo využiť na
propagáciu slovenského vysokoškolského priestoru a štipendijných programov na
vzdelávacom veľtrhu „European Higher Education Fair 2018“, ktorý sa konal 19. mája 2018 na
Maiji University v Tokiu. Diplomatickou poštou boli veľvyslanectvu odoslané publikácie
International Student’s Guide to Slovakia (100 ks) a Study in Slovakia: Study programmes
offered in foreing languages (100 ks) a anglická verzia letáku NŠP (100 ks) a záložky NŠP (200
ks).
V tom istom období nás kontaktovala aj kultúrna atašé Veľvyslanectva SR vo Washingtone
(USA) so žiadosťou o zaslanie informačno-propagačných materiálov, ktoré by mohlo tak
samotné veľvyslanectvo, ako aj honorárne konzuláty využiť na propagáciu slovenského
vysokoškolského priestoru a štipendijných programov. Diplomatickou poštou boli
veľvyslanectvu odoslané publikácie International Student’s Guide to Slovakia (100 ks) a Study
in Slovakia: Study programmes offered in foreing languages (100 ks), anglická verzia letáku
NŠP (100 ks) a záložky NŠP (200 ks).

V marci 2018 bol elektronický banner Národného štipendijného programu zverejnený na
webovej stránke Filozofickej fakulty UKF Nitra. Išlo o prvé zverejnenie nového elektronického
banneru NŠP. Administrátori programu budú pokračovať v kontaktovaní jednotlivých
vysokých škôl a fakúlt so žiadosťou o zverejnenie banneru NŠP.

SAIA začiatkom apríla 2018 zaslala vedúcej pracovníčke Oddelenia medzinárodnej mobility
Ekonomickej univerzity v Bratislave v elektronickej podobe leták so stručnou informáciou
o programe NŠP a aprílovej uzávierke, ktorý sa následne diseminoval prostredníctvom
univerzitného akademického informačného systému a univerzitného facebooku medzi
študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov univerzity. Zaslaný leták bol zverejnený
na intranete univerzity, ako aj na intranete jednotlivých fakúlt, pravidelne sa objavoval na
monitoroch umiestnených v spoločných priestoroch univerzity.

Koncom júna 2018 sa na SAIA obrátil pracovník Generálneho konzulátu SR v Šanghaji (Čína)
a pracovníčka Veľvyslanectva SR v Soule (Južná Kórea) so žiadosťou o zaslanie propagačných
materiálov, ktoré by mohli zastupiteľské úrady využiť na propagáciu slovenského
vysokoškolského priestoru a štipendijných programov. Veľvyslanectvo SR v Soule využilo
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propagačné materiály aj na medzinárodnom vzdelávacom veľtrhu 47th Korea Study Abroad
Fair 2018, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. – 16. septembra 2018 v Soule. Diplomatickou
poštou boli zastupiteľským úradom odoslané publikácie International Student’s Guide to
Slovakia (20 ks) a Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages (50 ks) a
anglická verzia letáku NŠP (50 ks) a záložky NŠP (50 ks). Elektronickou poštou boli
zastupiteľským úradom zaslané letáky v anglickom jazyku so zoznamom univerzít a fakúlt
rozdelených podľa študijných odborov, všeobecnými informáciami o vysokoškolskom
vzdelávaní na Slovensku, informáciami o vízach a prechodnom pobyte na Slovensku a tiež
všeobecné informácie o živote na Slovensku, kde okrem iného nájdu aj približné ceny za
dopravu, kultúru a základné potraviny. Ďalším letákom, ktorý im bol zaslaný, je aj zoznam škôl
a organizácií, na ktorých je možné študovať slovenčinu ako cudzí jazyk a zároveň sa
pripravovať na štúdium na slovenskej vysokej škole.

Dňa 7. júna 2018 v Bruseli (Belgicko) zorganizovala Európska komisia (DG Education)
koordinačné stretnutie národných agentúr zameraných na propagáciu vysokoškolského štúdia
v krajinách, ktoré sú členskými krajinami Erasmus+. Tohto stretnutia sa zúčastnil M. Fedák,
zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o. V rámci stretnutia boli predstavené aktivity v rámci
pokračovania projektu Study in Europe, ako aj veľtrhy organizované zastúpeniami EK
v rôznych krajinách sveta. Zároveň sa diskutovalo o formách spolupráce medzi agentúrami
s cieľom vytvoriť lepší obraz o európskom vysokoškolskom priestore a prezentovali sa aj
príklady dobrej praxe pri propagácii národného vysokého školstva s cieľom vzbudenia záujmu.
Treba konštatovať, že v porovnaní s inými krajinami (najmä s ostatnými krajinami V4, ale aj
ďalšími) Slovensko v koordinovaní propagačných aktivít zaostáva, pričom chýba stimulácia
účasti škôl, vytvorenie jednotnej prezentácie pre veľtrhy, ale aj chýbajúca väčšia štipendijná
schéma na podporu celého štúdia – z našej skúsenosti je to výsledok nedostatočných finančných
zdrojov vyčlenených na tento typ aktivít zo strany SR v porovnaní s inými krajinami.

7. septembra 2018 kontaktoval SAIA elektronickou poštou zástupca vedúceho zastupiteľského
úradu Veľvyslanectva SR v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) so žiadosťou o zaslanie
propagačných materiálov, ktoré by mohol zastupiteľský úrad využiť na propagáciu slovenského
vysokoškolského priestoru a štipendijných programov na veľtrhu štipendií, ktorý každoročne
organizuje Univerzita v Sarajeve (veľtrh sa uskutočnil dňa 18. októbra 2018 v Sarajeve).
Diplomatickou poštou boli zastupiteľskému úradu odoslané publikácie International Student’s
Guide to Slovakia (50 ks), Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages
(50 ks), anglická verzia letáku NŠP (200 ks) a záložky NŠP (50 ks). Elektronickou poštou boli
zastupiteľskému úradu zaslané letáky v anglickom jazyku so zoznamom univerzít a fakúlt
rozdelených podľa študijných odborov, všeobecnými informáciami o vysokoškolskom
vzdelávaní na Slovensku, informáciami o vízach a prechodnom pobyte na Slovensku a tiež
všeobecné informácie o živote na Slovensku, kde okrem iného nájdu aj približné ceny za
dopravu, kultúru a základné potraviny. Ďalším letákom, ktorý bol zaslaný, je aj zoznam škôl a
organizácií, na ktorých je možné študovať slovenčinu ako cudzí jazyk a zároveň sa pripravovať
na štúdium na slovenskej vysokej škole.
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25. – 26. októbra 2018, „Vstup a pobyt zahraničných študentov, doktorandov a výskumníkov
na Slovensku a tréning v komunikačných zručnostiach“, Piešťany – koncom októbra
zorganizovala SAIA, n. o., v Piešťanoch seminár určený pre profesionálov v oblasti podpory
internacionalizácie a rozvoja ľudských zdrojov vo výskume (pre prorektorov a prodekanov pre
zahraničné vzťahy a vedu, pracovníkov zahraničných oddelení, oddelení pre vedu,
personálnych oddelení ako aj ďalších, ktorí v tejto oblasti pôsobia). Program seminára bol
zameraný najmä na:
- novinky v zákone o pobyte cudzincov vrátane riešenia praktických situácií týkajúcich
sa prechodného pobytu, víz a ďalších administratívnych povinností spojených
s príchodom zahraničných študentov, doktorandov a výskumníkov na Slovensko,
- aktuality v štipendijných programoch administrovaných SAIA, n. o.,
- nástroje na nábor výskumných pracovníkov (zverejňovanie ponúk na portáli
EURAXESS Jobs a kroky k naštartovaniu stratégie HRS4R).
V rámci programu školenia bol realizovaný aj osobitný tréningový seminár s názvom „Čo je
nové vo svete mobilitných štipendia a grantov“ vedený M. Fedákom, ktorý bol venovaný
všetkým štipendijným programom, ktoré zastrešuje SAIA, a teda aj Národnému štipendijnému
programu SR.

V 4. štvrťroku 2018 bola zo strany SAIA prepracovaná informačná sekcia „Study in Slovakia“
v rámci stránky www.saia.sk. V tejto sekcii boli spracované základné informácie o systéme
vysokoškolského vzdelávania, ponuke študijných programov a podmienkach pre prijatie, ako
aj ďalšie praktické informácie. Informácia je spracovaná pod propagačnou hlavičkou „Study in
Slovakia – Good Idea“, ktorú je SAIA oprávnená používať na základe zmluvy s MZVaEZ SR.
Zároveň je táto sekcia prístupná aj zadaním adresy www.study-in-slovakia.sk, čo bude neskôr
využité pre propagačné účely a uvažuje sa aj nad vytvorením samostatného portálu s touto
adresou.

Informácie o programe v médiách
Vo februári 2018 ACA vo svojom newsletteri zverejnila článok s informáciou o aktuálnej výzve
na podávanie žiadostí o štipendiá v rámci Národného štipendijného programu SR (uzávierka
30. apríla 2018) pod názvom „ACA member SAIA opens a new call within the National
Scholarship Programme of the Slovak Republic“.

V priebehu februára a marca bola informácia o aktuálnej výzve NŠP zverejnená na rôznych
webových stránkach (napríklad: vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH
http://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatia/4993/vyzvanarodny-stipendijny-program-sr-20182019,
Rada mládeže Slovenska https://mladez.sk/ponuka/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramcinarodneho-stipendijneho-programu-pre-akademicky-rok-2018-2019/).
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Do polovice apríla 2018 prebiehali dve facebookové kampane (spustené koncom februára)
osobitne určené uchádzačom o štipendium NŠP s trvalým pobytom na Slovensku a
uchádzačom zo zahraničia.

V júli 2018 zverejnil portál www.mladiinfo.eu na svojej facebookovej stránke informáciu
o októbrovej uzávierke na podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP.

V priebehu októbra 2018 prebiehali dve facebookové kampane osobitne určené uchádzačom
o štipendium NŠP s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačom zo zahraničia, ktorých
úlohou bolo rozšíriť informáciu o NŠP aj na sociálnych sieťach.
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Osobné poskytovanie informácií a poradenstva slovenským a zahraničným záujemcom
Počas celého roka 2018 SAIA, n. o., poskytovala informácie záujemcom o štipendijné pobyty
v rámci Národného štipendijného programu osobne, telefonicky aj e-mailom. Celkovo boli
informácie poskytnuté v 6 848 prípadoch (2 345 prípadov záujemcov o vyslanie do zahraničia;
4 503 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 (29. januára 2018,
resp. 18. septembra 2018) 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. Zároveň sa na SAIA čoraz častejšie obracajú záujemcovia, ktorí by
privítali štipendium na celé štúdium na Slovensku, čo však aktuálne NŠP neponúka, a okrem
štipendií v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci SR im nemôže byť poskytnutá ani iná
informácia o reálnej alternatíve, čo je nevýhodou Slovenska oproti iným krajinám.
Po uzatvorení systému na podávanie on-line žiadostí v rámci NŠP – 30. apríla 2018, resp. 31.
októbra 2018, 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 a úprava pri podávaní žiadostí
Zmena v zložení výberovej komisie
V 2. štvrťroku 2018 bola SAIA, n. o., elektronickou poštou informovaná členkou výberovej
komisie Národného štipendijného programu SR doc. PhDr. Ingrid Ciulisovou, DSc., že sa
vzdáva svojej funkcie vo výberovej komisii z dôvodu získania výskumného grantu, ktorý si
vyžaduje dlhodobý pobyt v zahraničí. SAIA v 3. štvrťroku 2018 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 doc. Ciulisovú. SAV
nového člena výberovej komisie nenominovala. Komisia bude v roku 2019 pôsobiť bez jedného
člena. Ide o posledný rok funkčného obdobia a od roku 2020 bude pôsobiť výberová komisia
v novom zložení.

Úprava formulárov on-line žiadostí o štipendium
Pred samotným spustením jesennej výzvy na podávanie žiadostí, bolo vo formulároch on-line
žiadostí vykonaných niekoľko menších úprav, ako ich uvádzame ďalej. SAIA sa so svojimi
požiadavkami obrátila na spoločnosť Anasoft APR, s. r. o. (správcu databázy štipendií a
grantov), ktorá ich úspešne zapracovala do systému.

Uchádzači zo zahraničia
Kvôli lepšej prehľadnosti databázy štipendií a grantov pre administrátorov programu sa budú
môcť noví používatelia on-line systému na podávanie žiadostí registrovať iba v latinke. Meno
a priezvisko, ktoré uvedú pri registrácii, sa následne zobrazuje administrátorom programu
(môže vzniknúť problém s nájdením uchádzača/štipendistu, ak sa jeho priezvisko v systéme
zobrazuje v arabskej, ruskej, čínskej alebo inej abecede).
Používatelia, ktorí už majú existujúce kontá a majú meno a priezvisko uvedené v inej ako
latinskej abecede, budú po prihlásení sa systémom vyzvaní, aby tieto údaje upravili v časti
„Profil“.
Pri samotnej registrácii sa používateľom zobrazí text, ktorý ich upozorní na skutočnosť, aby pri
registrácii používali latinskú abecedu.
Údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia a štátna príslušnosť uchádzača sa po registrácii
zobrazia aj v žiadosti uchádzača o štipendium ako predvyplnené údaje. V ruskej verzii žiadosti
o štipendium v rámci NŠP sa uvádzala najprv verzia mena a priezviska v cyrilike a potom
v latinke. Toto poradie bolo nutné vymeniť, keďže pri registrácii je možné použiť iba latinku
a táto verzia mena a priezviska sa zobrazí v prvých riadkoch žiadosti, teda „Meno (v latinke)“
a „Priezvisko (v latinke)“. Polia „Meno (v cyrilike)“ a „Priezvisko (v cyrilike)“ musí uchádzač
vyplniť.
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Výbery štipendistov v roku 2018
V roku 2018 sa uskutočnili dve výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá a cestovné granty
v rámci Národného štipendijného programu, a to prvá s uzávierkou 30. apríla 2018 a druhá
s uzávierkou 31. októbra 2018.
Celkovo bolo v roku 2018 podaných 795 žiadostí, z toho 178 uchádzačov zo Slovenska na
pobyty v zahraničí (35 študentov, 97 doktorandov a 46 postdoktorandov) a 617 uchádzačov zo
zahraničia (132 študentov, 94 doktorandov a 391 uchádzačov v kategórii vysokoškolský učiteľ,
vedecký a umelecký pracovník). Štipendium získalo spolu 255 uchádzačov, z toho 73
uchádzačov zo Slovenska na pobyty v zahraničí (13 študentov, 41 doktorandov a 19
postdoktorandov) a 182 uchádzačov zo zahraničia (28 študentov, 26 doktorandov a 128
uchádzačov v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník). Podrobnosti
o jednotlivých výberoch sú uvedené ďalej v správe a v jednotlivých prílohách so štatistickými
údajmi.
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 výberovej 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 predsedníčkou 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),
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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
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 a sú
poskytované na účely prípadného kontaktu najmä v prípadoch krízy.
V nasledujúcej časti uvádzame základné informácie k jednotlivým výberom zabezpečovaným
v rámci výziev roka 2018. Podrobné štatistiky o predložených a schválených žiadostiach
podaných v roku 2018 (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. 2018
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo 14. júna 2018 na pôde Rektorátu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, ktorý na zasadnutie poskytol zasadačku rektora.
Po ukončení samotného výberu žiadostí predložených k termínu 30. apríla 2018 výberová
komisia konštatovala, že s ohľadom na aktuálnu alokáciu finančných prostriedkov na program
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zo strany MŠVVŠ SR nebolo možné podporiť ešte viacero vysoko kvalitných žiadostí
uchádzačov (teda žiadosti hodnotené na úrovni viac ako 75 % z celkových možných bodov
v konkrétnej kategórii), ktoré komisia považuje za perspektívne a pre Slovensko jednoznačne
prínosné. Tieto žiadosti pritom často boli hodnotiteľmi aj slovne vyzdvihované a odporúčané
jednoznačne na podporu. Celkovo tak výberová komisia nemohla podporiť 89 vysoko
kvalitných žiadostí, pričom na ich podporu by len pre tento výber muselo byť financovanie
programu navýšené o cca 405 000 €. Výberová komisia preto odporučila Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu SR aj naďalej zvýšiť rozpočet programu na štipendiá a granty.

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 30. apríla 2018 sa o štipendium a cestovný grant
uchádzalo spolu 97 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Títo uchádzači pochádzali zo 16
slovenských vysokých škôl a 6 ústavov SAV. V 17 prípadoch doktorandov slovenských
vysokých škôl sa ich štúdium realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 12 ústavoch
SAV. Z celkového počtu 97 uchádzačov si podalo žiadosť 26 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 53 v kategórii doktorand a 18 v kategórii postdoktorand.
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 29 krajín sveta (17 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 66
žiadostí; 12 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 31 žiadostí).
Žiadosti o štipendiá vrátane cestovných grantov uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku
podané k 30. aprílu 2018 predstavovali požiadavku v sume 425 684 €.
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 12 uchádzačov
(4 v kategórii študent, 6 v kategórii doktorand, 2 v kategórii postdoktorand) jednoznačne
nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium. Výberová komisia preto
jednohlasne odsúhlasila zamietnutie týchto žiadostí.
Výberová komisia na zasadnutí dňa 14. júna 2018 udelila štipendium 9 študentom slovenských
vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (58,5 štipendijných mesiacov),
25 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského štúdia (130
štipendijných mesiacov) a 9 postdoktorandom pôsobiacim na slovenských vysokých školách
a SAV v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (39 štipendijných mesiacov). Finančnú podporu
získalo spolu 43 uchádzačov do 20 krajín (15 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 34 štipendistov; 5
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 9 štipendistov) v rozsahu 227,5 štipendijných mesiacov.
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 215 203 €, teda konkrétne:
-

9 študentov:
25 doktorandov:
9 postdoktorandov:

46 624 €,
123 396 €,
45 183 €.

Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám vo výške 10 127
€, a to:
-

6 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (spolu 1 304 €),
21 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (spolu 5 175 €),
7 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre postdoktorandov (spolu 3 648 €).
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Výberová komisia tentoraz pri uchádzačoch s trvalým pobytom na Slovensku nevybrala
žiadnych náhradníkov (náhradníci boli vzhľadom na nižšiu percentuálnu úspešnosť z pohľadu
počtu uchádzačov vybraní len v kategórii „doktorand“ a „vysokoškolský učiteľ, výskumný
a umelecký pracovník“ zo zahraničia).

Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 30. apríla 2018 sa o štipendium uchádzalo spolu
332 zahraničných uchádzačov z 54 krajín (14 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 48 uchádzačov; 40
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 284 uchádzačov), ktorí žiadali o štipendium na pobyty na
22 slovenských vysokých školách a 27 ústavoch SAV. Z celkového počtu 332 uchádzačov si
podalo žiadosť 81 v kategórii študent, 62 v kategórii doktorand a 189 v kategórii
vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník.
Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendijné pobyty počas akademického roka 2018/2019
predstavovali čiastku 1 093 380 € (vrátane predpokladaných nákladov na preplatenie zdravotnej
prehliadky [všetky kategórie] a príspevku na cestovné [kategória študent a doktorand]).
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 85 uchádzačov
(33 v kategórii študent, 17 v kategórii doktorand, 35 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 14. júna 2018 udelila štipendium 19 študentom (131
štipendijných mesiacov), 17 doktorandom (69 štipendijných mesiacov) a 70 vysokoškolským
učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (357 štipendijných mesiacov). Finančnú
podporu získalo spolu 106 uchádzačov z 31 krajín (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 29
štipendistov; 19 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 77 štipendistov) v rozsahu 557
štipendijných mesiacov. Výberová komisia zároveň udelila 16 príspevkov na cestovné
žiadaných so štipendiom pre študentov a 12 príspevkov na cestovné žiadaných so štipendiom
pre doktorandov.
Výberová komisia schválila štipendiá zahraničným uchádzačom v celkovom rozsahu 436 180
€ (vrátane prostriedkov na refundáciu zdravotnej prehliadky a príspevkov na cestovné), teda
konkrétne:
-

19 študentov:
17 doktorandov:
2 mladších vysokoškolskí učitelia, výskumníci:
68 starších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov:

55 650 €,
43 620 €,
4 260 €,
332 650 €.

