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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 krytie na umožnenie
študijnej/prednáškovej/výskumnej/umeleckej mobility kvalitným slovenským i zahraničným
uchádzačom.
Uchádzačom s trvalým pobytom na Slovensku ponúka NŠP príležitosť 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 na slovenských vysokých školách, či výskumných
organizáciách, bez obmedzenia štátnej príslušnosti samotného uchádzača, čím sa prispieva
k značnému progresu v internacionalizácii akademického prostredia na Slovensku.
Národný štipendijný program každoročne umožní desiatkam štipendistov s trvalým
pobytom na Slovensku absolvovať pobyt v zahraničí, vice versa, zahraničným štipendistom
absolvovať pobyt na Slovensku, čím prispieva k propagácii a prezentácii slovenského
vysokoškolského a výskumného priestoru a zvýšeniu jeho reputácie vo svete.
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. Štipendijné pobyty napomáhajú vytvárať vzťahy medzi jednotlivými univerzitami, či
výskumnými organizáciami, resp. týmto spôsobom prispievajú k prehlbovaniu vzťahov medzi
krajinami na medzinárodnej úrovni, či vytváraniu nových väzieb s perspektívou do budúcna.
Kooperácia a odovzdávanie si získaných informácii nepochybne posúvajú úroveň
akademického prostredia. Absolvované pobyty 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.

4

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 o cestovný grant, resp. cestovný príspevok, ktorý slúži 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 1 727 slovenských štipendistov
a 126 poberateľov samostatného cestovného grantu a 2 251 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 a možno sledovať rastúcu tendenciu z roka na rok. NŠP môžeme
radiť medzi veľmi úspešné, významné a populárne programy, a to nielen v rámci Slovenska.
NŠP poskytuje priestor aj na nadväzovanie spolupráce tam, kde Slovenská republika nemá
uzavretú bilaterálnu dohodu v oblasti vzdelávania (príkladom je prejavený záujem o program
zo strany ambasády Islamskej republiky Irán so sídlom vo Viedni aj výraznému vzrastu počtu
záujemcov z tejto krajiny). 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.
V súvislosti s udeľovaním štipendií a grantov v roku 2019 SAIA vykonávala dva druhy
aktivít. Prvou z nich bolo vyplácanie štipendií a cestovných grantov, ako aj administrácia
pobytov z výziev uskutočnených v roku 2018 a 2019 (výzvy s uzávierkou na predkladanie
žiadostí 30. apríla 2018, 31. októbra 2018 a 30. apríla 2019). Okrem tejto skutočnosti SAIA
administrovala aj dve uzávierky na predkladanie žiadostí v roku 2019. Prvá uzávierka na
predkladanie žiadostí v roku 2019 bola 30. apríla 2019, pričom schválené pobyty sa mohli
realizovať v rámci akademického roka 2019/2020. Druhá uzávierka programu sa uskutočnila
dňa 31. októbra 2019. V rámci tejto uzávierky mohli schválení uchádzači realizovať svoje
štipendijné pobyty v rámci letného semestra akademického roka 2019/2020. 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
2020.
V súvislosti s administráciou pobytov štipendistov SAIA počas roka 2019 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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SAIA taktiež v roku 2019 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 (letáky NŠP,
publikácie „Štipendiá a granty 2020/2021“ a „Study in Slovakia – Study programmes offered
in foreign languages“), zrealizoval sa aj nákup propagačných materiálov s potlačou NŠP a to
konkrétne: USB kľúčov, tašiek, visačiek na kufor a zápisníkov s perom.
Táto správa poskytuje prehľad o aktivitách v oblasti administrácie programu
a propagácie programu (vrátane poskytovania informácií) za rok 2019.
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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 musia 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 predstavuje čitateľovi vzdelávací systém na Slovensku, podmienky
prijatia na vysokú školu/univerzitu na Slovensku, uznávanie predchádzajúceho vzdelania
získaného v zahraničí, všetky vysoké školy/univerzity na Slovensku a ich stručnú
charakteristiku a zoznam nimi ponúkaných študijných programov, ktoré je možné vyštudovať
v cudzom jazyku); informačná brožúra „Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku
– praktická navigácia administratívnymi postupmi“ (publikácia vypracovaná v dvoch
jazykových mutáciách – po slovensky a po anglicky).
Webová stránka 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 2019 do
31. decembra 2019 podľa štatistík získaných prostredníctvom služby Google Analytics
zaznamenala 145 340 návštev (sessions), z toho 84,2 % bolo identifikovaných ako nové
návštevy. Štatistická služba zaznamenala v uvedenom období 90 240 jedinečných návštevníkov
(users).
Ako bolo uvedené vyššie, informácia o jednotlivých typoch podpory v rámci NŠP bola
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:
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štipendiá pre študentov: 2 146 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov: 1 581 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre postdoktorandov: 586 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: 509 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov zo zahraničia: 557 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov zo
zahraničia: 613 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 v marci a
septembri 2019 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.