V kategórii „doktorand“ a „vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník“ komisia
nominovala 13 náhradníkov (41 štipendijných mesiacov) – náhradníkom bude štipendium
udelené v prípade, ak komisiou schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť na pobyt, resp. ak
to finančné možnosti programu dovolia; o udelení štipendia náhradníkom rozhodne
administrátor programu po zohľadnení finančných možností a predpokladaných termínov
nástupov s prihliadnutím na predpokladané čerpanie prostriedkov (bližšie informácie o nástupe
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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. 2018
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo 6. decembra 2018 opätovne na pôde Rektorátu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý na zasadnutie poskytol zasadačku rektora.
Po ukončení samotného výberu žiadostí predložených k termínu 31. októbra 2018 výberová
komisia konštatovala, že s ohľadom na aktuálnu alokáciu finančných prostriedkov na program
zo strany MŠVVŠ SR nebolo možné podporiť ešte viacero vysoko kvalitných žiadostí
uchádzačov (teda žiadosti hodnotené na úrovni viac ako 75 % z celkových možných bodov
v konkrétnej kategórii), ktoré komisia považuje za perspektívne a pre Slovensko jednoznačne
prínosné. Tieto žiadosti pritom často boli hodnotiteľmi aj slovne vyzdvihované a odporúčané
jednoznačne na podporu. Celkovo tak výberová komisia nemohla podporiť 103 vysoko
kvalitných žiadostí, pričom na ich podporu by len pre tento výber muselo byť financovanie
programu navýšené o ďalších cca 422 000 €. Výberová komisia preto aj na tomto zasadnutí
odporúčala Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR aj naďalej zvýšiť rozpočet
programu na štipendiá a granty.

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 31. októbra 2018 sa o štipendium a cestovný grant
uchádzalo spolu 81 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Títo uchádzači pochádzali z 15
slovenských vysokých škôl a 9 ústavov SAV. V 8 prípadoch doktorandov slovenských
vysokých škôl sa ich štúdium realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 7 ústavoch
SAV. Z celkového počtu 81 uchádzačov si podalo žiadosť 9 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 44 v kategórii doktorand a 28 v kategórii postdoktorand.
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 23 krajín sveta (14 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 51
žiadostí; 9 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 30 žiadostí).
Žiadosti o štipendiá vrátane cestovných grantov uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku
podané k 31. októbru 2018 predstavovali požiadavku v sume 381 990 €.
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátorky programu bolo zistené, že 1 uchádzačka
(v kategórii študent) nesplnila formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium.
Administrátorka programu ponechala na hodnotenie aj žiadosti, kde sa nedalo jednoznačne
určiť, či ide o porušenie formálnych podmienok programu. Výberová komisia na svojom
zasadnutí rozhodla, že aj ďalšie 3 žiadosti taktiež nespĺňajú formálne podmienky programu
a boli preto zamietnuté. Spolu boli teda pre formálne nedostatky zamietnuté 4 žiadosti.
Výberová komisia jednohlasne odsúhlasila zamietnutie týchto žiadostí.
Výberová komisia na zasadnutí dňa 6. decembra 2018 udelila štipendium 4 študentom
slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (13,5 štipendijných
mesiacov), 16 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského štúdia
(64 štipendijných mesiacov) a 10 postdoktorandom pôsobiacim na slovenských vysokých
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školách a SAV v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (37,5 štipendijných mesiacov). Finančnú
podporu získalo spolu 30 uchádzačov do 16 krajín (10 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 19
štipendistov; 6 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 11 štipendistov) v rozsahu 115
štipendijných mesiacov.
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 135 000 €, teda konkrétne:
-

4 študentov:
16 doktorandov:
10 postdoktorandov:

18 000 €,
69 500 €,
47 500 €.

Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám vo výške 7 805
€, a to:
-

3 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (spolu 1 302 €),
12 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (spolu 3 368 €),
8 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre postdoktorandov (spolu 3 135 €).

Výberová komisia tentoraz pri uchádzačoch s trvalým pobytom na Slovensku nevybrala
žiadnych náhradníkov (náhradníci boli vzhľadom na nižšiu percentuálnu úspešnosť z pohľadu
počtu uchádzačov vybraní len v kategórii „vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký
pracovník zo zahraničia“).

Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 31. októbra 2018 sa o štipendium uchádzalo spolu
285 zahraničných uchádzačov z 53 krajín (13 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 39 uchádzačov; 40
krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 246 uchádzačov), ktorí žiadali o štipendium na pobyty na
21 slovenských vysokých školách, 27 ústavoch SAV a v 2 výskumných organizáciách. Z
celkového počtu 285 uchádzačov si podalo žiadosť 51 v kategórii študent, 32 v kategórii
doktorand a 202 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník.
Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendijné pobyty počas letného semestra akademického
roka 2018/2019 predstavovali čiastku 850 530 € (vrátane predpokladaných nákladov na
preplatenie zdravotnej prehliadky [všetky kategórie] a príspevku na cestovné [kategória študent
a doktorand]).
Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 72 uchádzačov
(29 v kategórii študent, 12 v kategórii doktorand, 31 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 6. decembra 2018 udelila štipendium 9 študentom (40
štipendijných mesiacov), 9 doktorandom (41 štipendijných mesiacov) a 58 vysokoškolským
učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (302 štipendijných mesiacov). Finančnú
podporu získalo spolu 76 uchádzačov z 26 krajín (10 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 16
štipendistov; 16 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 60 štipendistov) v rozsahu 383
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štipendijných mesiacov. Výberová komisia zároveň udelila 9 príspevkov na cestovné žiadaných
so štipendiom pre študentov a 7 príspevkov na cestovné žiadaných so štipendiom pre
doktorandov.
Výberová komisia schválila štipendiá zahraničným uchádzačom v celkovom rozsahu 323 460
€ (vrátane prostriedkov na refundáciu zdravotnej prehliadky a príspevkov na cestovné), teda
konkrétne:
-

9 študentov:
9 doktorandov:
3 mladší vysokoškolskí učitelia, výskumníci:
55 starších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov:

20 500 €,
26 280 €,
12 780 €,
263 900 €.

V kategórii „vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník“ komisia nominovala aj 9
náhradníkov (32 štipendijných mesiacov) – náhradníkom bude štipendium udelené v prípade,
ak komisiou schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť na pobyt, resp. ak to finančné možnosti
programu dovolia; o udelení štipendia náhradníkom rozhodne administrátor programu po
zohľadnení finančných možností a predpokladaných termínov nástupov s prihliadnutím na
predpokladané čerpanie prostriedkov (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 personálneho zabezpečenia pracovnej agendy nastala zmena na pozícii
administrátorky programu Národného štipendijného programu SR pre uchádzačov s trvalým
pobytom na Slovensku. Od septembra 2018 nahradila na pozícii administrátorky programu
Mgr. Silviu Kotuličovú, ktorá v SAIA prebrala novú agendu, kolegyňa Mgr. Daniela Remenar
Kirdová.

Vysielaní štipendisti
Listom z 22. januára 2018 sme v súlade so Zmluvou č. 1033/2010 o poskytovaní služieb
a finančných prostriedkov zo dňa 31. decembra 2010 medzi SAIA, n. o., a Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložili návrhy výšky štipendií na
pokrytie životných nákladov slovenských študentov, doktorandov a postdoktorandov v Srbsku.
Štipendiá do Srbska neboli doteraz predmetom schvaľovania, pretože až do výberu v rámci
výzvy s uzávierkou 31. októbra 2017 neboli vybraní žiadni štipendisti s plánovaným pobytom
v danej krajine. SAIA ako administrátor programu navrhla MŠVVaŠ SR na základe vyjadrenia
Veľvyslanectva SR v Belehrade mesačné štipendium pre študijné pobyty študentov 2. stupňa
vysokoškolského (magisterského/inžinierskeho/doktorského) štúdia vo výške 300 EUR a pre
doktorandov a postdoktorandov v súvislosti s realizáciou študijného a/alebo výskumného/
umeleckého pobytu vo výške 350 EUR. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby poskytované
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štipendium pokrylo životné náklady schváleným uchádzačom počas ich štipendijných pobytov
v Srbsku. MŠVVaŠ SR schválilo tento návrh listom z 26. januára 2018.
V polovici marca 2018 sme na základe podnetu štipendistu aktuálne realizujúceho svoj
výskumný pobyt v Dánsku, ktorý ohodnotil výšku mesačného štipendia ako značne
nedostatočnú na pokrytie životných nákladov a v súvislosti s našimi zisteniami predložili návrh
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zvýšenie súčasného
mesačného štipendia pre študentov 2. stupňa (teda magisterského/inžinierskeho/doktorského
štúdia) na 880 EUR a pre doktorandov a postdoktorandov na 1 000 EUR. Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR dňa 29. marca 2018 náš návrh schválilo, pričom sa opieralo aj
o aktuálne stanovisko Veľvyslanectva SR v Kodani, ktoré potvrdilo pomerne výrazný rast
spotrebiteľských cien v Dánsku v posledných rokoch. Navrhnutá výška štipendia vychádza aj
z porovnania výšky mesačných štipendií poskytovaných dánskou vládou pre vysokoškolských
študentov (6 500 DKK), ako aj z porovnania výšky štipendií poskytovaných cez Národný
štipendijný program Slovenskej republiky pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
doktorandov a postdoktorandov v súvislosti s realizáciou študijného/výskumného pobytu v
iných krajinách príslušného regiónu. Štipendium do Dánska vo zvýšenej sadzbe sa vypláca
s účinnosťou od 1. apríla 2018.
SAIA, n. o., počas celého roka 2018 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 2017, 31. októbra 2017
a 30. apríla 2018).
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30.
apríla 2017, 31. októbra 2017 a 30. apríla 2018), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2019) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2018. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2018 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2019 boli v decembri 2018 vyplatené všetkým
štipendistom s trvalým pobytom na Slovensku. Cestovné granty sa nevyplácali. Štipendiá za
január 2019 boli v decembri 2018 vyplatené len tým štipendistom NŠP, ktorých štipendijný
pobyt nezačínal/nekončil v januári 2019.
Počas celého roka 2018 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.
Podrobný prehľad podľa vysielajúcich inštitúcií o čerpaní štipendijných mesiacov za rok 2018
a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2018, je uvedený v prílohe č. 11.
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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. Administrátor programu prečítal a vyhodnotil
všetky záverečné správy, ktoré odovzdali štipendisti Národného štipendijného programu v roku
2018 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj štipendijný pobyt v zahraničí).
V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 išlo spolu o 34 záverečných správ (9 správ
v kategórii študent, 16 správ v kategórii doktorand a 9 správ v kategórii postdoktorand).
V rámci výzvy s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 išlo spolu o 44 záverečných správ (8
správ v kategórii študent, 24 správ v kategórii doktorand a 12 správ v kategórii postdoktorand).
V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 išlo spolu o 5 záverečných správ (4 správy
v kategórii doktorand a 1 správa v kategórii postdoktorand). Administrátor programu
vyhodnotil spolu 83 záverečných správ štipendistov NŠP.
V rámci zisťovania spokojnosti s programom sa administrátor programu zameral na odpovede
štipendistov NŠP na posledné štyri otázky osnovy záverečnej správy, na základe ktorej
štipendisti záverečnú správu vypracúvajú. Ide o tieto otázky:
-

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

Väčšina štipendistov NŠP nemala v zahraničí 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, ktorý by zároveň zodpovedal
určitým štandardom). Ide o záležitosti, ktoré si musia štipendisti dohodnúť s prijímajúcou
vysokou školou ešte pred nástupom na štipendijný pobyt, sú na tieto skutočnosti upozorňovaní.
Dvaja študenti a jedna doktorandka uviedli, že ich na štipendijnom pobyte v Taliansku
prekvapila slabá znalosť anglického jazyka (v bežnom živote, ale aj na univerzite).
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 Česká
republika, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko a Austrália. Išlo
o rôzne kategórie (študent/doktorand/postdoktorand) a informácia o nepostačujúcom štipendiu
v týchto krajinách bola vždy uvedená len jedným štipendistom. V prípade Veľkej Británie
uviedli traja štipendisti nepostačujúce štipendium (z celkovo šiestich štipendistov, ktorí strávili
pobyt v tejto krajine) a USA dvaja štipendisti (z celkovo štrnástich štipendistov, ktorí strávili
pobyt v tejto krajine). Dôvodom boli často vysoké poplatky za ubytovanie. 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
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sa v spolupráci s prijímajúcou zahraničnou inštitúciou zabezpečiť finančne primerané
ubytovanie. Situáciu budeme pri uvedených krajinách naďalej pozorne sledovať a pri
opakovaných podnetoch sa budeme možným návrhom na zvýšenie štipendia zaoberať.
Okrem nepostačujúceho štipendia uchádzači uviedli, že nepostačujúca bola aj výška cestovného
grantu, ktorá štipendistov značne obmedzovala pri výbere prepravcu a termínu odletu/príletu.
Išlo o štipendistov, ktorí strávili pobyt vo Fínsku, Nórsku, Španielsku (dvaja štipendisti), USA
(dvaja štipendisti) a Japonsku. Dôvodom drahých leteniek bolo väčšinou absolvovanie pobytu
vo vzdialenom meste od hlavného mesta, prípadne absolvovanie pobytu v turistami
navštevovaných mesiacoch, čo malo za vplyv predraženie leteniek. Štipendisti navrhli úpravu
výšky cestovného grantu tak, aby pokrylo väčšiu časť letenky (keďže v niektorých prípadoch
si štipendista musel zaplatiť sám aj viac ako dve tretiny z ceny letenky) alebo celú refundáciu
letenky na základe priložených dokumentov. Štipendisti sú však už pri podávaní žiadosti
informovaní, že cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov, avšak v zmysle
zverejnených podmienok „cestovný grant nemusí pokryť celé náklady na cestovné, ale iba ich
časť“. Výška schvaľovaného cestovného grantu v prípade konkrétnych pobytov je limitovaná
najmä finančnými možnosťami programu a primárnou potrebou hradiť pobytové náklady, preto
v rámci súčasných zdrojov na program nemožno očakávať zásadnejšie zvýšenie schvaľovaných
cestovných grantov, ak nemá byť znížený počet štipendií.
So samotným výberom finančných prostriedkov z účtu nemala väčšina štipendistov NŠP
problém a štipendium bolo vyplácané včas podľa podmienok stanovených NŠP. Väčšina
štipendistov uviedla, že výdavky bolo možné platiť bankomatovom kartou. Niektorí štipendisti,
ktorí absolvovali pobyt v Holandsku, Austrálii a USA, uviedli, že mali problém s použitím
slovenskej bankomatovej karty alebo uviedli vysoké poplatky za hotovostný výber
z bankomatu v danej krajine. Niektorí štipendisti, ktorým bolo schválené štipendium v cudzej
mene (a podľa podmienok im bolo zaslané v eurách prepočítané kurzom v daný, resp.
predchádzajúci deň), uviedli, že obdržané štipendium bolo v každom mesiaci iné a štipendium
sa líšilo aj v desiatkach eur od prvého zaslaného štipendia. Taktiež museli štipendisti opäť
meniť eurá na menu danej krajiny, čo spôsobilo opäť výdavky a zníženie výšky štipendia.

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.
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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.);
posúdenie žiadostí spojiť s osobným pohovorom s uchádzačmi (komentár
administrátora: Žiaľ, vzhľadom na harmonogram stanovený v programe
a zastúpenie uchádzačov zo všetkých vedných kategórií, nie je možné okrem
hodnotenia žiadostí a zasadnutia komisie zrealizovať aj osobné pohovory
s uchádzačmi.);
možnosť predĺžiť výskumný pobyt (komentár administrátora: Aj keď ide
o opakujúcu sa požiadavku, 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 uchádzať sa opakovane o výskumný pobyt v kategórii doktorand aj po
absolvovaní dlhšieho ako 3-mesačného pobytu v danej kategórii (komentár
administrátora: Žiaľ, vzhľadom na aktuálne podmienky programu nie je možné
uchádzať sa o štipendium po absolvovaní dlhšieho ako 3-mesačného pobytu v danej
kategórii. Ide o štandardný prístup pre všetky obdobné štipendijné programy.
Uchádzači majú však možnosť uchádzať sa o štipendium v rámci iného
štipendijného programu, napr. Akcia Rakúsko – Slovensko, program CEEPUS...);
možnosť absolvovať aj kratší alebo dlhší štipendijný pobyt v kategórii
postdoktorand (komentár administrátora: Momentálne je možné podať si žiadosť
v tejto kategórii na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt, čo je podľa väčšiny
štipendistov optimálna dĺžka. Podobná dĺžka je stanovená aj pri iných obdobných
programoch. Momentálne sa neplánuje zmena možnej dĺžky pobytu v danej
kategórii.);
informovať štipendistov o doručení dokumentov v papierovej forme (komentár
administrátora: Vzhľadom na pracovné vyťaženie nie je v kompetencii
administrátora informovať každého štipendistu o doručení originálu potvrdenia
o nástupe na pobyt, resp. potvrdenia o ukončení pobytu a záverečnej správy.
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V prípade, že štipendista zavolá/napíše e-mail, je mu, samozrejme, táto informácia
poskytnutá. V prípade chýbajúcich alebo nekompletných/nesprávnych dokumentov
je štipendista informovaný e-mailom. Ak sú dokumenty zaslané na konci pobytu
v poriadku, štipendistovi je uhradená druhá časť posledného štipendia (a cestovný
grant, ak bolo oň žiadané v štipendijnej žiadosti, resp. bol schválený), čo je tiež
dôkazom, že zaslané dokumenty sú v poriadku.);
vypracovať tzv. „Často kladené otázky“, kde by boli informácie k podávaniu
žiadostí, vízam, odporúčaným bankám pre použitie v zahraničí (komentár
administrátora: Často kladené otázky sú zverejnené na stránke
www.stipendia.sk/sk/main/faq, pričom sa túto stránku snažia administrátori
programu neustále aktualizovať. Nie je však možné ani kapacitne, ani funkčne
spracúvať komplexne informácie o všetkých potenciálnych životných situáciách
štipendistov vo všetkých krajinách sveta, a je na štipendistovi, ktorý sa rozhodol
absolvovať pobyt v konkrétnej krajine, aby si z dostupných oficiálnych zdrojov zistil
tieto skutočnosti – SAIA na stránke www.saia.sk má v časti „Štúdium v zahraničí“
spracované užitočné linky podľa krajín, a to pre viaceré krajiny, kde tento druh
informácií môžu záujemcovia spravidla nájsť.);
možnosť predkladať potrebné dokumenty v súvislosti s nástupom a ukončením
samotného pobytu len v elektronickej forme, prípadne požadovať všetky originály
až po návrate z pobytu – veľmi častý návrh (komentár administrátora: Po nástupe
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
a záverečnú správu. Kvôli overovaniu platnosti a originality uvedených dokumentov
nie je možné akceptovať výlučne 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, keďže 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
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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, resp. vyplatiť
aspoň zálohu na cestovný grant (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. Týka sa to aj výdavkov spojených s cestovným grantom.);
stanoviť výšku štipendia nielen 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.);
navýšiť financie v programe tak, aby bolo možné podporiť viac kvalitných žiadostí
vo všetkých kategóriách (komentár administrátora: Žiaľ, nie je v kompetencii SAIA,
n. o., ktorá je poverená administráciou Národného štipendijného programu SR,
navýšenie finančných prostriedkov pre štipendiá tak, aby bolo možné podporiť viac
kvalitných uchádzačov.);
možnosť zaslať štipendium aj na iný účet (napr. účet tútora z prijímajúcej inštitúcie);
predovšetkým v krajinách, kde je iná mena ako euro (komentár administrátora:
Keďže sa podpisuje dohoda medzi štipendistom a organizáciou SAIA, n. o., nie je
možné zasielanie štipendia na iný účet.);
poskytnúť asistenciu pri vybavovaní víz v prípade krajiny pobytu s vízovou
povinnosťou (komentár administrátora: Národný štipendijný program Slovenskej
republiky je určený na podporu individuálnej mobility a umožňuje oprávneným
uchádzačom realizovať študijný alebo výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej
univerzite alebo výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu v akejkoľvek krajine vo
svete. Zoznam krajín, do ktorých štipendisti po každom výbere vycestujú, sa líši,
pričom podmienky pre vízovú politiku si stanovuje každá krajina sama. Nie je
technicky možné, aby boli administrátori programu expertmi na vízovú politiku
každej krajiny sveta a dokázali sledovať zmeny príslušných zákonov v každej takejto
krajine. Naopak, očakáva sa, že uchádzač si konkrétne podmienky na udelenie víz
do príslušnej krajiny zistí sám na príslušnom veľvyslanectve krajiny. Pokiaľ nás však
schválení štipendisti, ktorých študijný alebo výskumný pobyt sa realizuje v krajine,
s ktorou má Slovenská republika vízovú povinnosť, oslovia, pracovníci SAIA, n. o.,
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im v rámci svojich možností ochotne poskytnú základné poradenstvo ako postupovať
pri vybavovaní víz.);
nastaviť jesennú uzávierku (31. 10.) skôr, a teda uskutočniť skôr aj samotný
výberový proces, aby štipendisti nastupujúci na pobyt vo februári, stihli vybaviť (aj
vzhľadom na obdobie vianočných sviatkov) všetky potrebné náležitosti súvisiace so
štipendijným pobytom (komentár administrátora: Na základe dlhoročných
skúseností s manažovaním štipendijných programov sú termíny uzávierok stanovené
tak, aby boli optimálne pre väčšinu uchádzačov o štipendium zo zdrojov NŠP aj
vzhľadom na istú časovú náročnosť získania akceptačného listu a iných náležitostí
súvisiacich s prípravou žiadosti.).