SAIA v rámci svojho profilu na európskom portáli EURAXESS euraxess.ec.europa.eu
má dlhodobo zverejnenú štipendijnú ponuku, ktorá propaguje Národný štipendijný program
SR pre zahraničných uchádzačov (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/nationalscholarship-programme-slovak-republic). Koncom novembra 2019 bol na európskom portáli
8

EURAXESS spustený nástroj umožňujúci sledovanie počtu zobrazení štipendijnej ponuky.
Odvtedy bola ponuka NŠP navštívená 72-krát a zobrazená na základe vyhľadávacích kritérií
1034-krát.

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 2018) a v čísle 6 – 7/2019 výsledky júnového
výberu (uzávierka 30. apríla 2019), 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 3/2019. 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.
V rámci každoročnej publikácie Štipendiá
a granty 2020/2021 (mimoriadne vydanie
Bulletinu
SAIA
vydané
v júni
2019)
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 (180), ktorí si podali
žiadosť o štipendium NŠP k uzávierkam 30. apríla 2019 a 31. októbra 2019. Z odpovedí 180
slovenských uchádzačov vyplýva, že najčastejšími zdrojmi získavania informácií o programe
9

boli informácie od učiteľov/nadriadených (26%), informácie od spolužiaka/kolegu (21 %),
informácie z webovej stránky SAIA/NŠP (19 %), informácie získané pri rozhovore
s pracovníkom SAIA (15 %), a informácie všeobecne dostupné na školách/pracoviskách
(14 %). Informácie šírené ústnym podaním, osobnou komunikáciou, prípadne referencie
a odporúčania od kolegov, spolužiakov či učiteľov a nadriadených predstavujú spolu 62 %.
Naďalej sa budeme usilovať efektívne oslovovať cieľovú skupinu aj prostredníctvom
sociálnych sieti, webových bannerov a e-plagátov a v neposlednom rade aj s pomocou
študentských a doktorandských lídrov (členov Študentskej rady vysokých škôl SR, Asociácie
doktorandov Slovenska, Mladí vedci SAV), 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, keďže ako v minulom aj v tomto sme mohli
sledovať enormný nárast záujmu širokého spektra záujemcov z celého sveta práve po
zverejnení platenej reklamy na sociálnej sieti Facebook. Nakoľko doposiaľ nebola zaradená
odpoveď poskytujúca možnosť odpovedať na otázku ankety práve odpoveďou „sociálna sieť“,
nevieme štatisticky vyčísliť efektivitu reklamy na sociálnej sieti Facebook, no v poznámkach
pri odpovediach na otázku tejto ankety sa táto možnosť vyskytovala, resp. bola vlastnoručne
vpísaná.