Štipendisti sa v komentároch k manažovaniu programu vyjadrili veľmi kladne (štipendisti vo
všetkých kategóriách). Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach pre
ilustráciu uvádzame niektoré:
„Som vďačná Národnému štipendijnému programu na podporu mobilít, ktorý manažuje
SAIA, n. o., že som sa mohla zúčastniť na výskumnom pobyte na Univerzite v Ľubľane,
pretože táto inštitúcia je najväčšou a najkvalitnejšou slovinskou vedeckou a výskumnou
organizáciou a taktiež je vo svete uznávanou medzinárodnou vedeckou komunitou.“
„S manažmentom NŠP SR som bola spokojná počas celého priebehu získania štipendia
od prihlasovania až po čerpanie. Oceňujem rýchlu komunikáciu a osobný prístup.“
„Dúfam, že napomôžem propagovaniu NŠP, aby mohlo využiť túto možnosť viac
študentov.“
„Pri podávaní všetkých dokumentov a prihlášky som sa stretla s ústretovými, milými a
trpezlivými pracovníkmi SAIA.“
„Manažovanie môjho výskumného pobytu Národným štipendijným programom SR
hodnotím vysoko pozitívne.“
„S podmienkami a výberom štipendistov pri výberovom konaní som bol maximálne
spokojný. Takisto komunikácia so zamestnancami SAIA bola bezproblémová a všetko,
čo som sa Vašich zamestnancov spýtal, mi bolo dôkladne vysvetlené.“
„K manažovaniu študijného programu nemám žiadne výhrady a na konci môjho
študijného života môžem len vyzdvihnúť potrebu SAIA, n. o., ako organizácie
rozvíjajúcej možnosti študentov na všetkých stupňoch štúdia. Z tohto pohľadu z mojej
strany patrí obrovská vďaka za možnosť využitia týchto programov.“
„Čo sa týka manažovania Národného štipendijného programu, tak nemám žiadne
výhrady. Veľmi dobre sa mi komunikovalo a spolupracovalo s pracovníkmi zo SAIA,
ktorí mi vždy promptne odpovedali a vyšli v ústrety.“
„Chcela by som sa hlboko poďakovať za umožnenie realizácie tejto príležitosti a
splnenie môjho sna, študovať na americkej univerzite.“

46

„Národný štipendijný program považujem za vynikajúcu príležitosť na realizáciu
zahraničných pobytov pre študentov hlavne vyšších ročníkov, ktorí sú už rozhľadení v
problematike štúdia a majú určité znalosti zahraničného prostredia.“

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 2018 vyplácala štipendiá, refundáciu zdravotnej prehliadky
a príspevky na cestovné zahraničným štipendistom NŠP podľa podmienok stanovených
programom (výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017, 31. októbra
2017 a 30. apríla 2018).
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30.
apríla 2017, 31. októbra 2017 a 30. apríla 2018), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2019) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2018. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2018 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2019 boli v decembri 2018 vyplatené všetkým
štipendistom zo zahraničia. Štipendiá za január 2019 boli v decembri 2018 vyplatené aj piatim
štipendistom NŠP zo zahraničia, ktorých štipendijný pobyt končil v januári 2019. Bola im
vyplatená iba časť štipendia (33 % – 50 % z celkovej výšky mesačného štipendia).
V prípade potreby SAIA vystavila a zaslala zahraničným štipendistom NŠP nové Dekréty
o udelení štipendia s aktualizovaným dátumom vydania, a to v prípadoch, že od vydania
dekrétu do nástupu na pobyt uplynula lehota 90 dní, a teda nemohol ich v zmysle platnej
legislatívy príslušný domáci orgán akceptovať pri žiadosti o vystavenie víz, resp. udelení
prechodného pobytu na Slovensku.
Pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície SAIA 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 2018 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
47

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 2018 boli oslovení všetci 13
schválení náhradníci, ktorým bol pobyt schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
s dátumom uzávierky 31. októbra 2017. Z oslovených 13 náhradníkov 12 súhlasili s prijatím
štipendia. V 3. štvrťroku 2018 boli oslovení všetci 13 schválení náhradníci, ktorým bol pobyt
schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2018.
Z oslovených 13 náhradníkov 12 súhlasili s prijatím štipendia. Ak sa nový dátum nástupu líšil
od pôvodne schváleného dátumu nástupu o viac ako 2 týždne, museli si náhradníci vybaviť na
prijímajúcej inštitúcii nové pozývacie listy. Až následne im boli zo strany SAIA vystavené
a zaslané dekréty o udelení štipendia a ďalšie dokumenty. Náhradníci, ktorí na pobyt nastúpiť
nemohli, 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 2018
a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2018, je uvedený v prílohe č. 12.

Hodnotenie spokojnosti zahraničných štipendistov na základe záverečných správ
Podmienkou riadneho ukončenia štipendijného pobytu je aj odovzdanie záverečnej správy o
absolvovanom pobyte zo strany štipendistu. Administrátor programu podrobne prečítal
a vyhodnotil všetky záverečné správy, ktoré odovzdali štipendisti Národného štipendijného
programu v roku 2018 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj štipendijný
pobyt na Slovensku). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 išlo spolu o 50
záverečných správ (7 správ v kategórii študent, 3 správ v kategórii doktorand, 40 správ
v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). V rámci výzvy s dátumom
uzávierky 31. októbra 2017 išlo spolu o 91 záverečných správ (3 správy v kategórii študent, 11
správ v kategórii doktorand, 77 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký
pracovník). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 išlo spolu o 31 záverečných
správ (1 správa v kategórii študent, 8 správ v kategórii doktorand, 22 správ v kategórii
vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). Administrátor programu vyhodnotil
spolu 171 záverečných správ štipendistov NŠP zo zahraničia.
V rámci zisťovania spokojnosti s programom sa administrátor programu zameral na odpovede
štipendistov NŠP na posledné štyri otázky osnovy záverečnej správy:
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-

-

Ak ste sa počas Vášho pobytu stretli s nejakými problémami, popíšte ich, prosím.
Stačilo štipendium, ktoré Vám bolo udelené, na pokrytie životných nákladov (strava,
ubytovanie, mestská doprava a pod.)?
Stretli ste sa s problémami pri vyberaní finančných prostriedkov z účtu, 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. Títo štipendisti
si musia podať žiadosť o prechodný pobyt. Zastupiteľské úrady SR v zahraničí nevystavia
štipendistom víza bez toho, aby dokladovali všetky dokumenty potrebné na úspešné podanie si
žiadosti o prechodný pobyt v takej podobe, ako by ich odovzdali na príslušnom oddelení
cudzineckej polície. S tým súvisí, napríklad, preklad výpisu registru trestov s apostilou do
slovenského jazyka úradným prekladateľom. Ak príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí
neviem zabezpečiť preklad dokumentov, musia byť odoslané na Slovensko kontaktnej osobe
na prijímajúcej inštitúcii na Slovensku, tá zabezpečí preklad a preložené dokumenty odošle
späť štipendistovi do zahraničia. Táto procedúra je komplikovaná, zdĺhavá a tak finančne ako
aj časovo náročná. Problémy bývajú aj so získaním termínu pohovoru na zastupiteľskom úrade.
Úrady sú vyťažené a stáva sa, že štipendisti dostanú termín až o niekoľko týždňov, čo môže
mať vplyv na posun ich nástupu na pobyt. Ak sa štipendistom a prijímajúcim inštitúciám podarí
prekonať tieto byrokratické prekážky, čaká ich ešte návšteva príslušného oddelenia cudzineckej
polície na Slovensku. V tejto súvislosti sa štipendisti 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
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
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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:
„Pred príchodom na Slovensko by mala SAIA informovať štipendistov o postupe a
požadovaných dokumentoch potrebných pre udelenie prechodného pobytu.“ alebo „Zišli by sa
adresy a telefónne čísla oddelení cudzineckej polície a zdravotných zariadení, kde je možné
absolvovať lekársku prehliadku súvisiacu s prechodným pobytom. Bolo by to veľmi užitočné.“
(komentár administrátora: Všetky informácie súvisiace s danou problematikou sú uvedené vo
vyššie spomínaných publikáciách a na webovej stránke EURAXESS, o ktorej sú štipendisti
informovaní v oficiálnych dokumentoch, ktoré im administrátor odošle poštou. Samozrejme, nie
všetko je vina štipendistov. Niektoré dokumenty potrebné pre udelenie prechodného pobytu na
Slovensku je jednoducho veľmi náročné získať a náležite ich overiť v zahraničí, aby boli
pripravené pre úrady na Slovensku.).

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 na Slovensku. 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).
V poslednom čase sa štipendisti stretávajú s problémom, že im banky na Slovensku nechcú
zriadiť účet, pretože požadujú doklad o prechodnom pobyte štipendistu na Slovensku. Získať
prechodný pobyt istý čas trvá. Ak štipendista kontaktuje viacero bánk a v každej narazí na
rovnaký problém, tak aj v tých prípadoch SAIA súhlasí s vyplácaním štipendia na účet známeho
alebo kolegu na Slovensku.
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
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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. Získať krátkodobý prenájom
nie je len finančne náročné, ale je náročné nájsť aj samotný podnájom, keďže poskytovatelia
podnájmov preferujú podnájomníkov na dlhšie časové obdobie (minimálne rok). Najčastejšie
však je nevyhovujúca výška štipendia indikovaná zo strany štipendistov z dôvodov, ktoré
štipendium nepokrýva, keďže je kalkulované na pokrytie životných nákladov počas pobytu (ide
o dôvody ako nedostatočné zdroje na nákup publikácií a pomôcok na výskum, na financovanie
ciest súvisiacich s terénnym výskumom alebo cestou do iných miest na Slovensku – napr.
návšteva archívov, účastníckych poplatkov za konferencie, medzinárodné cestovné výdavky
a pod.). Tieto tvrdenia potvrdzujú aj nasledujúce komentáre štipendistov v kategórii
vysokoškolský učiteľ/výskumník:
„Stipendium pokrylo životní náklady. Stipendium jsem také využil pro nákup odborné
literatury. Zbyli mi také prostředky na poznání/výlety Bratislavy a okolí (Bratislavský
hrad, Devín, muzea) a malý výlet do Vysokých Tater během volných dnů – víkendů.“ –
výskumný pracovník z Českej republiky, pobyt v Bratislave, výška mesačného
štipendia 1 000 €.
„Myslím si, že výška štipendia je postačujúca na pokrytie všetkých výdavkov spojených
s výskumným pobytom v Bratislave (strava, ubytovanie, MHD).“ – výskumný pracovník
z Rumunska, pobyt v Bratislave, výška mesačného štipendia 1 000 €.
„Ako slobodná matka s dvomi deťmi som si musela prenajímať byt za 725 € mesačne.
Štipendium 1 000 €/mesiac nebolo postačujúce. Na pokrytie životných výdavkov som
musela použiť aj súkromné zdroje.“
„Polovicu štipendia som minul na ubytovanie. Štipendium vo výške 850 €/mesiac teda
nepokrylo všetky moje životné náklady.“

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 a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za poskytnutú
finančnú 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
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zo štipendistov v tejto časti záverečnej správy nevyjadril nespokojnosť s fungovaním
a administratívnym zabezpečením programu. Ide o veľmi dobrý impulz, ktorý povzbudzuje
a utvrdzuje pracovníkov SAIA v tom, že svoju prácu odvádzajú dobre a zodpovedne.

Návrhy na zmeny:
-

-

-

-

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 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník by
privítali preplatenie medzinárodných cestovných nákladov, resp. ich časti (komentár
administrátora: Od roku 2017 sa môžu uchádzači o štipendium v kategórii študent
a doktorand uchádzať spolu so žiadosťou o štipendium aj o príspevok na cestovné – táto
zmena má slúžiť motivačne pre kategórie s nižšou štipendijnou sadzbou a s dlhodobo
relatívne nízkym počtom uchádzačov. 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 zrušiť obdobie 3-ročného zákazu opätovného si podávania žiadosti
o štipendium, aby sa zabránilo strate času, dynamiky a presnosti výskumu.“ (komentár
administrátora: Podľa platných podmienok programu si môžu štipendisti, ktorým bolo
udelené štipendium v rámci NŠP na 5 alebo viac mesiacov [samostatne a/alebo v súčte]
opäť uchádzať o štipendium až po uplynutí 3 rokov od ukončenia posledného pobytu
podporeného štipendiom z NŠP. Úlohou tejto podmienky je zamedziť pravidelnému
opakovaniu pobytov tých istých štipendistov a podporiť aj iných uchádzačov a zároveň
má motivovať prijímajúce inštitúcie k vyhľadávaniu iných zdrojov financovania pobytov
zahraničných výskumníkov, ak sú s ich prácou spokojné.);
„Navrhovala by som organizovať viac exkurzií a stretnutí štipendistov, aby sa navzájom
spoznali.“ (komentár administrátora: SAIA v rámci programu EURAXESS 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 svoje pracoviská. Častejšie stretnutia alebo výlety by si vyžadovali navýšenie
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rozpočtu v rámci NŠP alebo EURAXESS na takéto aktivity. Štipendisti sú s týmito
akciami veľmi spokojní.);
„Navrhovala by som zorganizovať v Bratislave workshop pre všetkých doktorandov,
ktorí získali štipendium v rámci NŠP. Bola by to skvelá príležitosť na diskusiu,
spoznanie sa, návštevu hlavného mesta a kancelárie SAIA a spoznanie administrátorov
programu.“ (komentár administrátora: Na tieto účely slúžia práve vyššie spomínané
neformálne stretnutia zahraničných výskumníkov. Možnosť zúčastniť sa majú všetci
štipendisti NŠP, ktorí sa v danom čase nachádzajú na území SR. Organizovať
konferenciu by bolo finančne aj organizačne náročnejšie. Keďže neexistuje spoločný
dátum, kedy na pobyt nastúpia všetci štipendisti-doktorandi, ich nástupy sú
naplánované v priebehu celého roka a z rôznych dôvodov môžu byť nástupy na pobyt
posunuté, resp. pobyty zrušené, bolo by komplikované nájsť vhodný termín konania
konferencie, aby bola zabezpečená čo najväčšia účasť.);
„Národný štipendijný program funguje viac ako 10 rokov, napriek tomu mám pocit, že
je menej známy ako iné štipendijné programy.“ (komentár administrátora: Ide
o komentár občana Číny. NŠP je v niektorých krajinách známejší a niekde menej známy.
Každopádne na propagácii pracujú pracovníci SAIA na zahraničných vzdelávacích
veľtrhoch, ako aj zasielaním informácie o zverejnení novej výzvy zastupiteľským
úradom SR v zahraničí.);
„Administratívnou pomocou by bolo zjednodušenie zoznamu publikačnej činnosti,
ktorý sa prikladá k žiadosti. Pomohlo by, keby sa k žiadosti mohol priložiť zoznam v
ľubovoľnom formáte, ktorý žiadateľ používa aj pre iné príležitosti.“ (komentár
administrátora: Šablónu, v ktorej majú uchádzači o štipendium predkladať zoznam
svojej publikačnej činnosti, navrhli členovia výberovej komisie. Cieľom tejto šablóny je
zjednotenie formy, v ktorej uchádzači svoju publikačnú činnosť predkladajú. Členom
komisie sa v tejto šablóne jednoduchšie orientuje a obsahuje všetky podstatné
informácie potrebné pre adekvátne ohodnotenie publikačnej činnosti uchádzača. Od
roku 2019 bude táto šablóna povinná, čím SAIA akceptovala požiadavku samotnej
výberovej komisie. Ak uchádzač nepredloží zoznam svojej publikačnej činnosti
v požadovanej forme, nebude jeho žiadosť spĺňať formálne podmienky programu.);
„Myslím si, že by bolo lepšie, keby sa štipendium vyplácalo vždy začiatkom mesiaca,
vrátane štipendia za posledný mesiac pobytu. Podľa mňa by to prispelo k zjednodušeniu
finančného manažmentu a vedeckej práce.“ (komentár administrátora: Vyplácanie
štipendia za posledný mesiac pobytu až po odovzdaní požadovaných dokumentov slúži
ako „poistka“, aby štipendisti NŠP neopustili svoju prijímajúcu inštitúciu 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.);
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„Pre cudzinca, ktorý prichádza do neznámej krajiny, nepozná jazyk a nevyzná sa na trhu
nehnuteľností je veľmi komplikované a finančne náročné zabezpečiť si vhodné
ubytovanie. Podstatnú časť poskytnutých finančných prostriedkov som musel vynaložiť
na úhradu ubytovania. Privítal by som podporu zo strany administrátora programu pri
hľadaní ubytovania.“ (komentár administrátora: Administrátor súhlasí s vyjadrením
štipendistu v tom, že nájsť si adekvátne ubytovanie v meste pobytu je tak časovo, ako aj
finančne náročné. Preto by prijímajúca inštitúcia mala vedieť svojim štipendistom
zabezpečiť adekvátne ubytovanie za primeranú cenu. Administrátor programu vie
štipendistom poslať odkazy na webové portály, kde je možné hľadať si ubytovanie, ale
tie sú iba v slovenčine, a preto nie sú pre zahraničných štipendistov veľmi relevantné.).

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach pre ilustráciu uvádzame:
„Chcela by som sa poďakovať SAIA za úžasnú skúsenosť. Som veľmi vďačná
administrátorovi programu, ktorý odpovedal na moje otázky od samého začiatku (keď
som si ešte len chcela podať žiadosť). Bola to pre mňa česť získať štipendium a program
odporučím všetkým spolužiakom.“
„Národný štipendijný program SR je jedným z najlepších štipendijných programov.
Administrátori programu sú vždy nápomocní, ochotní poradiť a poskytnúť detailné
informácie. Všetkým im ďakujem za ich snahu.“
„Tento program je vynikajúcou príležitosťou hlavne pre mladých výskumníkov.
Programy ako Národný štipendijný program sú dôležitou platformou na výmenu
vedomostí, zdieľanie dobrej praxe a výskumnej kultúry vo vzťahu k budovaniu
"výskumníkov bez hraníc".“
„Nenapadají mne žádné návrhy změn v managementu Národního stipendijního
programu SR. Ve všech fázích jsem jako uživatel měl adekvátní informace a rychlé
odpovědi na jednotlivé kroky vedoucí k získaní stipendia a průběhu stipendijního
pobytu.“
„Chcel by som vyjadriť moju úprimnú vďaku administrátorom a programu, ktorý mi
umožnil výskumný pobyt v zahraničí, prispel k rozšíreniu mojich kontaktov a zisku
nových skúseností v oblasti výučby a vedecko-výskumnej práce.“
„Veľmi dobrý a férový program. Myslím si, že lepší ako Erasmus+ – núti byť študentov
proaktívnejšími.“
„S programom som veľmi spokojný. Podávanie žiadosti nie je komplikované a
administratívni pracovníci sú veľmi profesionálni a nápomocní vždy, keď som
potreboval. Národný štipendijný program určite odporučím svojim kolegom a sám
zvažujem uchádzať sa o štipendium znova.“
„Tento program je perfektnou príležitosťou pre vysokoškolských učiteľov, ako som ja,
robiť výskum v novom a vzrušujúcom vedeckom prostredí a nadviazať budúcu
spoluprácu s prijímajúcou inštitúciou.“
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„Webová stránka programu je veľmi informatívna; poskytuje odpovede na všetky
otázky, ktoré sa môžu vyskytnúť. Chcel by som poďakovať administrátorovi programu,
ktorý vždy rýchlo odpovedal na moje otázky. Organizácia neformálnych stretnutí je
skvelý nápad. Spoznal som skvelých a zaujímavých ľudí a získal nové akademické
kontakty.“
„Vo všeobecnosti považujem svoj pobyt na UMB Banská Bystrica za veľmi úspešný;
prispel k môjmu kariérnemu rozvoju a je základom sľubnej spolupráce medzi mojou
domácou a prijímajúcou univerzitou. Tešíme sa na pokračujúcu spoluprácu na ďalších
projektoch.“
„Srdečne ďakujem SAIA za udelenie štipendia, ktoré mi poskytlo možnosti napredovať
v mojej kariére.“
„Chcela by som sa poďakovať Národnému štipendijnému programu za príležitosť žiť a
pracovať na Slovensku. Tento 2-mesačný pobyt na Slovensku výrazne ovplyvnil môj
vedecký rast.“

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 (ak majú
prijímajúcou inštitúciou zabezpečené ubytovanie za rozumnú cenu). 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 výberovej komisie,
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 výberovej
komisie, 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 93 % respondentov s trvalým pobytom v SR, 96 % respondentov zo zahraničia,
ako aj všetci členovia výberovej komisie, 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 výberovej komisie
Dotazník spokojnosti bol elektronickou poštou zaslaný jednotlivým členom výberovej komisie
začiatkom roka 2019, teda po uzatvorení oboch uzávierok na podávanie žiadostí v rámci NŠP,
ktoré prebehli v roku 2018. 15 z 23 členov výberovej komisie Národného štipendijného
programu dotazníky vyplnilo a odoslalo späť administrátorom programu (členka výberovej
komisie za SAIA nehodnotila činnosť programu a jeho administratívneho zabezpečenia, aby
nedošlo k skresleniu výsledkov).