ODKIAĽ SA UCHÁDZAČI O NŠP DOZVEDELI UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA
SLOVENSKU
7 2
25

Učiteľ/Nadriadený

1
46

Kamarát/Kolega
Webová stránka SAIA/NŠP

27

pri rozhovore s pracovníkom SAIA

38
34

Informácie dostupné v škole/na
pracovisku
Internet (všeobecne)
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
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programe?“ v rámci samotnej žiadosti o štipendium. Odpoveď na túto otázku sme získali od
619 zahraničných uchádzačov, ktorí sa uchádzali o štipendium v rámci NŠP v roku 2019.
Z odpovedí uchádzačov o štipendium vyplýva, že kvalita programu produkuje pozitívne
impulzy smerom do sveta prostredníctvom spokojných štipendistov a ich dobrým ohlasom.
Informácia o Národnom štipendijnom programe sa najlepšie šírila prostredníctvom ústneho
podania. Spolu 248 uchádzačov o štipendium (41%) sa prvýkrát dozvedelo o NŠP
prostredníctvom odporúčaní kolegov a známych (158), či učiteľov a nadriadených (90).
Nespochybniteľne prínosný informačný kanál tvorí aj internet, prostredníctvom ktorého sa
dozvedeli štipendisti prvý krát o NŠP v 216 prípadoch (35%), a to tak prostredníctvom
internetu vo všeobecnosti (75), ako aj priamo z webových stránok NŠP, resp. SAIA (141). 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 alebo Česku. Oslovené inštitúcie
zverejňujú informáciu o NŠP na svojich webových stránkach a stránkach sociálnych sietí, resp.
ju šíria medzi svojimi kolegami, resp. ju posunú ďalej inštitúciám, ktorých zamestnanci/študenti
sa môžu o štipendium v rámci NŠP uchádzať. 49 respondentov (8 %) sa o NŠP dozvedelo od
zodpovedného ministerstva danej krajiny a 70 respondentov (11 %) sa o NŠP dozvedelo na
škole/pracovisku.
Ako bolo už spomenuté, k šíreniu informácie o NŠP nesporne 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).

ODKIAĽ SA UCHÁDZAČI O NŠP DOZVEDELI UCHÁDZAČI ZO ZAHRANIČIA
19
49

11

6

Kamarát/Kolega

158
Webová stránka SAIA/NŠP

70

Učiteľ/Nadriadený

75
Internet (všeobecne)

141
90

Informácie dostupné v škole/na
pracovisku
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Propagačné a informačné materiály
Pre potreby propagácie Národného štipendijného programu na Slovensku aj v zahraničí
sa v priebehu roka 2019 zrealizovala dotlač informačných letákov v nasledujúcich nákladoch:



leták NŠP slovenská verzia – 2 000 ks,
leták NŠP anglická verzia – 2 000 ks,

V letákoch sú 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.

V decembri po schválení aktualizovaných podmienok NŠP MŠVVaŠ boli letáky (viď
obrázky) vo všetkých 5 jazykových mutáciách aktualizované a následne vytlačené v množstve:


leták NŠP slovenská verzia – 2 000 ks,



leták NŠP anglická verzia – 2 000 ks,



leták NŠP ruská verzia – 500 ks,



leták NŠP francúzska verzia – 200 ks,



leták NŠP španielska verzia – 200 ks.
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Zrealizoval sa aj nákup úžitkových propagačných materiálov s potlačou motívov
NŠP/SAIA v podobe poznámkových blokov s perom v počte 400 ks, visačiek na kufor v počte
800 ks, tašiek v počte 800 ks a USB kľúčov (16 GB) s rovnakou potlačou v počte 800 ks.
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Vyššie uvedené materiály boli a tiež budú distribuované v rámci všetkých propagačných
a informačných aktivít, na ktorých boli a budú poskytované informácie o programe.

V decembri 2019 sa zrealizovala aj tlač aktualizovanej verzie
publikácie „Study in Slovakia – Study programmes offered in foreign
languages“. Ide už o 5. edíciu danej publikácie. Publikácia 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, bude použitá hlavne na medzinárodných
veľtrhoch vysokoškolského vzdelávania v zahraničí.