Vyhodnotenie odpovedí členov výberovej komisie
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 alebo skôr
pozitívne tak komunikáciu s administrátorom programu, ako aj pripravené podkladové
materiály. Zaznela však aj výhrada voči krátkosti poskytnutého času na hodnotenie žiadostí
s ohľadom na celkový počet pridelených žiadostí na hodnotenie. V komentári sa uvádza:
-

„Podklady sú vždy pripravené vo vynikajúcej kvalite a v avizovanom čase. Hodnotitelia
však majú s ohľadom na iné aktivity pomerne málo času na hodnotenie žiadostí
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s ohľadom na pridelený počet.“ (komentár administrátora: SAIA je zmluvne zaviazaná
zverejniť výsledky výberu do 8 týždňov od uzávierky na podávanie žiadostí.
Administrátori robia maximum pre to, aby skontrolovali žiadosti po formálnej stránke
čím skôr, aby mali členovia komisie čo najviac času na hodnotenie žiadostí.)

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
i 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:
Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku:
-

-

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;
Postdoktorand: motivácia, odborný program pobytu, odporúčanie od vedúceho
pracovníka svojho domáceho pracoviska, pozvanie prijímajúcej inštitúcie,
publikačná činnosť.

Uchádzači zo zahraničia:
-

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, ktorí dotazník vyplnili, hodnotili pozitívne alebo skôr
pozitívne súčasné kritériá hodnotenia žiadostí stanovené pre výber štipendistov; 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.
Dvaja členovia výberovej komisie uviedli nasledujúce komentáre:
-

„Kritéria sú v podstate vyhovujúce. Hodnotenie doterajšej odbornej činnosti je
výrazne subjektívne. Odporúčal by som objektivizovať túto kategóriu hodnotenia.
Dalo by sa to objektivizovať tak, že uchádzači by získavali body hlavne za
publikácie registrované v databázach SCOPUS a WoS (ľahko odkontrolovateľné
hodnotiteľom). Systém by automaticky prideľoval body za jednotlivé kategórie,
pričom pri celkovom hodnotení by bolo vhodné váhovať tieto body s ohľadom na
dĺžku praxe uchádzača. Hodnotiteľ by mal následne právo upraviť bodové
57

-

hodnotenie za túto oblasť s ohľadom na ďalšie odborné činnosti, ktoré nebolo možné
automaticky hodnotiť.“ (komentár administrátora: SAIA, ako administrátor
programu, zaviedla rôzne opatrenia, ktoré členom komisie uľahčia a zefektívnia ich
prácu, ale automatické bodovanie publikačnej činnosti zatiaľ nie je možné technicky
zabezpečiť a zaviesť, keďže neexistuje možnosť automatického spárovania údajov
a vyhodnotenia ich pravdivosti, čo môže jedine hodnotiteľ.);
„Kritériá vyhovujú, ale bolo by vhodné urobiť technickú úpravu, aby sa uplatňovali
jednotne a paušálne.“ (komentár administrátora: Administrátor programu zasiela
členom výberovej komisie pred hodnotením žiadostí dokument s postupmi pre
hodnotenie žiadostí. V dokumente sú uvedené postupy, ako žiadosti hodnotiť, čo si
pri hodnotení všímať a na čo sa zamerať; tieto odporúčania majú pomôcť členom
komisie pri uplatňovaní jednotných postupov pri hodnotení žiadostí.).

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“).
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. Jedna členka výberovej komisie uviedla nasledujúci komentár:
-

„Uvítala by som, keby sme v prípade opakovaných žiadostí mali k dispozícii
predchádzajúce hodnotenie, aby bolo s čím porovnávať.“ (komentár
administrátora: Možnosť nahliadnuť na žiadosti podané v predchádzajúcich
uzávierkach existuje. Administrátori programu na túto skutočnosť upozornia členov
výberovej 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, a to štipendistov vysielaných do zahraničia ako aj štipendistov
prichádzajúcich na Slovensko; na možnú dĺžku štipendijného pobytu, ktorá je v súčasnosti
u štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku u študentov 1 – 2 semestre, resp. 3 – 6 mesiacov
v prípade výskumného/umeleckého pobytu úzko súvisiaceho s vypracovaním diplomovej
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práce, u doktorandov 1 – 10 mesiacov a u postdoktorandov 3 – 6 mesiacov, a na možnú dĺžku
štipendijného pobytu u štipendistov zo zahraničia, ktorá je v súčasnosti u študentov 1 – 2
semestre a u doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov
1 – 10 mesiacov; na podporované cieľové skupiny, ktorými sú pri uchádzačoch s trvalým
pobytom na Slovensku študenti druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, doktorandi a
postdoktorandi a v prípade uchádzačov zo zahraničia ide o študentov vysokoškolského štúdia
(buď počas ich 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo počas minimálne štvrtého ročníka
1. stupňa vysokoškolského vzdelávania), doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov; a na štruktúru predkladaných materiálov, ktoré každý
uchádzač, či už ide o uchádzača s trvalým pobytom na Slovensku alebo uchádzača zo
zahraničia, prikladá k svojej žiadosti o štipendium.
Výberová komisia nemá žiadne výhrady k možnej dĺžke pobytov, o ktorú môžu uchádzači
o štipendiu požiadať v rámci jednotlivých kategórií, ani k cieľovým skupinám, ktoré program
podporuje.
Výberová komisia ohodnotila štruktúru požadovaných materiálov, ktoré musia uchádzači
o štipendium odovzdať, ako dostatočnú alebo skôr dostatočnú. Objavilo sa aj niekoľko
komentárov:
-

-

-

„Rád by som upresnil pravidlo. Sme sa uzniesli, že články musia byť na
predpísanom formulári. Asi je treba upresniť, že LEN 10 najvýznamnejších alebo
tak, pretože pre profesorov so 400 výstupmi to bude neriešiteľná úloha.“ (komentár
administrátora: Je na uchádzačoch o štipendium, či uvedú svoju celú publikačnú
činnosť, niekoľko najvýznamnejších publikácií súvisiacich s ich potenciálnym
výskumným pobytom na Slovensku, publikačnú činnosť za posledných pár rokov
alebo zvolia iný kľúč. Ak neuviedli svoju kompletnú publikačnú činnosť, mali by
uchádzači v dokumente uviesť, podľa akého kľúča postupovali.);
„Bolo by dobré zaviesť limit na počet strán na jednotlivé časti (hodnotené oblasti)
žiadosti. Niektoré žiadosti sú obšírne, iné zase veľmi stručné. Jasné hranice (v
podobe limitujúceho počtu strán) by pomohli jednak žiadateľom, ale tiež
hodnotiteľom.“ (komentár administrátora: Zatiaľ sa neplánuje zaviesť žiadne
minimálne a maximálne požiadavky počtu strán jednotlivých predkladaných
dokumentov. Každý uchádzač má možnosť vyjadriť sa v rozsahu, ktorý považuje za
adekvátny.);
„Dôsledne dodržiavať požadovanú štruktúru, vrátane publikácií a rozsahu.
Nedodržanie môže byť dôvodom vylúčenia žiadosti.“ (komentár administrátora:
Žiadosti, ktoré nespĺňajú formálne požiadavky programu, sú zamietnuté. Od roku
2019 – v prípade uchádzačov zo zahraničia – sa z formálnych dôvodov zamietnu aj
žiadosti uchádzačov o štipendium, ktorí nepredložia publikačnú činnosť
v požadovanej štruktúre.).

Pokiaľ ide o celkové finančné možnosti programu 12 členov výberovej komisie, ktorí dotazník
vyplnili, bolo spokojných alebo skôr spokojných s výškou financovania programu. Traja
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členovia výberovej komisie však považujú celkové finančné možnosti programu za skôr
nedostatočné:
-

-

„V ostatnom čase sa výrazne zvyšuje podiel kvalitných žiadostí a z pohľadu
obmedzených finančných zdrojov je ťažké uspokojiť všetkých uchádzačov
s kvalitným hodnotením. Odporúčam postupne navyšovať rozpočet.“;
„Financovanie odporúčam intenzívnejšie prehodnotiť, pretože naša suma je
porovnateľná s grantom jedného čínskeho laboratória s 10 vedcami. Ak chceme
konkurovať a prilákať špičky tretích krajín a udržať kontakt s lepšími, potrebujeme
jednak ponúknuť zaujímavejšie podmienky a jednak vyberať z väčšieho počtu
úspešných aplikácií. Takisto pre našich študentov je to často jediná možnosť, a preto
by si zaslúžili takú podporu, pri akej by neboli závislí od žiadnych doplnkových
financií prijímajúcich alebo tretích krajín.“.

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):
-

„Národný štipendijný program odporúčam mnohým kolegom v zahraničí.“

Otázka č. 7: Priestor pre Váš komentár – členovia komisie mohli vyjadriť svoje ďalšie
postrehy a komentáre k programu, ktoré neboli súčasťou vyššie uvedených otázok. Vyskytli sa
nasledujúce hodnotenia:
-

„Považujem uvedený program za dobre organizovaný, zaujímavý a otvorený pre rôzne
skupiny uchádzačov z domova aj zo zahraničia.“;
„Vysoko oceňujem profesionálny prístup zamestnancov SAIA a výbornú organizáciu
NŠP.“;
„NŠP je veľmi dobrý nástroj na získanie nových zahraničných kontaktov pre mladých
slovenských výskumníkov a tiež pritiahnutie a nadviazanie kontaktov s výskumníkmi
zo zahraničia. Z tohto pohľadu mám pochybnosti o efektívnosti opakovaného
poskytovania štipendia pre tie isté návštevy na tie isté pracoviská. Škoda tiež, že
program nedokáže motivovať viac výskumníkov z vysoko rozvinutých krajín (financie
?).“ (komentár administrátora: Od roku 2017 platí pri opakovanom udelení štipendia
nasledujúce pravidlo: 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. Týmto sa zabraňuje častému opakovaniu sa rovnakých
štipendistov na rovnakých alebo aj iných prijímajúcich inštitúciách.);
„Administrácia programu a príprava materiálov na rokovania komisie je vynikajúca,
dobrým dojmom na mňa pôsobia aj samotné rokovania komisie, kde je viditeľná snaha
hodnotiteľov o nezaujatosť a objektivitu pri konečnom výbere projektov (aj keď sa na
hodnotenia pozerajú cez prizmu skúseností vo svojich vedných odborov).“;
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-

„Odporučil by som väčšiu popularizáciu na pôde SAV. Dnes som stretol študentky
jedného ústavu SAV a o NŠP nevedeli. Inak som hrdý na túto platformu.“;
„I pri tejto príležitosti chcem pracovníkom SAIA zodpovedným za NŠP vysloviť
poďakovanie za ich vynikajúcu prevádzkovú starostlivosť o program.“
„Možno by bolo dobré porozmýšľať nad tým, aby výška príspevku aspoň čiastočne
korelovala s kvalitou uchádzača a žiadosti. Čiže aby uchádzači, ktorí chcú viac peňazí
museli splniť vyššie kritériá.“ (komentár administrátora: Takéto kritérium by bolo
náročne objektívne nastaviť, a preto sa bude aj naďalej využívať stanovená výška
mesačného štipendia v závislosti od udeleného titulu a rokov praxe na pozícii
výskumného pracovníka/vysokoškolského učiteľa. Zároveň platí, že štipendium nie je
mzdou, ktorá by odzrkadľovala kvalitu uchádzača, ale pokrýva rovnaké typy životných
nákladov štipendistu, a teda nemôže byť jeho výška iná pri štipendistoch rovnakej
kategórie).

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. Keďže ide o dobrý a efektívny nástroj na podporu obojsmernej
mobility, niektorí členovia výberovej komisie by privítali navýšenie celkového rozpočtu
programu, aby bolo možné podporiť viac kvalitných štipendistov prichádzajúcich na
Slovensko, ako aj štipendistov cestujúcich do zahraničia, ktorí po návrate na Slovensko prinesú
dôležité know-how.

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 2018 a 31. októbra 2018.
Aby sme zabezpečili objektívnosť odpovedí, prebehol zber dát až začiatkom roka 2019, teda
v čase, keď boli obe výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa realizovali v roku 2018,
vyhodnotené. Zber dát prebiehal anonymne.
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Uchádzači/štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku
SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 97 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si
podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 a 81 uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2018. Administrátor
programu oslovil elektronickou poštou celkovo 178 uchádzačov o štipendium v rámci
Národného štipendijného programu s trvalým pobytom na Slovensku. Dotazník vyplnilo
a odoslalo 74 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola takmer 42 %.

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/
postdoktorand)
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 74 vyplnených dotazníkov bolo 49 respondentom (66 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené a 25 respondentom (34 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené nebolo.

Získal/-a štipendium v rámci NŠP

25
áno

49

nie

Z celkového počtu 74 vyplnených dotazníkov bolo 9 vyplnených v kategórii študent (12 %), 42
v kategórii doktorand (57 %) a 23 v kategórii postdoktorand (31 %).
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Kategória
9
23
študent
doktorand

42

postdoktorand

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; 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, resp. 3 – 6 mesiacov
na výskumný alebo umelecký pobyt úzko súvisiaci s prípravou diplomovej práce, doktorandi 1
– 10 mesiacov a postdoktorandi 3 – 6 mesiacov; 3.) na náročnosť vypracovania žiadosti
a predkladaných materiálov k žiadosti, ktoré každý uchádzač o štipendium v rámci NŠP odošle.
Prevažná väčšina respondentov považuje stanovenú výšku štipendia za dostatočnú alebo skôr
dostatočnú (53 zo 74, takmer 72 %). Časť respondentov hodnotí stanovenú výšku štipendia za
skôr nedostatočnú (11 respondenti; 15 %) a 10 respondenti (13 %) považovali výšku štipendia
za vyslovene nedostatočnú. Nespokojnosť respondentov, vyjadrená v komentároch, súvisela
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.
Niekoľko negatívnych komentárov sa týkalo výšky štipendia do USA (2 respondenti)
a Rakúska (1 respondent) a niekoľkí respondenti neuviedli krajinu pobytu, pričom uviedli
informáciu, že štipendium nie je postačujúce alebo je hraničné, štipendium pokrýva len
ubytovanie, štipendium neodráža životné náklady v danej krajine a podobne. Vzhľadom na to,
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že z anonymných komentárov nie je možné určiť krajinu pobytu, a tak adekvátne na danú
situáciu reagovať, berieme do úvahy skôr komentáre k výške štipendií uvádzané v záverečných
správach štipendistov.

Výška štipendia
10
28

11

dostatočná
skôr dostatočná
skôr nedostatočná

25

nedostatočná

54 zo 74 respondentov (teda 73 %) uviedlo, že považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu
uchádzať v rámci NŠP, za dostatočnú na uskutočnenie svojich študijných a výskumných
cieľov. 1 respondent (1 %) by privítal kratší pobyt (išlo o postdoktoranda/postdoktorandku). 19
respondentov (26 %) 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
1
19
dlhý pobyt
dostatočná

54

krátky pobyt

18 zo 74 respondentov (24 %) považuje vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci NŠP a
vypracovanie predkladaných materiálov, ktoré nahrávajú priamo k on-line žiadosti, za
nenáročné a 37 (50 %) za skôr nenáročné. 15 respondentov (20 %) z celkového počtu 74
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respondentov označilo vypracovanie podkladových materiálov za skôr náročné a ďalší 4
respondenti (6 % 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:
„Všetky dokumenty sú napriek náročnosti potrebné.“
„Nič by som nezmenila na náročnosti vypracovania žiadosti. To, že je to skôr náročné,
ukazuje na fakt, že žiadosti musia byť kvalitné, a to hodnotím pozitívne.“
„Náročnosť je primeraná získanému 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. Na webovej stránke programu je v sekcii „Rady pre
uchádzačov“ pomerne podrobne opísané, čo by mali jednotlivé podkladové dokumenty
obsahovať. Uchádzači o štipendium môžu na požadovaných dokumentoch pracovať aj
niekoľko mesiacov, a preto majú šancu ich vypracovať podľa svojich najlepších možností
a schopností. Zavedenie šablón na všetky podkladové materiály by mohlo negatívne ovplyvniť
kreativitu uchádzačov a eliminovať možnosť kvalitatívneho hodnotenia niektorých dôležitých
aspektov, preto o ich zavedení neuvažujeme.
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
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.

Vypracovanie žiadosti a
podkladových materiálov k žiadosti
4
18

15

nenáročné
skôr nenáročné
skôr náročné

37

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.
73 zo 74 respondentov (99 %) bolo spokojných alebo skôr spokojných s komunikáciou
s administrátorom NŠP. Skôr nespokojný bol iba 1 respondent. Respondenti v rámci tejto
otázky neuvádzali komentár, resp. máme k dispozícii komentár od jedného respondenta:
„Reagujú pohotovo a vecne. NŠP administrátori patria medzi najlepších spomedzi
slovenských 'programových administrátorov' v rovnakej oblasti.“
Z prevažne pozitívnych hodnotení jednotlivých respondentov môžeme na záver jednoznačne
vyhlásiť, že Národný štipendijný program je veľmi dobre administratívne zabezpečený.

Komunikácia s administrátorom
1
7
spokojný
skôr spokojný

66

skôr nespokojný

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.
72 zo 74 respondentov (97 %) 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. Jeden respondent je skôr nespokojný
a jeden nespokojný. Uvedení respondenti napísali nasledujúci komentár:
„Chýbal mi prístup do konta po schválení žiadosti.“
„Mnoho súborov sa ani nedalo nahrať, systém zamŕzal.“
Komentár administrátora: Uchádzači majú prístup do systému aj po výberovom procese, takže
majú neustále prístup k svojej žiadosti a k nahratým dokumentom. Čo sa týka zamŕzania
systému, ide len o jeden komentár (z celkového počtu 74 respondentov). V prípade, že nastane
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s on-line systémom nejaký technický problém, administrátori programu to bezodkladne riešia
so správcom daného systému.
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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 69 zo 74 respondentov (93 %) by Národný štipendijný program odporučilo svojim
kolegom a známym. Spokojní respondenti neuviedli k tejto otázke žiaden komentár.

Odporučili by ste program NŠP
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Na základe odpovedí respondentov možno konštatovať, že aj tentokrát sa v negatívnych
hodnoteniach vo veľkej miere ukazuje frustrácia neúspešných kandidátov. Ide o neúspešných
uchádzačov, ktorí boli síce kvalitní, ale v dôsledku narastajúcej konkurencieschopnosti medzi
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potenciálnymi štipendistami a obmedzených finančných zdrojov programu nemohli byť
schválení, o čom svedčí aj nasledujúci komentár:
„Neodporučila by som ho z toho dôvodu, že človek sa snaží a strávi vyše mesiaca v kuse
nad vypĺňaním prihlášky ktorá bola podľa môjho názoru na dosť vysokej úrovni a úplne
zbytočne. Neviem ani za čo všetko boli stiahnuté body, avšak podľa môjho názoru
neadekvátne. Takýmto spôsobom sa ničia sny na výskum perspektívnym mladým
ľuďom, ktorí majú snahu niečo dokázať v živote. Veľké sklamanie.“

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.
Príjemným ohodnotením našej práce na Národnom štipendijnom programe bola väčšina
pochvalných komentárov:
„Rada by som sa poďakovala za možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže, čo mi
napomáha rozvíjať mnoho kompetencií.“
„Administrátorky programu sú veľmi ústretové a odpovedajú promptne.“
„Najlepší štipendijný program, s akým som doposiaľ prišiel do styku.“
„Ďakujem za príležitosť vycestovať na zahraničnú mobilitu v rámci Národného
štipendijného programu. Bol to významný impulz do mojej vedeckej kariéry a zároveň
výborná príležitosť na posilnenie spolupráce medzi mojou domácou inštitúciou na
Slovensku a zahraničným pracoviskom.“
„SAIA, n. o., a NŠP sú vynikajúce možnosti na mobilitu/stáž v zahraničí avšak medzi
študentmi málo populárne, čo je trochu škoda.“
„Veľmi pekne ďakujem za štipendium. Snažím sa zo študijného pobytu vyťažiť čo
najviac.“
„S Národným štipendijným programom SR som spokojný a nemám k nemu žiadne
námietky. Všetko zatiaľ funguje ako má.“
Vyskytli sa aj nasledujúce slovné hodnotenia, pripomienky (vyberáme):
„NŠP SR je výborná príležitosť získať grant na štúdium/výskum v zahraničí. No myslím
si, že množstvo ľudí odrádza kvantum požadovaných papierov. Príprava všetkých
potrebných materiálov je časovo veľmi náročná, dupľom, ak si dá žiadajúci naozaj
záležať. O to viac zamrzí, ak je nakoniec žiadosť zamietnutá.“ (komentár
administrátora: V dotazníku uviedlo 74% respondentov, že podávanie žiadosti je
nenáročné alebo skôr nenáročné. Uchádzači, ktorí si dajú na príprave žiadosti naozaj
záležať, bývajú hodnotení veľmi vysoko, avšak nie všetci môžu byť vzhľadom na
obmedzené finančné zdroje schválení, čo konštatuje aj samotná výberová komisia.)
„Uchádzačom, čo neuspeli, by bolo vhodné uviesť presné body od komisie, kde
uchádzač neuspel a dokázal sa im v budúcnosti vyhnúť alebo opraviť.“
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„Bolo by fajn, ak by neúspešní uchádzači dostali spätnú väzbu vo forme posudkov
hodnotiteľov. Bez toho sa nemajú ako zlepšiť.“
„Možno by som privítal trocha transparentnejšie výsledné hodnotenie, pretože jediné,
čo som sa dozvedel bolo, že mi chýbali 2 body, aby mi bol pobyt schválený a
ohodnotenie jednotlivých častí žiadosti som dostal až po dodatočnej komunikácii.
Možno by bolo ešte lepšie, aby bolo ku každej hodnotenej časti pridelené aj krátke
slovné vysvetlenie, prečo komisia udelila práve taký počet bodov.“
„Netransparentné hodnotenie.“
„Hodnotiaci proces je málo transparentný. Od komisie by som vyžadoval komentáre k
jednotlivým bodom, aby v prípade nezískania ale aj získania štipendia bolo jasné, čo
boli silné a čo slabé stránky hodnotených časti žiadosti doktoranda alebo študenta. Nech
môžu následne pripraviť kvalitnejší projekt. Minimalistická spätná odozva typu "za
motivačný list ste mali 3 z 5" je absurdná a vedie len k demotivácii a strate záujmu o
písanie projektu v ďalšom termíne. Vedie to aj k nedôvere voči procesu hodnotenia.“
„Mám jednu pripomienku. Týka sa hodnotiaceho systému. Uvítala by som
transparentnejšie a vedeckejšie hodnotenie grantov uchádzačov. Taký spôsob, kde
hodnotitelia napíšu slovne čo vytkli grantu, prípadne čo sa im páčilo, tak ako sa hodnotia
vedecké granty alebo články. Aby uchádzač vedel, v čom sa má zlepšiť nabudúce ak
mu/jej neschválili žiadosť, alebo aj keď mu/jej schválili. Bodové ohodnotenie ako také
nie je konštruktívne hodnotenie. Uvedomujem si, že by sa celý proces hodnotenia
natiahol, ale to by bolo pochopiteľné a akceptovateľné.“
(komentár administrátora k šiestim vyššie uvedeným pripomienkam: Neúspešným
uchádzačom posiela SAIA elektronickou poštou rozhodnutie o neschválení žiadosti
o štipendijný/výskumný pobyt 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.)

Záver:
Z odpovedí respondentov vyplýva, že Národný štipendijný program je všeobecne hodnotený
prevažne pozitívne. 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.
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Uchádzači/štipendisti zo zahraničia
SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 332 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si
podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 a 285 uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2018. Administrátor
programu oslovil elektronickou poštu celkovo 617 uchádzačov (132 uchádzačov v kategórii
študent, 94 uchádzačov v kategórii doktorand, 391 uchádzačov v kategórii vysokoškolský
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník) o štipendium v rámci Národného štipendijného
programu zo zahraničia. Dotazník vyplnilo a odoslalo 228 respondentov. Návratnosť
dotazníkov bola 37 %.

Otázka č. 1: Štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR Vám bolo:
(schválené – vyberte výšku štipendia/neschválené)
Otázka č. 2: O štipendium ste sa uchádzali v kategórii: (študent/doktorand/vysokoškolský
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník)
Otázkou č. 1 a 2 chcela SAIA získať základnú predstavu o tom, koľko z respondentov sa
o štipendium iba uchádzalo a koľko ho reálne získalo. Ak bolo štipendium uchádzačom
schválené, mali možnosť v rámci dotazníka vybrať aj výšku im prideleného štipendia. Táto
informácia nám umožnila bližšie sledovať spokojnosť/nespokojnosť respondentov s výškou
štipendia v rámci kategórie vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník, v ktorej
im mohlo byť udelené mesačné štipendium vo výške 580 €, 850 € alebo 1 000 € v závislosti od
dosiahnutého akademického titulu a rokov praxe na pozícii vysokoškolského učiteľa,
výskumného alebo umeleckého pracovníka.
Odpovede uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu spolu, ako aj
odpovede uchádzačov a štipendistov v rámci jednotlivých kategórií, sa výrazne nelíšili, a preto
SAIA selekciu podľa týchto kritérií pri vyhodnocovaní dotazníka neuplatňovala. Pri každej
otázke sa vykonalo celkové vyhodnotenie odpovedí.
Z celkového počtu 228 respondentov 142 respondentov (62 %) štipendium v rámci Národného
štipendijného programu získalo a 86 respondentom (38 %) štipendium v rámci Národného
štipendijného programu schválené nebolo.
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Z celkového počtu 228 vyplnených dotazníkov bolo 40 vyplnených v kategórii študent (18 %),
32 v kategórii doktorand (14 %) a 156 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký
pracovník (68 %).

Kategória

40
študent
32
156

doktorand
VŠ učiteľ, výskumný/
umelecký pracovník

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

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

Otázkou č. 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
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pokrýva základné životné náklady štipendistov počas ich pobytu na Slovensku; 2.) 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 – 10 mesiacov; 3.) náročnosť vypracovania žiadosti
o štipendium a predkladaných materiálov k žiadosti, ktoré každý uchádzač o štipendium
v rámci NŠP odošle či už elektronicky 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 (207 z 228; 91 %). Iba 21 respondentov
(9 %) považuje súčasnú stanovenú výšku štipendia za „skôr nedostatočnú“, resp.
„nedostatočnú“. Z týchto 21 respondentov štipendium v rámci NŠP nezískali 13, 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 nákladmi spojenými s vybavením si prechodného
pobytu (napríklad úradné preklady požadovaných dokumentov), so zdravotným poistením,
s účtami za telefón a internet, ako aj s medzinárodnými cestovnými nákladmi spojenými
s cestou na Slovensko a späť (drahé letenky). Napriek tomu, že od roku 2017 sa môžu uchádzači
o štipendium v rámci NŠP v kategórii študent a doktorand uchádzať o cestovný príspevok, nie
sú štipendisti v tejto kategórii úplne spokojní, pretože im príspevok nepokryje celé náklady.
Keďže ide o príspevok, nie je jeho primárnym účelom pokryť cestovné náklady úplne, ale
prispieť k zníženiu týchto 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). Tí aj naďalej musia znášať výdavky spojené s cestou na a zo Slovenska.
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, príspevky na členov rodiny, vyššie
štipendium na základe množstva publikácií a podobne. Štipendium tak, ako je nadefinované,
pokrýva životné náklady, nie náklady výskumného alebo iného charakteru (na rozdiel od
projektovej podpory, s čím si ju mnoho uchádzačov mýli).
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Väčšina respondentov (161 z 228; 70 %) považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu
uchádzať v rámci Národného štipendijného programu, za dostatočnú na uskutočnenie svojich
študijných a výskumných cieľov.
61 respondentov (27 %) by privítalo možnosť žiadať o štipendijné pobyty na dlhšie časové
obdobie. V súčasnosti je možné žiadať o maximálne 10-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 (umožnilo 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 alebo 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.
6 respondenti (3 %) považujú minimálne časové obdobie, o ktoré možno požiadať v rámci NŠP,
za pridlhé. Mali by teda záujem o krátkodobé pobyty na Slovensku – možno niekoľkodňové,
resp. niekoľkotýždňové prednáškové/výskumné pobyty. V kategórii doktorand, vysokoškolský
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník je možné žiadať o minimálne 1-mesačné pobyty (pobyt
musí trvať minimálne 30 dní). Minimálne časové obdobie je nastavené tak, aby bolo možné
zrealizovať výskum a dosiahnuť relevantné výskumné výsledky, prípadne nadviazať
počiatočnú, kvalitnú a obojstranne prospešnú spoluprácu.
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198 z 228 respondentov (86 %) 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 o štipendium v rámci NŠP zo zahraničia vyžaduje v papierovej podobe
iba originál akceptačného/pozývacieho listu, ktorý môže byť do sídla SAIA zaslaný priamo ich
pozývajúcou inštitúciou, a preto pre nich ani v tejto oblasti nevznikajú ďalšie zbytočné
administratívne náklady spojené s podaním si žiadosti.
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.
Niektorým uchádzačom sa zdá komplikované vypĺňať ich publikačnú činnosť v stanovenom
formáte (šablóna, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke programu). Túto
šablónu môže byť časovo náročné vyplniť hlavne uchádzačom s bohatou publikačnou
činnosťou. Uchádzači môžu v tomto dokumente uviesť všetky svoje publikácie, alebo len tie
najpodstatnejšie, ktoré súvisia s ich výskumným pobytom na Slovensku, alebo svoje
najvýznamnejšie publikácie, alebo publikácie za posledných niekoľko rokov. V tomto prípade
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nerozhoduje kvantita, ale kvalita publikačnej činnosti. Výberová komisia vie na základe takto
uvedenej publikačnej činnosti efektívnejšie a zodpovednejšie ohodnotiť kvalitu publikačnej
činnosti uchádzača.

Vypracovanie žiadosti a predkladaných
materiálov k žiadosti
8

22

99

nenáročné
skôr nenáročné

99

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.
224 z 228 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 elektronických žiadostí o štipendium.

Komunikácia s administrátorom programu
1
30

3
spokojný/-á
skôr spokojný/-á
194

skôr nespokojný/-á
nespokojný/-á
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Otázka č. 5: Ste spokojný/-á s on-line systémom na podávanie žiadostí?
Otázkou č. 5 chcela SAIA od uchádzačov o štipendium v rámci Národného štipendijného
programu získať spätnú väzbu týkajúcu sa on-line systému na podávanie žiadostí.
224 z 228 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. Z komentárov vyplýva, že
elektronický systém na podávanie žiadostí je prehľadný, užívateľsky jednoduchý, a preto
proces podania si žiadosti nie je zbytočne komplikovaný a náročný. 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
2
34

2
áno
skôr áno
190

skôr nie
nie

Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Jednou z najlepších vizitiek Národného štipendijného programu je skutočnosť, že 220 z 228
respondentov (96 %) by tento štipendijný program odporučilo svojim kolegom a známym
(program by ďalej neodporučilo iba 8 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
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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.

Odporučenie NŠP
4
25

4
áno
skôr áno
195

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:
„Chcel by som zdôrazniť, že takéto programy sú veľmi dôležité pre vedeckú komunitu.
NŠP mi umožnil nadviazať kontakty s vysokokvalifikovanými kolegami zo Slovenskej
republiky. Pracovať v novom laboratóriu bola pre mňa neoceniteľná skúsenosť.“
„Národný štipendijný program Slovenskej republiky poskytuje vynikajúcu príležitosť
realizovať výskum na slovenských vysokých školách alebo výskumných inštitúciách.
Katolícka univerzita v Ružomberku mi poskytla všetko nevyhnuté (pracovné miesto,
prístup do knižnice, priateľské pracovné prostredie a pod.) na štúdium a výskum.“
„Národný štipendijný program je veľmi dobrá platforma na spájanie rôznych kútov
sveta. Poskytuje študentom finančné prostriedky na učenie sa a získanie skúseností od
expertov, čo by bez tejto podpory nebolo možné.“
„Ďakujem Vám za možnosť realizácie štipendijného pobytu na Slovensku. Všetko je
zorganizované na vysokej úrovni. Slovensko je krásne a ľudia veľmi milí.“
„Veľmi si cením štipendijnú podporu zo strany SAIA. Program je veľmi efektívny.
Umožnil mi realizovať môj výskumný projekt, získať nové pracovné zručnosti a
nadviazať nové vedecké kontakty.“
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„Chcem sa poďakovať za podporu a pomoc. Bolo pre mňa veľmi prínosné navštíviť túto
fascinujúcu krajinu a pracovať s expertmi z Ústavu polymérov SAV. Taktiež sa chcem
poďakovať administrátorovi za jeho trpezlivosť a ústretovosť.“
„Ďakujem Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a SAIA,
n. o., za skvelú príležitosť byť štipendistom NŠP. Veľká vďaka patrí aj administrátorovi
programu za jeho pomoc pri podávaní žiadosti, ako aj počas pobytu.“
„Musím povedať, že NŠP je veľmi dobrý nástroj na realizáciu výskumu na Slovensku.
Moja celková skúsenosť s výskumným pobytom na Slovensku je veľmi pôsobivá. V
budúcnosti si musím určite opäť podať žiadosť o štipendium v rámci NŠP.“
„Ďakujem SAIA a Slovensku za príležitosť rozvíjať a prezentovať náš výskum v rámci
európskej vedeckej komunity.“
„So svojím výskumným pobytom na Slovensku som veľmi spokojná. Neformálne
stretnutia výskumníkov, ktoré organizuje SAIA v rôznych slovenských mestách,
považujem za užitočné a produktívne. Navrhovala by som viac kultúrnych podujatí pre
zahraničných výskumníkov, kde by získali viac informácií o kultúrnom dedičstve
Slovenska a živote na Slovensku a spoznali sa navzájom.“
„Verím, že môj pobyt na Slovensku v rámci Národného štipendijného programu
Slovenskej republiky bol úspešný a plodný. Laboratóriá na Univerzite P. J. Šafárika v
Košiciach sú vybavené moderným zariadením. Zrealizoval som všetky naplánované
pokusy a naplnil program môjho výskumného pobytu. Vďaka tomu sme mohli vydať
spoločnú publikáciu a vedecký článok v časopise s vysokým impakt faktorom.“
„Počas študijného pobytu sa mi podarilo v úplnej miere naplniť plánované ciele a splniť
svoje očakávania. Zvýšila som svoju jazykovú a odbornú úroveň, rozšírila a získala som
nové vedomosti z viacerých odborov. Zdokonalila som svoje komunikačné zručnosti a
osvojila som si efektívne nové znalosti zo slovenského jazyka.“
„Myslím si, že program je zaujímavý hlavne pre vysokoškolských učiteľov, ktorých ich
práca baví, chceli by si zvýšiť svoju kvalifikáciu a vymeniť s kolegami svoje
skúsenosti.“
„NŠP je seriózny a prepracovaný štipendijný program. Kolegovia sú kvalitní vedeckí
pracovníci a pracovné prostredie je veľmi obohacujúce. V spolupráci chcem pokračovať
aj po ukončení štipendijného pobytu.“
„Program pomáha rozvoju medzinárodnej spolupráce a realizácii výskumu v spolupráci
s najlepšími vysokými školami v Slovenskej republike.“
„Bolo by dobré, keby program preplácal tak cestovné náklady v plnej výške, ako aj
náklady spojené s podávaním žiadostí o víza/prechodný pobyt na veľvyslanectve SR v
zahraničí, resp. na cudzineckej polícii na Slovensku.“ (komentár administrátora:
Rozpočet NŠP má svoje obmedzenia. Štipendium ma primárne slúžiť na pokrytie
životných nákladov štipendistov počas pobytu na Slovensku (ubytovanie, strava a pod.).
Táto informácia je zverejnená na webovej stránke programu, preto si každý uchádzač
vie dopredu vyrátať, či sa mu z finančnej stránky oplatí podávať si žiadosť o štipendium
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alebo nie. Pre program by bolo finančne neúnosné uhradiť všetkým štipendistom
cestovné náklady, náklady spojené so žiadosťou o víza/prechodný pobyt a iné rôzne
výdavky priamo alebo nepriamo súvisiace s pobytom na Slovensku bez toho, aby to malo
negatívny vplyv na počet schválených štipendistov.)
„Myslím si, že komisia by mala udeľovať viac štipendií doktorandom z humanitných
vied. Všimla som si, že táto vedná oblasť bola za posledné roky zanedbávaná. Vyzerá
to tak, že veľa štipendijných programov sa v súčasnosti zameriava na technické,
lekárske a prírodné vedy.“; „Program považujem za netransparentný, pretože preferuje
uchádzačov z jednej krajiny (Ukrajiny) a taktiež mladších výskumníkov.“ (komentár
administrátora: Výberová komisia, ktorých členov nominuje SRK a SAV a vymenuje
MŠVVaŠ SR, schváli len tie najkvalitnejšie žiadosti o štipendium v rámci NŠP bez
ohľadu na vednú oblasť, krajinu pôvodu alebo vek. Počet schválených štipendistov
z jednotlivých krajín a vedných odborov do značnej miery kopíruje počet podaných
žiadostí z jednotlivých vedných odborov a krajín pôvodu uchádzačov. Výhrady na
margo počtu schválených štipendistov z Ukrajiny sa objavili aj v minulosti. Je nutné
brať do úvahy, že v roku 2018 bolo 28 % z celkového počtu podaných žiadostí od
občanov Ukrajiny, a preto sa to odrazilo aj v počte schválených štipendistov.)
„Prial by som si, aby bol výberový proces transparentnejší. Mali by byť zverejnené
životopisy a publikačná činnosť schválených uchádzačov, pretože v opačnom prípade
to vyzerá tak, že SAIA má svojich favoritov. Štipendium by mali získať iba výnimoční
uchádzači, tak prečo nezverejniť dôkazy o ich výnimočnosti..“ (komentár
administrátora: Ako sme v predchádzajúcom odseku uviedli, návrhy na členov
výberovej komisie predkladá Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia
vied a následne ich musí schváliť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Členovia komisie sú erudovaní odborníci, ktorí majú skúsenosti s pôsobením vo
výberových komisiách, a preto sú schopní adekvátne ohodnotiť kvalitu uchádzačov.)
„Navrhoval by som zmenu, aby sa o štipendium v rámci NŠP mohli uchádzať aj
uchádzači bez titulu PhD., teda s titulom magistra.“ (komentár administrátora:
O štipendium v rámci NŠP sa môžu uchádzať aj vysokoškolskí učitelia a výskumní
pracovníci bez titulu PhD., ale zároveň musia spĺňať podmienku, že na pozícii
vysokoškolského učiteľa/výskumného pracovníka nemajú viac ako 4 roky praxe. Ide teda
o začínajúcich a mladých výskumníkov.)
„Privítal by som širšiu paletu ubytovacích možností počas výskumného pobytu v
Bratislave.“; „Ceny za ubytovanie v Bratislave sú dosť vysoké.“ (komentár
administrátora: SAIA nie je zodpovedná za ubytovanie štipendistov NŠP. Ak sa
prijímajúca inštitúcia rozhodne vystaviť uchádzačovi o štipendium pozývací list, musí
rátať aj s tým, že by mu mala byť schopná poskytnúť adekvátne ubytovanie za rozumnú
cenu. Prenájom bytu niekoľkonásobne zvýši mesačné výdavky štipendistu, a to sú práve
prípady, kedy sa štipendisti sťažujú na výšku štipendia.)
„Jediný problém, s ktorým som sa stretla, bola nepredstaviteľná byrokracia na
cudzineckej polícii. Získať prechodný pobyt je veľmi komplikovaný a časovo náročný
proces (finančné náklady s tým spojené tiež nie sú najmenšie).“; „Keďže väčšina
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štipendistov pochádza z tretích krajín, navrhoval by som zjednodušenie vízového
procesu. Ak je niekomu udelené štipendium, vízový proces by mal byť jednoduchý, ale
nie je. Veľvyslanectvá celý tento proces sťažujú a vyžadujú dokumenty, ktoré s vízami
nesúvisia (komentár administrátora: ide o dokumenty, ktoré súvisia s prechodným
pobytom na Slovensku). Uvažujem, prečo niekomu udelíte štipendium, ak nemá šancu
prísť na Slovensko. SAIA by mala veľvyslanectvám vysvetliť, že ide o vládny program
a príchod štipendistov na Slovensko je legálny.“; „Mojou najväčšou výhradou
súvisiacou s pobytom na Slovensku bolo podanie si žiadosti o prechodný pobyt. Myslím
si, že program by mal nájsť spôsob, ako tento proces zjednodušiť.“ (komentár
administrátora: Uvedomujeme si, že proces spojený so žiadosťou o prechodný pobyt je
komplikovaný a byrokraticky náročný, a preto sme vypracovali publikácie International
Researcher’s Guide to Slovakia a International Student’s Guide to Slovakia, ktoré
v papierovej podobe zasielame štipendistom NŠP. Publikácie majú štipendistov
oboznámiť s ich administratívnymi povinnosťami po príchode na Slovensko, upozorniť
ich na to, ktoré dokumenty sú potrebné na úspešné podanie žiadosti o prechodný pobyt
na Slovensku. Štipendisti sa môžu kedykoľvek so svojimi otázkami obrátiť aj na
administrátora programu, ktorý im poskytne konzultácie v tejto oblasti. Zoznamy
štipendistov sú zasielané aj na zastupiteľské úrady SR v zahraničí a na cudzineckú
políciu so žiadosťou, aby štipendistom vyšli v ústrety. Pracovníci týchto inštitúcií môžu
byť ústretoví len do určitej miery a musia hlavne dodržiavať zákony, pravidlá a postupy,
ktoré sú dosť prísne a neoblomné. Veríme, že sa v budúcnosti v spolupráci s MŠVVaŠ
SR, MZVaEZ SR a MV SR podarí nájsť riešenie na zjednodušenie príchodu a pobytu
občanov tretích krajín na Slovensko, ktorých pobyt bol podporený zo zdrojov NŠP.)
„Komisia mi nezaslala spätnú väzbu týkajúcu sa mojej žiadosti o štipendium.“;
„Komisia by mala zasielať konkrétne odporúčania a komentáre na vylepšenie žiadosti v
budúcnosti namiesto stručnej informácie o udelených bodoch.“; „Chcela by som mať k
dispozícii komentáre výberovej komisie v písomnej podobe, aby som videla, aké boli
konkrétne nedostatky mojej žiadosti (neaktuálna/neatraktívna téma výskumu,
nezrozumiteľne/nedostatočne napísaný program pobytu).“ (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 bodového hodnotenia a komentárov členov komisie, ktorí
hodnotili danú žiadosť.)