Propagácia formou informačných seminárov, školení a informačných dní na Slovensku
V roku 2019 pracovníci SAIA, a to tak v Bratislave, ako aj v regionálnych pracoviskách,
prezentovali Národný štipendijný program SR na 170 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. Okrem prezentácie programu pracovníci SAIA
tak v Bratislave, ako aj na regionálnych pracoviskách, organizovali a poskytovali aj interaktívne
školenia pre doktorandov a mladých výskumníkov, ako vypracovať kvalitnú štipendijnú
žiadosť.
Spolu sa podujatí zúčastnilo 5 841 účastníkov. Podrobný zoznam podujatí je uvedený
v prílohe č. 1 tejto správy.
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Účasť na veľtrhoch a výstavách
V roku 2019 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:

16. – 17. apríla 2019, Job Expo 2019, Nitra – 9. ročník
Veľtrhu práce – Job Expo 2019, ktorý sa konal v spojení s
21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job
Days
2019
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 ministra práce, sociálnych vecí
a rodiny Jána Richtera. Na podujatí sa zúčastnilo 227
vystavovateľov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia; podujatie navštívilo vyše 38-tisíc
návštevníkov. Informačný stánok SAIA navštívilo počas dvoch dní trvania veľtrhu vyše 100
ľudí. Pracovníčky SAIA predstavili návštevníkom rôzne štipendijné možnosti a poskytli bližšie
informácie o jednotlivých štipendijných programoch, ktoré SAIA administruje.
24. – 26. septembra 2019, GAUDEAMUS - AKADÉMIA, Bratislava – 23. ročník veľtrhu
pomaturitného vzdelávania pod záštitou Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Tomáša Tuhého, veľvyslanca Českej republiky na Slovensku, Mareka
Števčeka, rektora Univerzity Komenského v Bratislave, a Ladislava Mika, vedúceho zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku sa konal v priestoroch výstavného komplexu Incheba Expo v
Bratislave. Cieľovou skupinou, pre ktorú je veľtrh určený, sú študenti a absolventi stredných
a vysokých škôl. Veľtrhu sa zúčastnilo vyše 350 vystavovateľov (vzdelávacie inštitúcie
a zamestnávateľské organizácie), tak zo Slovenska, ako aj zahraničia. 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.

15

Počas veľtrhu sa konali aj sprievodné semináre, v rámci ktorých sa mohli návštevníkom
predstaviť jednotliví vystavovatelia, resp. vystavovatelia mohli predstaviť svoje aktivity.
Priestor na dva semináre mala aj SAIA a v rámci nich pracovníčky SAIA informovali
návštevníkov o rôznych štipendijných možnostiach do zahraničia.

GAUDEAMUS – AKADÉMIA, Bratislava

27. septembra 2019, Európska noc výskumníkov, Banská Bystrica, Bratislava, Košice a
Žilina – 13. ročník festivalu vedy „Európska noc výskumníkov“, ktorý paralelne prebieha v 30
štátoch Európy. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Život ako ho (ne)poznáme“. Podujatie,
ktorého hlavným organizátorom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied či Centrom vedecko-technických informácií SR,
sa snaží slovenskej verejnosti poskytnúť verejnosti pohľad na výskumníkov ako na bežných
ľudí s neobyčajným povolaním, vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo
predstavuje ich motiváciu 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 štyroch mestách (Banská Bystrica,
Bratislava, Košice, Žilina) mala zastúpenie aj SAIA, n. o. Informačné stánky SAIA počas
trvania podujatia navštívilo viac ako 750 návštevníkov (študenti stredných a vysokých škôl,
doktorandi, postdoktorandi, vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia), ktorým zamestnanci
SAIA poskytli informácie o rôznych štipendijných programoch administrovaných SAIA.
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Európska noc výskumníkov, Stará tržnica, Bratislava (vľavo) a Europa Shopping Center, Banská Bystrica (vpravo)