Záver:
V dotazníku spokojnosti bol Národný štipendijný program SR respondentmi ohodnotený veľmi
dobre. Komentáre respondentov, ktoré mohli dať na záver dotazníka a navrhnúť v nich zmeny
programu a návrhy ako fungovanie programu zlepšiť, využili respondenti zväčša na
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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
nielen v Európe, ale aj vo svete.
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FINANCOVANIE PROGRAMU V ROKU 2018 A ČERPANIE PROSTRIEDKOV NA
ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY
V roku 2018 bolo na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAIA určených na štipendiá
a granty v rámci NŠP celkom 1 100 000 €, pričom tieto prostriedky mohli byť použité na
vyplácanie štipendií a grantov z riadnych výziev v roku 2017 a 2018.
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30.
apríla 2017, 31. októbra 2017 a 30. apríla 2018), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2019) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2018. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2018 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2019 boli v decembri 2018 vyplatené tak všetkým
štipendistom s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj zo zahraničia. Cestovné granty sa
nevyplácali. Štipendiá za január 2019 boli v decembri 2018 vyplatené aj piatim štipendistom
NŠP zo zahraničia, ktorých štipendijný pobyt končí v januári 2019. Bola im vyplatená iba časť
štipendia (33 % – 50 % z celkovej výšky mesačného štipendia).
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).

Nasledujúca tabuľka poskytuje súhrnný prehľad o čerpaní prostriedkov na štipendiá
a granty v roku 2018:
Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet uhradených
štipendijných
mesiacov

2018

2018

2018

Štipendiá pre zahraničných študentov

29 810,05

32

84,18

Štipendiá pre zahraničných
doktorandov

49 842,29

30

85,94

Štipendiá pre zahraničných
vysokoškolských učiteľov a
výskumných pracovníkov

553 345,62

201

590,84

Štipendiá pre slovenských študentov

78 511,30

32

96,00

Štipendiá pre slovenských
doktorandov

245 304,21
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230,50

Kategória rozpočtu
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Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet uhradených
štipendijných
mesiacov

2018

2018

2018

Štipendiá pre slovenských
postdoktorandov

112 449,46

30

97,00

Cestovné pre slovenských štipendistov
NŠP

18 617,70

62

0,00

Cestovné pre zahraničných
štipendistov NŠP

5 300,00

23

0,00

Zdravotná prehliadka pre
zahraničných štipendistov NŠP

6 819,37

34

0,00

1 100 000,00

517

1 184,46

Kategória rozpočtu

A

SPOLU

B
POSKYTNUTÁ ZÁLOHA na 1.
polrok 2018
C
ROZDIEL (B-A) nevyčerpané
finančné prostriedky v 1. polroku 2018

1 100 000,00

0,00

Celkovo na zabezpečenie služieb v súvislosti s plnením zmluvy (okrem vyššie uvedených
štipendií) bolo v roku 2018 zo strany MŠVVŠ SR v súlade so schváleným rozpočtom
poskytnutých na tento účel 188 600 €. SAIA, n. o., sa koncom roka obrátila na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou s použitím prostriedkov, ktoré nebudú do
konca roka 2018 vyčerpané v rámci „Administratívnych nákladov“, na financovanie aktivít
v rámci „Propagácie“. Táto žiadosť bola ministerstvom odobrená a prostriedky tak boli použité
v súlade so súhlasom ministerstva.
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Prehľad nákladov na základné zabezpečenie programu, na administratívne náklady
a náklady na propagáciu a poskytovanie informácií v roku 2018 poskytuje nasledujúca
tabuľka:

Kategória rozpočtu

A

B

C

Poskytnutá záloha
na rok 2018 v EUR

Čerpanie finančných
prostriedkov v roku 2018
v EUR

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

Základné náklady

67 460,00 €

67 460,00 €

0€

Administratívne
náklady

55 590,00 €

54 510,25 €

1 079,75 €

Propagácia

65 550,00 €

66 629,75 €

- 1 079,75 €

SPOLU

188 600,00 €

188 600,00 €

0€

Poznámka:
*)

Suma vo výslednej výške 1 079,75 € bola so súhlasom MŠVVŠ SR (e-mail od generálneho riaditeľa
Sekcie vysokých škôl zo dňa 9. decembra 2018) oproti pôvodnému rozpočtu presunutá
z administratívnych nákladov na propagáciu, čím sa zabezpečila dotlač publikácie „Study in Slovakia –
Study Programmes Offered in Foreign Languages“ a navýšenie nákladu „International Student‘s Guide
to Slovakia“, a teda docielilo sa efektívne a hospodárne využitie prostriedkov na zabezpečenie chodu
programu a úloh SAIA v rámci zmluvy s MŠVVŠ.

Spracovali:
Mgr. Lukáš Marcin, Ing. Andrea Nguyenová, Mgr. Daniela Remenar Kirdová
Bratislava 21. marca 2019

Mgr. Michal Fedák,
zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.
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Počet
účastníkov

Príloha č. 1: Zoznam seminárov, školení a ďalších informačných podujatí, kde bola
poskytnutá informácia o Národnom štipendijnom programe v roku 2018

PČ
1

Dátum
16.1.2018

Názov akcie
Štipendiá do rusky hovoriacich krajín

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

Miesto
Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

2

17.1.2018

Konferencia doktorandov

Strojnícka fakulta TU
Košice

Univerzitné vzdelávacie
zariadenie TU Košice, Herľany

3

30.1.2018

Invitation day – Erasmus+

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská 20
Bystrica

4

31.1.2018

Informačný seminár

31.1.2018

Štúdium a veda do sveta: Ako pripraviť
kvalitné podklady k žiadosti o štipendium?

Fakulta prírodných vied UMB
Banská Bystrica
Univerzitná knižnica ŽU Žilina

31

5

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

6

7.2.2018

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

13.2.2018

Aktuálne možnosti štipendií pre
doktorandov a VŠ učiteľov PF KU
Ružomberok

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta KU
Ružomberok

5

7

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

8

13.2.2018

Študuj, skúmaj, cestuj so štipendiom

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica KU
Ružomberok

21

9

14.2.2018

Čo po štúdiu na strednej škole a aké sú
možnosti štúdia v zahraničí pre mladých?

Verejná knižnica
Mikuláša Kováča v
Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici

29

10

14.2.2018

So SAIA, n. o., a Národným štipendijným
programom do sveta na skusy

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

TU Zvolen

5

11

15.2.2018

Deň otvorených dverí UKF Nitra

UKF Nitra

UKF Nitra

27

12

15.2.2018

Štip€ndiá do zahraničia na výskumné a
prednáškové pobyty

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

13

13

19.2.2018

Rozcestuj sa s fakultou

AZU Nitra

26

14

20.2.2018

SAIA, n. o., RP Košice

15

21.2.2018

Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých
krajín sveta
Štipendiá SAIA na výskumné a prednáškové
pobyty v zahraničí

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra
UVLF Košice

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta sociálnych vied UCM
Trnava

7

16

21.2.2018

Štúdium a veda do sveta: Informačný deň o
možnostiach štipendií a grantov do
zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Študentské centrum TUAD
Trenčín

16

17

21.2.2018

Štúdium a veda do sveta: Informačný
seminár o možnostiach štipendií a grantov
do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta sociálno-ekonomických 7
vied TUAD Trenčín

18

22.2.2018

Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých
krajín sveta

SAIA, n. o., RP Košice

Rektorát UPJŠ Košice

15

19

23.2.2018

Štipendiá do zahraničia pre študentov
Katedry slovenského jazyka, 1. roč. Mgr.

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

3

20

26.2.2018

Štipendiá do zahraničia pre študentov
Katedry manažmentu kultúry a turizmu, 1.
roč. Mgr.

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

27

12
59

17

11

19

85

Počet
účastníkov

PČ
21

Dátum
26.2.2018

Názov akcie
Štipendiá do zahraničia pre študentov
Katedry manažmentu kultúry a turizmu, 2.
roč. Bc.

Hlavný organizátor
SAIA, n. o., RP Nitra

Miesto
Filozofická fakulta UKF Nitra

48

22

26.2.2018

Štipendiá do zahraničia pre študentov
Katedry romanistiky, 2. roč. Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

8

23

28.2.2018

H2020 Infoday pre oblasť Inteligentná,
ekologická a integrovaná doprava

projektový tím
ERAdiate a Informačný
kontaktný bod H2020
za SR

Zasadačka Vedeckej rady ŽU
Žilina

21

24

28.2.2018

Poď von!!!

FM PU Prešov

Fakulta manažmentu PU
Prešov

75

25

28.2.2018

Za hudobnou kultúrou do sveta so
štipendiom

Štátna vedecká
knižnica v Banskej
Bystrici

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

7

26

1.3.2018

Štúdium a veda do sveta: Ako pripraviť
kvalitné podklady k žiadosti o štipendium?

SAIA, n. o., RP Žilina

Jesseniova lekárska fakulta v
Martine UK Bratislava

7

27

2.3.2018

Štipendiá do zahraničia pre študentov
Katedry slovenského jazyka, 1. roč. Mgr.

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

11

28

5.3.2018

Zlepši si nemčinu v Rakúsku v lete 2018! A
iné štipendiá na štúdium a výskum

SAIA, n. o., RP Košice

Fakulta zdravotníckych
odborov PU Prešov

30

29

6.3.2018

Cesty do sveta so štipendiom od SAIA

TU Zvolen

TU Zvolen

10

30

6.3.2018

Štipendiá do zahraničia pre študentov
Katedry amerikanistiky a anglistiky, 1. roč.
Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

29

31

6.3.2018

Štipendiá do zahraničia pre študentov
Katedry slovenského jazyka, 1. roč. Mgr.

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

20

32

6.3.2018

Zlepši si nemčinu v Rakúsku v lete 2018! A
iné štipendiá na štúdium a výskum

SAIA, n. o., RP Košice

Lekárska knižnica UPJŠ Košice

7

33

7.3.2018

Rektorát TU Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

36

34

7.3.2018

Deň kariéry na TU Košice (informačný
stánok)
Deň kariéry na TU Košice (seminár)

Rektorát TU Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

14

35

7.3.2018

Mobilita do zahraničia – ako začať?

UMB Banská Bystrica

Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica

3

36

7.3.2018

Rada študentov – CVČ JUNIOR

CVČ JUNIOR, Banská
Bystrica

Centrum voľného času JUNIOR
v Banskej Bystrici

20

37

13.3.2018

Čo po štúdiu na strednej škole?

Verejná knižnica
Mikuláša Kováča v
Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici

30

38

13.3.2018

Národný štipendijný program a štúdium v
anglicky hovoriacich krajinách

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

9

39

13.3.2018

Štipendiá NŠP do celého sveta

SAIA, n. o., RP Žilina

11

40

14.3.2018

Ako vybudovať vlastnú značku od základov

UMB Banská Bystrica

41

14.3.2018

Čo po štúdiu na strednej škole?

Verejná knižnica
Mikuláša Kováča v
Banskej Bystrici

Zasadačka Vedeckej rady ŽU
Žilina
Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica
Verejná knižnica Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici

42

14.3.2018

Štipendiá SAIA na výskumné a prednáškové
pobyty v zahraničí

FF TvU Trnava

Filozofická fakulta TvU Trnava

11

17
28

86

Dátum
20.3.2018

Názov akcie
Motivácia – ako sa nakopnúť

44

26.3.2018

ŠTIP€NDIÁ do zahraničia pre študentov a
absolventov stredných škôl

45

27.3.2018

46

27.3.2018

Deň príležitostí v rámci podujatí: Mesiac
kariéry a osobného rozvoja
Možnosti štipendií do zahraničia

47

27.3.2018

48
49

Hlavný organizátor
UMB Banská Bystrica

Miesto
Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica
Súkromné
Súkromné konzervatórium v
konzervatórium v Nitre Nitre
UMB Banská Bystrica –
Kariérne centrum
FPT v Púchove TUAD
Trenčín

Počet
účastníkov

PČ
43

22
48

Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica
Fakulta priemyselných
technológií v Púchove TUAD
Trenčín

52

Štipendiá do zahraničia pre študentov
SAIA, n. o., RP Nitra
Katedry politológie a euroázijských štúdií, 1.
roč. Mgr.

Filozofická fakulta UKF Nitra

3

21.2.2108

Dizajnéri, do sveta na skusy!

TU Zvolen

TU Zvolen

33

27.2.2108

Vydaj sa na cestu so štipendiom: Aktuálne
možnosti štipendií a grantov do zahraničia

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica ŽU Žilina

4

Štátna vedecká
knižnica v Banskej
Bystrici

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

2

55

50

4.4.2018 Štipendiá do krajín strednej a
juhovýchodnej Európy

51

11.4.2018 Deň kariéry UPJŠ Košice 2018

UPJŠ Košice

UPJŠ Košice

23

52

11.4.2018 Veľký jarný infodeň

SAIA, n. o. RP Nitra

UKF Nitra

5

53

12.4.2018 Informačný vstup pre študentov 1. roč. Bc.

SAIA, n. o. RP Nitra

Filozofická fakulta TvU Trnava

9

54

12.4.2018 Štipendiá NŠP a ostatné programy SAIA do
celého sveta
16.4.2018 Informačný vstup, študenti geografie všetky
ročníky
17.4.2018 AZU BIG DAY 2018

SAIA, n. o. RP Nitra

Filozofická fakulta TvU Trnava

7

SAIA, n. o. RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

23

AZU Košice

TU Košice

15

57

17.4.2018 Infodeň o Národnom štipendijnom
programe SR a iných programoch SAIA

SAIA, n. o. RP Nitra

SPU Nitra

7

58

17.4.2018 Za hudobnou kultúrou do sveta so
štipendiom

Štátna vedecká
knižnica v Banskej
Bystrici

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

3

59

17.4.2018 ŽiPoMat – Kariérny deň na FMFI UK
Bratislava

FMFI UK Bratislava

Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK Bratislava

28

60

18.4.2018 Informačný vstup

Komunitné centrum
Fončorda

Komunitné centrum Fončorda
v Banskej Bystrici

26

61

18.4.2018 Informačný vstup pre študentov
psychológie 2. roč. Bc.

SAIA, n. o. RP Nitra

UCM Trnava

43

62

SAIA, n. o. RP Nitra

UCM Trnava

6

63

18.4.2018 Štipendiá NŠP na štúdium a výskum do
celého sveta
24.4.2018 Ako sa pripraviť na mobilitu v zahraničí

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica ŽU Žilina

14

64

25.4.2018 Erasmus+ Day

UK Bratislava

UK Bratislava

56

65

27.4.2018 Stretnutie mladých ambasádorov NEXT
STEP

Stredoškolská únia
Slovenska

Škola v prírode, Kľačno

39

Strojnícka fakulta STU
Bratislava

Častá - Papiernička

70

55
56

66

2.5.2018 Konferencia ERIN

87

68

Dátum
Názov akcie
4.5.2018 Informačný vstup
9.5.2018 Naplánuj si kariéru so SAIA! Napíš si
životopis, motivačný list a aj žiadosť o
štipendium do zahraničia!

Počet
účastníkov

PČ
67

Hlavný organizátor
SAIA, n. o. RP Nitra

Miesto
Filozofická fakulta TvU Trnava

9

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

TU Zvolen

12

69

10.5.2018 Infodeň SAIA

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Právnická fakulta UMB Banská
Bystrica

11

70

15.5.2018 Zoznámte sa: CEEPUS (a ďalšie štipendijné
možnosti)

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta humanitných vied ŽU
Žilina

2

71

18.5.2018 HEURÉKA – konferencia pre mladých

HEURÉKA

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
vo Zvolene

42

72

23.5.2018 Zoznámte sa: CEEPUS (a ďalšie štipendijné
možnosti)

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica ŽU Žilina

9

73

29.5.2018 Rada študentov – CVČ JUNIOR

CVČ Junior, Banská
Bystrica
UMB Banská Bystrica

Centrum voľného času JUNIOR 16
v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta UMB
50
Banská Bystrica
Podnikovohospodárska fakulta 10
v Košiciach EU Bratislava

74

6.6.2018 Informačný stánok

75

6.6.2018 Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých
krajín sveta

SAIA, n. o., RP Košice

76

7.6.2018 Kariérny deň pre doktorandov a mladých
vedcov

SAIA, n. o., Bratislava

Študentské centrum TUAD
Trenčín

30

77

12.6.2018 Infodeň SAIA

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

TU Zvolen

4

78

12.6.2018 Kariérny deň pre doktorandov a mladých
vedcov

SAIA, n. o., Bratislava

Univerzitný vedecký park ŽU
Žilina

29

79

14.6.2018 Konferencia pre mladých a kariérnych a
výchovných poradcov: KONEKTNI SA

EPIC

Mestský úrad, Zvolen

38

80

20.6.2018 Štipendijné príležitosti pre budúcich
vysokoškolákov

SAIA, n. o. RP Nitra

Gymnázium Golianova v Nitre

91

81

3.9.2018

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
1. roč.

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU
Nitra

21

82

3.9.2018
3.9.2018

Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra
Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU
Nitra

11

83

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
1. roč.
Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
3. roč.

84

3.9.2018

Zápis doktorandov 1. roč.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Košice

32

85

4.9.2018

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
1. roč.

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

13

86

4.9.2018

Zápis do 1. ročníka Bc. na Filozofickej
fakulte UMB Banská Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská 17
Bystrica

87

5.9.2018

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
2. roč.

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

11

88

5.9.2018
5.9.2018

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra
Fakulta umení TU Košice

7

89

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
3. roč.
Zápis doktorandov
FU TU Košice

90

6.9.2018

Informačný vstup počas zápisu študentov 1.
roč. Ing.

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

66

PrF UPJŠ Košice

FF UMB Banská
Bystrica

SAIA, n. o., RP Nitra

15

11

88

Dátum
6.9.2018

92

6.9.2018

Názov akcie
Informačný vstup počas zápisu študentov 1.
roč. Ing.
Zápis študentov 3. roč. farmácie

Hlavný organizátor
SAIA, n. o., RP Nitra

93

7.9.2018

Informačný vstup počas zápisu študentov 1.
roč. Ing.
Informačný vstup počas zápisu študentov 2.
roč. Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

94

7.9.2018

95

7.9.2018

Informačný vstup počas zápisu študentov 2.
roč. Bc.

96

7.9.2018

Veľtrh neziskoviek na Radvanskom jarmoku
v Banskej Bystrici

97

10.9.2018

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
1. roč.

Technická fakulta SPU Nitra

4

98

10.9.2018

Technická fakulta SPU Nitra

7

99

10.9.2018

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
2. roč.
Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
3. – 5. roč.
Informačný vstup počas zápisu študentov 2. SAIA, n. o., RP Nitra
roč. Bc

Technická fakulta SPU Nitra

13

Technická fakulta SPU Nitra

19

101 10.9.2018

Informačný vstup počas zápisu študentov 2.
roč. Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

Technická fakulta SPU Nitra

28

102 10.9.2018

Informačný vstup počas zápisu študentov 2.
roč. Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

Technická fakulta SPU Nitra

30

103 10.9.2018

Informačný vstup počas zápisu študentov 2.
roč. Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

Technická fakulta SPU Nitra

19

104 11.9.2018

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
vyšších ročníkov

Fakulta prírodných vied a
Fakulta sociálnych vied UCM
Trnava

26

105 11.9.2018

Infovstup o štipendiách pre zahraničných
študentov FF UMB Banská Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská 27
Bystrica

106 12.9.2018

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
vyšších ročníkov

Fakulta masmediálnej
komunikácie a Filozofická
fakulta UCM Trnava

33

107 12.9.2018

Úvod do vysokoškolského života 2018

Fakulta prírodných a
humanitných vied PU Prešov

95

108 13.9.2018

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
1. roč.

Fakulta prírodných vied a
Fakulta sociálnych vied UCM
Trnava

10

109 14.9.2018

Informačný vstup počas zápisu doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra
1. roč.

Fakulta masmediálnej
komunikácie a Filozofická
fakulta UCM Trnava

17

110 18.9.2018

Informačný vstup počas zápisu študentov 3.
roč. Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

86

111 18.9.2018

Informačný vstup počas zápisu študentov 3.
roč. Bc.
Dobrovoľne letom svetom (Informácie o
štipendiách SAIA, n. o., v rámci Týždňa
dobrovoľníctva 2018)

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

110

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

SAIA, n. o., RP Banská Bystrica

9

Informačný vstup počas zápisu študentov 1.
roč. Mgr.

SAIA, n. o., RP Nitra

Pedagogická fakulta UKF Nitra

79

100 10.9.2018

112 19.9.2018

113 19.9.2018

UVLF Košice

Miesto
Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra
UVLF Košice

Počet
účastníkov

PČ
91

108
75

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra
Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra

70

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra

23

Mesto Banská Bystrica

Námestie SNP, Banská Bystrica 42

SAIA, n. o., RP Nitra

FF UMB Banská
Bystrica

PU Prešov

65

89

Počet
účastníkov

PČ Dátum
114 19.9.2018

Hlavný organizátor
SAIA, n. o., RP Nitra

Miesto
Pedagogická fakulta UKF Nitra

115 25.9.2018

Názov akcie
Informačný vstup počas zápisu študentov 1.
roč. Mgr.
AMOSFEST 2018

UK Bratislava

Vysokoškolské mesto Ľudovíta
Štúra – Mlyny, Bratislava

18

116 25.9.2018

AZU Prešov Day 2018

AZU

PU Prešov

28

117 25.9.2018

Centrum voľného času JUNIOR
v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica

34

118 27.9.2018

Zasadnutie Rady študentov stredných škôl – CVČ JUNIOR, Banská
CVČ JUNIOR
Bystrica
Naštartuj svoju kariéru vo výskume
SAIA, n. o.
(Workshop pre doktorandov a mladých
výskumníkov )

119 2.10.2018

Semester na vysnívanej univerzite sveta

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB
Banská Bystrica

8

120 3.10.2018

ODVAHA/Mám sen – Konferencia Rise and
Shine – Informácie o programoch a
aktivitách SAIA, n. o.

Rise and Shine

SATORI STAGE, Bratislava

59

121 3.10.2018

Vyskúšaj štúdium vo svete

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica TU Zvolen

3

122 4.10.2018

Naštartuj svoju kariéru vo výskume –
podujatie pre doktorandov

SAIA, n. o.

UPJŠ Košice

32

123 4.10.2018

Príprava kvalitnej žiadosti (workshop pre
doktorandov Fakulty prírodných vied UMB
Banská Bystrica)

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Fakulta prírodných vied UMB
Banská Bystrica

9

Štipendijné možnosti v zahraničí
(informačný stánok)
125 11.10.2018 Naštartuj svoju kariéru vo výskume

SAIA, n. o.

Prírodovedecká fakulta UK
Bratislava
SPU Nitra

31

126 15.10.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

Fakulta matematiky fyziky a
informatiky UK Bratislava

39

127 16.10.2018 Štipendiá DAAD na pobyty do Nemecka a
iné ponuky SAIA, n. o.

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

4

128 16.10.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

VŠVU Bratislava

45

129 17.10.2018 Deň kariéry TUKE

TU Košice

Univerzitná knižnica TU Košice

28

130 17.10.2018 Štipendiá DAAD do Nemecka a ďalšie
štipendijné možnosti

EU Bratislava

EU Bratislava

29

131 17.10.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

86

132 18.10.2018 Štipendiá DAAD do Nemecka a iné
štipendijné programy
133 18.10.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o., RP Košice

Filozofická fakulta UK
Bratislava
Filozofická fakulta PU Prešov

SAIA, n. o.

Pedagogická fakulta UK
Bratislava

11

134 18.10.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

Stavebná fakulta STU
Bratislava

17

135 22.10.2018 Štipendiá na štúdium a výskum do celého
sveta

SAIA, n. o., RP Košice

Ústav vedeckých informácií a
knižnica UVLF Košice

18

136 22.10.2018 Študuj v zahraničí so štipendiom

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB Banská 49
Bystrica

137 23.10.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

Fakulta managementu UK
Bratislava

124 8.10.2018

SAIA, n. o.

65

40

40

16

16

90

Hlavný organizátor
SAIA, n. o.

139 23.10.2018 Univerzitný deň kariéry UMB Banská
Bystrica
140 23.10.2018 Vitaj na univerzite (informačný seminár o
štipendiách SAIA, n. o.)

Kariérne centrum UMB Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica
Banská Bystrica
UKF Nitra
UKF Nitra

58

141 24.10.2018 Štipendiá DAAD do Nemecka a iné
štipendijné programy

Katedra germanistiky
FF UPJŠ Košice

Filozofická fakulta UPJŠ Košice

51

142 24.10.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

Právnická fakulta UK Bratislava 10

143 24.10.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

AZU

Stavebná fakulta STU
Bratislava

144 5.11.2018

Filozofická fakulta UK
8
Bratislava
Filozofická fakulta UMB Banská 26
Bystrica
EU Bratislava
23
TU Zvolen

14

12

46

146 6.11.2018

Štipendijné možnosti v zahraničí –
International Study Abroad Fair

Filozofická fakulta UK
Bratislava
SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
EU Bratislava a SAIA, n.
o.

147 6.11.2018

Ukáž čo je v tebe (informačné podujatie o
štipendijných ponukách SAIA, n. o., počas
výstavy odbornej literatúry Slovart)

Slovenská lesnícka a
drevárska knižnica TU
Zvolen

148 7.11.2018

Deň otvorených dverí UMB Banská Bystrica
(informačný stánok)

Filozofická fakulta UMB Filozofická fakulta UMB Banská 42
Banská Bystrica
Bystrica

149 7.11.2018

Nenechaj si ujsť príležitosť! Štipendiá do
zahraničia.

SAIA, n. o., RP Nitra

TvU Trnava

5

150 7.11.2018

Štipendiá na študijné/výskumné mobility v
zahraničí – Týždeň vedy
Informačný vstup pre študentov Katedry
amerikanistiky a anglistiky Filozofickej
fakulty UCM Trnava, 3. roč.

SAIA, n. o., RP Košice

2

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická knižnica UPJŠ
Košice
UCM Trnava

152 8.11.2018

Infovstup pre študentov Pedagogickej
fakulty TvU Trnava, 3. roč.

SAIA, n. o., RP Nitra

TvU Trnava

48

153 8.11.2018

Seminár k štipendiám DAAD a ďalšie
štipendijné možnosti

Filozofická fakulta UK
Bratislava

Filozofická fakulta UK
Bratislava

26

154 8.11.2018

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Ústav cudzích jazykov TU
Zvolen

25

155 8.11.2018

Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

Fakulta elektrotechniky a
informatiky STU Bratislava

25

156 8.11.2018

Študuj NAD hranicami...

SAIA, n. o., RP Nitra

UCM Trnava

7

157 13.11.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

VŠMU Bratislava

26

158 13.11.2018 Úvod do štúdia (informačný seminár o
štipendiách SAIA, n. o.)

FEŠRR SPU Nitra

Fakulta európskych štúdií a
30
regionálneho rozvoja SPU Nitra

159 14.11.2018 Firemné dni Fakulty bezpečnostného
inžinierstva ŽU Žilina

FBI ŽU Žilina

Fakulta bezpečnostného
inžinierstva ŽU Žilina

63

160 19.11.2018 Za hudobnou kultúrou do sveta (Informácie
o programoch a aktivitách SAIA, n. o.)

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

4

161 20.11.2018 Ako financovať výskum v zahraničí

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica

13

162 21.11.2018 Informačný deň SAIA

SAIA, n. o., RP Košice

PU Prešov

16

145 6.11.2018

151 8.11.2018

Seminár k štipendiám DAAD a ďalšie
štipendijné možnosti
Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

Miesto
EU Bratislava

Počet
účastníkov

PČ Dátum
Názov akcie
138 23.10.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

31

13

91

Počet
účastníkov

PČ Dátum
Názov akcie
163 21.11.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

Hlavný organizátor
SAIA, n. o.

Miesto
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK
Bratislava

164 22.11.2018 EU Open Days Trenčín

Europe Direct Trenčín

74

165 27.11.2018 Infovstup pre študentov Katedry
translatológie FF UKF Nitra, 3. roč.

SAIA, n. o., RP Nitra

Úrad Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Filozofická fakulta UKF Nitra

166 27.11.2018 Vyskúšaj štúdium v rusky hovoriacich
krajinách

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

11

167 28.11.2018 Do sveta so štipendiom SAIA, n. o.

SAIA, n. o., RP Žilina

KU Ružomberok

21

168 28.11.2018 Do sveta so štipendiom SAIA, n. o.

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica KU
Ružomberok

6

169 28.11.2018 Infovstup pre študentov Katedry
translatológie FF UKF Nitra, 3. roč.

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

6

170 28.11.2018 Letné jazykové kurzy v zahraničí – leto 2019, SAIA, n. o., RP Košice
štipendiá na zahraničné mobility

Filozofická fakulta PU Prešov

1

171 28.11.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

Fakulta informatiky a
informačných technológií STU
Bratislava

16

172 28.11.2018 Vyskúšaj štúdium v rusky hovoriacich
krajinách

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica TU Zvolen

14

173 29.11.2018 Štipendijné možnosti v zahraničí

SAIA, n. o.

17

174 4.12.2018

Vianoce na univerzite (informačný stolík)

SAIA, n. o., RP Žilina

Filmová a televízna fakulta
VŠMU Bratislava
ŽU Žilina

175 6.12.2018

Infovstup na workshope: "Osobný rozvoj It‘s Kariérne centrum UMB Fakulta politických vied a
up to you!"
Banská Bystrica
medzinárodných vzťahov UMB
Banská Bystrica

18

6

47
10

176 11.12.2018 "Cestuj, spoznávaj a študuj v zahraničí"

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Fakulta prírodných vied UMB
Banská Bystrica

14

177 11.12.2018 UNIZA DAY (informačný stolík)

ŽU Žilina

OC Mirage, Žilina

28

178 12.12.2018 Naplánuj si leto so štipendiom v zime!

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra

5

179 13.12.2018 So štipendiom SAIA do celého sveta

SAIA, n. o., RP Nitra

SPU Nitra

5
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Príloha č. 2: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
odborov – štatistiky za výbery v roku 2018

5

3
1
1
1
9

5
3
5
21
5
7

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky
2
1

Spolu

1 3
1 2
2 3
9 12
2 3
4 2

1

46 19 25

2

1

schválené

4

10 4 4
14 2 11
4 1 3
35 17 15
15 5 9
18 12 5
1
97 41 47

Postdoktorandi

podané

2 2
22 4 14
5 3 2
3 2 1
35 13 17

1

schválené

2

podané

3

zamietnuté

schválené

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

podané

Vedný odbor

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

18
17
9
58
42
30
4
178

7
3
3
28
11
19
2
73
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Príloha č. 3: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
krajiny pobytu – štatistiky za výbery v roku 2018

1

3

1

1

3
2
8
2

1

2
2
3
1

8
3
1
1

1

2

1
3

1
2

1
4
1

1

1

4
1
1

1

2
6

2
1

5

4
1
1
1

2

2

1

3
1

1

1
1
1
1

1
1
3
5
1
10
3
3
2
2
8

1

1
2

1
1
2
1
1
9

8

1

1

1
1
1

1
1

1
4

1
1
1
1
3
2
2
1
4

4

1

2
2

2
1

1

4

1

3

1

1

2
4

2

1

1

9
1
1
1
2
2

4

4
1
1

5
1
1
1
4

2

1
1

1

1
1
1

1
1

1

3
3
1
1
24
3
1
1
1
10
2
9
2
2
1
1
5
3
1
17
1
3
1
7
11
1
23
5
5
4
4
11

schválené

10

1
1

podané

1

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

zamietnuté

4

schválené

13
3
1
1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
2

zamietnuté

zamietnuté

1

1
2

1

Postdoktorandi

podané

4

schválené

1
1
1
1
1

podané

Austrália
Belgicko
Bosna a Hercegovina
Brazília
Česko
Čína
Dánsko
Ekvádor
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
India
Irán
Írsko
Izrael
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rusko
Slovinsko
Spojené štáty americké
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taiwan
Taliansko

schválené

podané

Krajina pobytu

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2
2

6

1
7
2
3
1

4
1
1
6
1
1
4
2
1
9
2
3
3
1
5
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Thajsko
Veľká Británia
Spolu

Krajina pobytu

1
1
1
35 13 17
1
5
7 4 3
97 41 47
9

podané
schválené

2 1 1
46 19 25

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

Doktorandi

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané
Študenti
Postdoktorandi
Spolu

1
10
2 178
5
73
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Príloha č. 4: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku
2018

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta športu
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV

1
1
11
3
2
3
1
2

1
1
2

2

9
3
2
1
1
2

3

1

2

2
1
1
1
3

1

1
1
1
1
1

1
2

1
1

2

1

3
2
1
15
1

2
2

7
1

7

1

1
1

1
1
14
3
2
3
3
3
1
1
6
2
1
3
15
1

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

Postdoktorandi

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
1
3

2
1

2
1
1
7
1
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Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Chemický ústav SAV
Parazitologický ústav SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav merania SAV
Ústav orientalistiky SAV
Ústav polymérov SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Ústav manažmentu
Technická univerzita v Košiciach

3

1

2

3

1

2

4
1
1
2

2
1

2

1

1
1

5
1
1
2
1
11
7
2
1
1
9

2
1
1
8
6
1
1
6

2
1
2
3
1
1
1
1
2

1
1

1
1
1

1

3

2

1

1

1
2
2
1
1

3
1
1
1
3
1
1
1
1

2

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

Postdoktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2 1
1 1
2
3 1
1
1
1 1
1 1
2 1
8 3
1
1 1
5 2
1
15 10
8 7
3 1
3 1
1 1
12 8
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Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Fakulta umení
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická 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

1
4
1
1
2

1
3
1
1

2
1

5
1
1

1

2

1
1

1

1
1
4
7
3
6

1

1
1
2

2

3
3
1

1
1
1

1

1

7 10

4

6

1

1
1

1

2
1

2
2

1
1
2
3
1

2
2
3
3

2
2

2
1
2
1

2
1

schválené

Spolu

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané
1

1
1
2 36 10 19

1

Postdoktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2 1
4 3
1
3 3
2 1
3 1
3 1
3 1
1
1 1
1
51 16
1
2 1
1
6 3
9 3
3
8 1
1 1
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Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach

1
1

4

3
1
2
1
1

1

1

2

14
2
1
1
1 2
1

4
1
1
1
1

8
1
1
1

2

4

2

2

1

1

1

1

2
1
2
1
1

1
1
1 10

1
1
1

2
1
7
1
1
6

6

1
4

5
1

2

3
1

2
1
1

4

2

2

4

1

1

2
1
5

2

schválené

Spolu

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

Postdoktorandi

1

2
2

zamietnuté

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
19 7
2 1
1 1
1
7 2
1 1
2
1
2 1
1
18 10
2 1
2
3 2
11 7
2
2
7

3
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1

1
6
2
2

2
2

4
2

4
2
2

1
1

3
1
2

1

35 13 17

1
1
1
1
5 97 41 47

9 46 19 25

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

Postdoktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

1
1

podané

2
1

zamietnuté

schválené

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Strojnícka fakulta
Spolu

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2 1
11 4
4 3
4
1 1
1
1
2 178 73
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Príloha č. 5: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
pohlavia – štatistiky za výbery v roku 2018

Muž
Žena
Spolu

13 5 7
22 8 10
35 13 17

1 35 16 15
4 62 25 32
5 97 41 47

4 29 15 13
5 17 4 12
9 46 19 25

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

Postdoktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pohlavie

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1 77 36
1 101 37
2 178 73
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Príloha č. 6: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa odborov – štatistiky
za výbery v roku 2018

Humanitné vedy
19 3 6
Lekárske vedy
5
2
Pôdohospodárske vedy
3
Prírodné vedy
18 4 7
Spoločenské vedy
40 6 14
Technické vedy
42 15 11
Umenie
5
2
Spolu
132 28 42

10
3
3
7
20
16
3
62

19 6
4
4
26 10
16 5
21 4
4 1
94 26

11
3
3
1 9
3
8
1
1 38

2 76 20 9 31
1
6
6
1 17
2
9
6 124 66 5 39
8 93 19 2 54
9 68 22 3 33
2
7
1
4
29 391 128 21 176

náhradníci

podané

schválené

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Vedná oblasť

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

16 114 29 9
15
6 24
2
14 168 80 6
18 149 30 2
10 131 41 3
2 16
2
66 617 182 22
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Príloha č. 7: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa krajiny pôvodu –
štatistiky za výbery v roku 2018

1

7

7

1

Egypt
Etiópia
Fínsko
Francúzsko
Ghana
Grécko
Gruzínsko
Guatemala
Chorvátsko
India
Indonézia
Irak
Irán
Japonsko
Jordánsko
Juhoafrická
republika

1
1

1

5

3

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
2
1

1
1

1

2

1
1

2

1

2

1

2
1

2
1
1

1
1
1

8

1

7

1

1
1

1
4
1

2
2

1
1

1
1

1
4
1

1
6
4
7
3
1
4
1

2
3
4
3
1
1

1
3
1

1
1

2

2

1
1
7
2

18
2

4

7

5

3

2

4
2

2
1

2
1

6
30
1
1
14
1
2
2

1
17

2
2

3
11
1

6
1

1
5
2
2

3

1
3
1
4
2
1
1
8
5
8
8
1
12
1
24
3
1
8
1
5
5
1
6
39
2
2
19
1
3
2

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané
2
1
4
1

1

1
1
5

1

Spolu

1
1

1
1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

Afganistan
Alžírsko
Argentína
Arménsko
Azerbajdžan
Bangladéš
Belgicko
Bielorusko
Brazília
Bulharsko
Česká republika
Čile
Čína
Dominikánska
republika

2
1

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky
podané

schválené

podané

Štátna
príslušnosť

zamietnuté

Zahr. študent

2

2
3
4
5
1
1

1

7
1
1
4
3
1
1
17
1
6
1
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1
2
2

Kamerun
Kanada
Kazachstan
Keňa
Kirgizsko
Kuba
Kuvajt
Macedónsko
Maďarsko
Mali
Mexiko
Moldavsko
Mongolsko
Nigéria
Nový Zéland
Pakistan
Palestínska
národná
samospráva
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Ruská federácia
Slovinsko
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
americké
Srbsko
Sudán
Sýria
Španielsko
Tadžikistan
Taliansko
Thajsko
Tunisko
Turecko

5 10
1

15

4
1
1
1

1
1

1

7

6

2

1
19

9
6

11

5

1

2

4

2
6

6

1
1
3
1
1

1
1
3
1
1

2

1

1

1

1
1
1

1

1

2
8

1

1

1
5

1
2

1

2
2
1
1
1
1

1
1
4

3

1
1

1
4
1
3
1
5

5

3
1

3
1
1
3

14
1
2
25
5
1
1

6

8

3

1
4
2
9
1
1
3

1
1

1
8
3
1

1
1
1
2
2

2

3
1

3
1

1

16
1

1

1
1

1
2

1
5

4

1

2
1

1
2
1
1

1

2

4
1
53
1
1
1
1
4
7
2
15
5
2
4
1
16
6

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

náhradníci

zamietnuté pre
formálne nedostatky
8

1

1

2
2
1
1
1
1

10

1

2

1

1
1

1

2
1
1
1
1

Spolu

3

4
7
2
14

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

4
30
1

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky
podané

schválené

podané

Štátna
príslušnosť

zamietnuté

Zahr. študent

1
7

1

5

1
1

7

1
1
9

15
1
4
44
5
2
1

7

11
3
5
6
4
10
3
2
8

3

1
9
3
2

2

2

1

3
6

1
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1

Turkmenistan
Ukrajina
Uzbekistan
Vietnam
Spolu

3
23

6 11

1
1
132 28 42

8

62 94 26

1 38

1
1 133 36 8 73
1
9
2
3
1
29 391 128 21 176

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

3
6 19 10
1

schválené

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky
podané

schválené

podané

Štátna
príslušnosť

zamietnuté

Zahr. študent

1
4
16 175 52 8
4 10
2
1
2
66 617 182 22
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Príloha č. 8: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pozývajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku 2018

11
1
1
5
2
1
1

1

5

5
1

1
2
1

3

1

2
1

2

15
1
2
2

5

1

1

10

1
1

1
1

2
1
1
3
1
2
39

1
1

6

3
1

1

1
1

4

4

2

1
3
2
1

2

2

2
1

2
1

6

1
1

3

1
3
1
1

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

3

náhradníci

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Iné (uchádzač neuviedol fakultu)
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta masmédií
Fakulta práva
Prešovská univerzita v Prešove

3

Spolu

schválené

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L.
Mikuláši

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

3

1
1

3

1
1

1
1
2

10

2

2
23

1
1
4

29
2
4
2
5
14
1
1
5
3
2
5
1
4
43

1
1
4

1

1
1

1

10

2
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3

33 13
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1

1 11

8
1

1
1

2
1

43
2
2
1

2

1
1
33
3
3
2
1

3
1

9

1

1
1
1
3

1

1
1

1
1

1
7
6
1
3
1
2

1
2
4

4

1
2

1
2

1
1

1

1

19
9
12
1
1
1
120
2
6
6
2
2
1
2
8
11
1
4
2
3

náhradníci

6
8
7

podané

2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

7

Spolu

schválené

18
9
9
1
1
1
87
2
5
5
2
1

zamietnuté

3

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté
1

náhradníci

1

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

schválené

Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Ústav rómskych štúdií
Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV
Biomedicínske centrum SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Centrum biovied SAV
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Ekonomický ústav SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Geografický ústav SAV
Historický ústav SAV
Chemický ústav SAV
Matematický ústav SAV

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

7

2

2
1

56
2
2
2

3

1
3
7
2
1
1

1

107

Neuroimunologický ústav SAV
Parazitologický ústav SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Sociologický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav dejín umenia SAV
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav pre výskum srdca SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV

2
1

1

1
1

2
1
2

2

5
1

1

1

2
1
1

1

4

1

1
1
1

1
1

4

1

1

2
3
5
2

1
2
4

1

1
1
1
2

1

1
1

1
1
3
8
8

1
1
1
4
4

1

1

1

1
4
3

1

1
4
1
1
7
1
1
2
3
5
5
2
2
1
1
3
8
13
1
1

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

2

1
2
1
1
5

schválené

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1
1
5
1
1

1

1
2
4
1
1
1
4
8

1

1

108

18
1
15
1
1

1

2

1

1
1

8

8

5

4

1

5
1
4

5
1
3
1

4
1
2
1

3
1
1
1

9

1

2

2
4
1

1

1

1
1

1

1
5
19
11

3
2
2

2
2

1
1
9
5

1
6
2

1

6

4
1
1
1

6
1
1
20
1
4
5
1
4
2
1
2
1
1

3

10
1
1
4

2

1
4
2
1

3
1
4
1
1

1
2

2

1
1
1

1
1
1

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

1

1
1
5
31
13
3
13
1
1
47
2
6
24
3
4
4
1
3
1
1

náhradníci

8
1
1
6

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

1

Spolu

schválené

Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav vied o Zemi 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
Technická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Ústav manažmentu
Slovenské národné múzeum
Múzeum židovskej kultúry v Bratislave

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

3
3
2

2
2

1

19
1
2
12

2

1
2

2

1
1
1
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5
3

1

5
2

1

1
1
2
2

1
1
1

1
1

2
2

1

1
1
1

1
1

1
9
1
6
18
6
3
1
2
5
2
3
2
1
1
3

2

24
2

3

2

3
1

1
1

4

1
1
1
1

1
5
5
11
3
1

3
3
2
1

2
4
1
3
1
1

2

1

54
2
8
3
1
10
1
9
20
8
5
1
2
5
2
3
2
1
1
3

náhradníci

10

schválené

39
2
2

podané

3

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

2

zamietnuté

1

náhradníci

6

schválené

schválené

7

podané

podané

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

zamietnuté

zamietnuté

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Fakulta umení
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Letecká fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Lesnícka fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita J. Selyeho v Komárne

náhradníci

schválené

9

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

podané

Zahr. študent

12

2

2
1
4
1

1
1

4
1
1

1
1
1
1
2

110

8

8
1
5

2

6
6
7

2
2

1
1
1

2
2
5

19 16
2
2
1

3

4
1
3

7

3
3
1

4

7
16
9
1
17

3

4
1

1
2

1
1

1
2

1
7
4
11
10
1

2
28

4

29

3

4
5
5
1
6

1
10
3
7

1
1
5
1

1

1
3
1
3
5
1

1
12
2
1
1
1

3
2
2
4

2

1

2
1

1

1
2

1
1

1

1
4
4

1

1
2
1

2
2

2
1
124
2
9
22
11
1
32
1
7
7
12
20
20
1
2
1
7
9

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

3

schválené

zamietnuté
9

2
1
73

3

1
2
3
3

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

2
1
1

2
2
3

8

podané

35
2
2
3
2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Ekonomická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
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
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

2
40

4

3
11
4
12

1
3
6
4

3

1

1
3
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Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta

1

1
2
1

1
1
1
2

1
2
1

2

11
6
3

14
11
2
3
6
2

6

1
1
6

2
6

2
5
2

1

1
1

3
4
2
2

4

1

2

1

1
1

1

1
1
1

1

3
1

5
7
1
2
4
2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3
4
1
1
2

30
11
8
3
8
28
4
1
1
22
16
4
3
9
3
1
1
3
2

náhradníci

1

schválené

17
7
4
1
5
17
2
1

podané

2

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

2

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

zamietnuté

2
1
3
6
2

náhradníci

zamietnuté
3

2

zamietnuté

3
1

1

6

náhradníci

1
4
5
2

1
1

5
4
1

schválené

5

2

schválené

7
4
2
1

podané

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

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

3

2

2
1
9
1

1
1

8

1
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Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Iné (uchádzači neuviedli pozývajúcu inštitúciu)
Spolu

1
2
14
6
1
3
3
1

1
6
4

1
1

4
1
1
1
1

132 28 42

2
4
1

2
1
1
62 94 26

1 38

3
1
14
8 1
4
2
2
3
2
1
1
1
4
2 1
1
1
1
3
1
1
1
1
29 391 128 21 176

2
1

1
1
66

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1
5
28 14 1
8
6
4
2
1
1
7
2 1
4
1
4
2
2
617 182 22
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Príloha č. 9: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pohlavia – štatistiky
za výbery v roku 2018

Muž
Žena
Spolu

71 16 16
61 12 26
132 28 42

39 53 13
23 41 13
62 94 26

1 19
19
1 38

20 226 89 9 83
9 165 39 12 93
29 391 128 21 176

náhradníci

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pohlavie

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

45 350 118 10
21 267 64 12
66 617 182 22

114

Príloha č. 10: Vzory dotazníkov pre zisťovanie spokojnosti

Dotazník spokojnosti
pre členov výberovej komisie 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 výberovej komisie.
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

Postdoktorand

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 Dĺžka štipendijného pobytu, o ktorú sa je možné uchádzať 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!

118

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 Dĺžka štipendijného pobytu, o ktorú sa je možné uchádzať 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 2018 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá a cestovné granty (podľa
domácej inštitúcie)

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR
2 400,00 €
2 400,00 €
14 161,99 €
6 916,90 €
7 245,09 €
1 400,00 €
1 400,00 €
4 649,91 €
2 489,91 €
2 160,00 €
3 200,00 €
3 200,00 €
35 538,88 €
5 060,85 €
13 769,36 €
1 738,67 €
6 300,00 €
4 350,00 €
4 320,00 €
550,00 €
550,00 €
4 462,40 €
4 462,40 €
3 080,00 €
3 080,00 €
1 100,00 €
1 100,00 €
300,00 €
300,00 €
3 097,38 €
73 940,56 €

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov
1
1
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
9
1
3
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
26

3
3
12,5
5
7,5
4
4
6
3
3
4
4
41,5
5
13
5,5
7
5
6
0,5
0,5
7,5
7,5
4
4
2
2
1
1
4
90
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SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta umení
Hutnícka fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov
v EUR

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov

250,00 €
250,00 €
1 600,00 €
1 600,00 €
51 521,49 €
5 000,00 €
1 090,00 €
33 950,87 €
11 480,62 €
28 061,54 €
9 153,03 €
940,00 €
3 268,51 €
10 000,00 €
4 700,00 €
12 927,09 €
12 927,09 €
1 680,00 €
1 680,00 €
86 220,68 €
17 570,87 €
4 000,00 €
23 184,66 €
14 042,99 €
27 422,16 €
3 911,27 €
3 911,27 €
1 439,61 €
389,61 €
1 050,00 €
10 618,70 €
10 618,70 €

1
1
1
1
11
1
1
6
3
8
3
1
1
2
1
2
2
1
1
26
3
1
8
4
10
2
2
2
1
1
2
2

0,5
0,5
2
2
47
5
1
30,5
10,5
23,5
5,5
1
2
10
5
8
8
2
2
86
13
4
25,5
8,5
35
8
8
4
1
3
6,5
6,5

14 719,19 €

3

10,5

4 000,00 €
4 000,00 €
18 250,00 €
5 000,00 €

1
1
3
1

4
4
16
5
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Vysielajúca inštitúcia

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Strojnícka fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov
v EUR
11 250,00 €
2 000,00 €
235 199,57 €

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov
1
1
63

9
2
218

SLOVENSKÍ POSTDOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied
Elektrotechnický ústav SAV
Chemická ústav SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav merania SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Lekárska fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
5 644,91 €
5 644,91 €
25 639,20 €
1 880,00 €
4 048,90 €
2 820,00 €
1 000,00 €
900,00 €
1 549,20 €
8 346,30 €
545,00 €
4 549,80 €
10 055,94 €
5 106,04 €
4 949,90 €
5 738,39 €
5 738,39 €
5 053,64 €
5 053,64 €
27 109,60 €
15 163,64 €
11 945,96 €
1 961,59 €
1 961,59 €
17 163,29 €
9 913,29 €
7 250,00 €
6 892,75 €

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

8
8
24,5
2
3
3
1
2
4
5
0,5
4
6
3
3
6
6
5
5
17
9
8
5
5
13
6
7
6
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Vysielajúca inštitúcia

Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Spolu

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
3 000,00 €
3 000,00 €
108 259,31 €

1
1
26

3
3
93,5

CESTOVNÝ GRANT PRE ŠTIPENDISTOV POBERAJÚCICH ŠTIPENDIUM

Vysielajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
Národohospodárska fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied
Chemická ústav SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Hutnícka fakulta
Stavebná fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

Výška
Počet
čerpaných
štipendistov
finančných
poberajúcich
prostriedkov v
cestovný grant
EUR
2 163,00 €
1 267,00 €
896,00 €
359,00 €
359,00 €
1 560,05 €
602,05 €
100,00 €
658,00 €
100,00 €
100,00 €
675,92 €
534,21 €
141,71 €
1 208,68 €
100,00 €
299,68 €
809,00 €
1 959,00 €
1 085,00 €
574,00 €
300,00 €
1 829,00 €
1 729,00 €
100,00 €
72,00 €

3
2
1
2
2
5
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
3
2
6
2
1
3
3
2
1
1
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Vysielajúca inštitúcia

Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Ekonomická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Strojnícka fakulta
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
štipendistov
finančných
poberajúcich
prostriedkov v
cestovný grant
EUR
72,00 €
5 569,90 €
793,90 €
200,00 €
574,00 €
839,00 €
1 815,00 €
1 348,00 €
100,00 €
100,00 €
225,98 €
200,00 €
25,98 €
1 964,81 €
574,00 €
1 390,81 €
46,28 €
46,28 €
384,08 €
100,00 €
100,00 €
400,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
18 617,70 €

1
16
1
2
1
4
4
4
1
1
3
2
1
5
1
4
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
62
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Príloha č. 12: Prijatí štipendisti v roku 2018 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá, preplatenie zdravotnej
prehliadky a vyplatenie cestovných príspevkov (podľa prijímajúcej inštitúcie)

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
štipendistov
finančných
poberajúcich
prostriedkov
štipendium
v EUR
1 225,00 €
1 225,00 €
5 250,00 €
5 250,00 €
1 050,00 €
1 050,00 €
1 400,00 €
1 400,00 €
9 800,00 €
1 400,00 €
2 975,00 €
4 200,00 €
1 225,00 €
6 300,00 €
6 300,00 €
1 400,00 €
1 400,00 €
26 425,00 €

1
1
4
4
1
1
1
1
8
1
3
3
1
4
4
2
2
21

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
3,5
3,5
15
15
3
3
4
4
28
4
8,5
12
3,5
18
18
4
4
75,5

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV
Centrum spoločenských a psychologických vied
SAV
Centrum vied o umení SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov
v EUR

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov

21 750,00 €
3 480,00 €

11
1

37,5
6

3 480,00 €

1

6

1 160,00 €
580,00 €
4 060,00 €
1 160,00 €

1
1
2
1

2
1
7
2
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Vysielajúca inštitúcia

Sociologický ústav SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav pre výskum srdca SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov
v EUR

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov

1 740,00 €
2 610,00 €
3 480,00 €
2 900,00 €
2 900,00 €
2 900,00 €
1 740,00 €
1 160,00 €
13 012,29 €
3 480,00 €
2 320,00 €
3 732,29 €
1 740,00 €
1 740,00 €
1 740,00 €
1 740,00 €
3 480,00 €

1
2
1
1
1
2
1
1
8
1
2
3
1
1
1
1
2

3
4,5
6
5
5
5
3
2
22,44
6
4
6,44
3
3
3
3
6

1 160,00 €

1

2

2 320,00 €
580,00 €
580,00 €
1 740,00 €
1 740,00 €
48 102,29 €

1
1
1
1
1
27

4
1
1
3
3
82,94

ZAHRANIČNÍ VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI

Vysielajúca inštitúcia

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta medzinárodných vzťahov
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov v
štipendium
mesiacov
EUR
2 900,00 €
2 900,00 €
16 200,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €
7 700,00 €
4 000,00 €

1
1
6
1
1
3
1

5
5
16,5
3
1,5
8
4
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Vysielajúca inštitúcia

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum, Lužianky
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v
Prešove
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Slovenská akadémia vied
Archeologický ústav SAV
Astronomický ústav SAV
Biomedicínske centrum SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Centrum biovied SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Historický ústav SAV
Chemický ústav SAV
Matematický ústav SAV
Parazitologický ústav SAV
Sociologický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Ústav orientalistiky SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav pre výskum srdca SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Ústav vied o Zemi SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta ekonomiky a manažmentu

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov v
štipendium
mesiacov
EUR
8 000,00 €
8 000,00 €

2
2

8
8

2 000,00 €

1

2

2 000,00 €

1

2

46 700,00 €
29 700,00 €
11 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
142 340,00 €
6 000,00 €
4 700,00 €
5 800,00 €
7 000,00 €
1 000,00 €
850,00 €
8 400,00 €
6 980,00 €
5 000,00 €
7 100,00 €
3 000,00 €
3 400,00 €
5 860,00 €
5 100,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
20 900,00 €
4 000,00 €
7 650,00 €
2 550,00 €
4 250,00 €
14 550,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
7 250,00 €
36 000,00 €
16 000,00 €
5 000,00 €

15
9
4
1
1
44
1
2
1
3
1
1
2
4
1
2
1
1
3
1
1
1
5
1
1
1
2
4
1
1
2
11
6
1

47
30
11
4
2
156,5
6
5
10
7
1
1
9
8
5
8
3
4
7
6
3
3
21,5
4
9
3
5
15
3
2
8
36
16
5
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Vysielajúca inštitúcia

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií
Slovenské národné múzeum v Martine
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Centrum kompetencie pre výskum skla VILA
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov v
štipendium
mesiacov
EUR
6 000,00 €
8 000,00 €
1 000,00 €
47 750,00 €
2 550,00 €
3 000,00 €
22 000,00 €
6 950,00 €
13 250,00 €
7 650,00 €

1
2
1
13
1
1
5
3
3
1

6
8
1
50
3
3
22
8
14
9

7 650,00 €

1

9

1 700,00 €
1 000,00 €
35 700,00 €

1
1
14

2
1
37,5

1 500,00 €

1

1,5

5 000,00 €
5 000,00 €
2 700,00 €
21 500,00 €
850,00 €
850,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 850,00 €
3 850,00 €
9 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
99 485,62 €
26 900,00 €
10 350,00 €
30 535,62 €
8 500,00 €
8 000,00 €
15 200,00 €
15 000,00 €
11 000,00 €
4 000,00 €

2
2
2
7
1
1
1
1
2
2
2
1
1
33
8
4
11
2
2
6
5
4
1

5
5
3
23
1
1
2
2
4
4
9
4
5
106,84
29
12
32,34
8,5
8
17
15
11
4
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Vysielajúca inštitúcia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Fakulta riadenia a informatiky
Strojnícka fakulta
Spolu

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov v
štipendium
mesiacov
EUR
17 450,00 €

7

18,5

7 850,00 €

2

8

1 500,00 €
7 250,00 €
850,00 €
18 840,00 €
2 550,00 €
16 290,00 €
4 000,00 €
10 280,00 €
4 000,00 €
3 700,00 €
2 580,00 €
528 695,62 €

1
3
1
7
1
6
1
5
1
2
2
174

1,5
8
1
21
3
18
4
11
4
4
3
562,84

PREPLATENIE ZDRAVOTNEJ PREHLIADKY

Vysielajúca inštitúcia

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Pedagogická fakulta
Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav pre výskum srdca SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov
v EUR

Počet
štipendistov s
preplatenou
zdravotnou
prehliadkou

419,21 €
222,55 €
196,66 €
2 183,64 €
448,00 €
250,00 €
589,98 €
196,66 €
199,00 €
250,00 €
250,00 €
321,00 €
160,50 €
160,50 €
1 243,00 €

2
1
1
10
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
6
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Vysielajúca inštitúcia

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Strojnícka fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta humanitných vied
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov
v EUR

Počet
štipendistov s
preplatenou
zdravotnou
prehliadkou

846,00 €
199,00 €
198,00 €
309,42 €
171,10 €
138,32 €
1 651,00 €
199,00 €
657,00 €
198,00 €
199,00 €
199,00 €
199,00 €
142,08 €
142,08 €
208,00 €
208,00 €
342,02 €
142,08 €
199,94 €
6 819,37 €

4
1
1
2
1
1
8
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
34

VYPLATENIE PRÍSPEVKU NA CESTOVNÉ

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav pre výskum srdca SAV
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Strojnícka fakulta

Výška
Počet
čerpaných
štipendistov
finančných poberajúcich
prostriedkov príspevok na
v EUR
cestovné
2 000,00 €
100,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
700,00 €
300,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

6
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
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Vysielajúca inštitúcia

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
štipendistov
finančných poberajúcich
prostriedkov príspevok na
v EUR
cestovné
2 000,00 €
700,00 €
500,00 €
100,00 €
700,00 €
300,00 €
300,00 €
100,00 €
100,00 €
400,00 €
100,00 €
300,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
5 300,00 €

6
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
23
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Príloha č. 13: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2019 v decembri 2018 vyslaným
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb a vynaložené
prostriedky (podľa domácej inštitúcie)

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

800,00 €
800,00 €
720,00 €
720,00 €
1 593,63 €
1 593,63 €
300,00 €
300,00 €
770,00 €
770,00 €
387,11 €
4 570,74 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

2 358,09 €
2 358,09 €
1 750,55 €
1 750,55 €
5 346,00 €
1 000,00 €
1 494,70 €
1 578,08 €
1 273,22 €
650,00 €
650,00 €
10 104,64 €

2
2
1
1
7
1
2
1
3
1
1
11

SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Spolu
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SLOVENSKÍ POSTDOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Ústav merania SAV
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov
v EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

1 326,61 €
940,00 €
386,61 €
1 112,99 €
1 112,99 €
1 750,55 €
1 750,55 €
4 190,15 €

2
1
1
1
1
1
1
4
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Príloha č. 14: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2019 v decembri 2018 prijatým
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb a vynaložené
prostriedky (podľa prijímajúcej inštitúcie)

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

350,00 €
350,00 €
817,52 €
817,52 €
117,53 €
117,53 €
1 750,00 €
350,00 €
350,00 €
700,00 €
350,00 €
350,00 €
350,00 €
3 385,05 €

1
1
3
3
1
1
5
1
1
2
1
1
1
11

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

1 160,00 €
580,00 €
580,00 €
580,00 €
580,00 €
1 740,00 €

2
1
1
1
1
3

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Filozofický ústav SAV
Ústav polymérov SAV
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Spolu
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ZAHRANIČNÍ VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI

Vysielajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
Národohospodárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Slovenská akadémia vied
Ústav geotechniky SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
4 700,00 €
1 850,00 €
1 000,00 €
850,00 €
1 000,00 €
1 850,00 €
1 000,00 €
850,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
7 400,00 €
1 850,00 €
850,00 €
4 700,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 850,00 €
1 000,00 €
850,00 €
1 850,00 €
1 850,00 €
24 650,00 €

2
1
1
1
1
3
1
1
1
5
2
1
1
1
2
1
1
1
1
8
2
1
5
1
1
2
1
1
2
2
27

136