10. októbra 2019, International and Erasmus+ Days, Bratislava – celoeurópska kampaň
organizovaná pod záštitou Európskej komisie, ktorej cieľovou skupinou boli vysokoškolskí
študenti, ale aj akademickí a výskumní pracovníci, ktorí sa chceli dozvedieť ako študovať, resp.
realizovať svoj výskum v zahraničí s finančnou podporou. Vo foyer hlavnej budovy UK, kde
sa podujatie konalo, mala postavený svoj informačný stánok aj SAIA. Tu boli záujemcom
poskytnuté informácie a propagačný materiál ohľadom štipendijných programov ponúkaných
organizáciou SAIA. V Aule UK boli prezentované štipendijné programy, kde svoj čas na
prezentáciu mala aj SAIA, n. o., ktorej prezentujúca pracovníčka poskytla prehľad možností a
štipendijných programov administrovaných SAIA, vrátane Národného štipendijného programu
SR. Podujatia sa zúčastnilo celkovo 85 záujemcov.

4. – 5. decembra 2019, PRO EDUCO 2019, Košice – 13. ročník medzinárodného veľtrhu
vzdelávania, ktorý sa konal v Steel Aréne v Košiciach. Veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 80
vystavovateľov zo Slovenska a zahraničia (inštitúcie poskytujúce služby v oblasti vzdelávania
a kariéry). Počas trvania veľtrhu sa v stánku SAIA, n. o., zastavilo počas dvoch dní 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, n. o. (vrátane možností NŠP). Počas
trvania veľtrhu sa návštevníci mohli zúčastniť aj pódiových prezentácií a získať informácie
o štipendijných programoch. Na prezentácii SAIA, n. o. sa zúčastnilo počas dvoch dní približne
70 návštevníkov.

17

Propagácia slovenského vysokého školstva a NŠP v zahraničí
V roku 2019 v rámci propagácie Národného štipendijného programu a s tým spojenej
propagácie slovenského vysokého školstva informovala SAIA ministerstvo o plánovaní účasti
na nasledujúcich medzinárodných veľtrhoch vysokoškolského vzdelávania (aktivity sú
naplánované tak, aby neboli prekročené možnosti rozpočtu NŠP pre oblasť propagácie, a teda
sú v súlade so schváleným rozpočtom):


Účasť na vzdelávacích veľtrhoch (náborové veľtrhy zamerané na potenciálnych
študentov) v rámci projektu Study in Europe 2 podporeného Európskou komisiou
(SAIA má zastúpenie v tzv. Advisory Board projektu, viac informácií o jednotlivých
veľtrhoch na www.studyineuropefairs.eu):
o Study in Europe Fair Ukraine, Kyjev, Ukrajina, 2. 3. 2019;
o Study in Europe Fair Ethiopia, Addis Abeba, Etiópia, 16. 11. 2019;
o Study in Europe Webinar Series Africa, 27. 11. 2019.



Účasť na výstavách vysokoškolského vzdelávania (inštitucionálne výstavy):
o Asia-Pacific Association for International Education – 14th Conference &
Exhibition, Kuala Lumpur, Malajzia, 25. – 29. 3. 2019 (viac informácií na
www.apaie2019.org);
o 31st Annual EAIE Conference and Exhibition, Helsinky, Fínsko, 24. – 27. 9.
2019 (viac informácií na www.eaie.org/helsinki).

SAIA zaslala Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí propagačné
materiály – publikácie International Student’s Guide to Slovakia (600 ks), Study in Slovakia:
Study programmes offered in foreign languages (300 ks) a anglická verzia letáku NŠP (1 000
ks). Ministerstvo tieto materiály rozdistribuovalo na jednotlivé zastupiteľské úrady SR
v zahraničí. V prípade, že niektorý zo zastupiteľských úradov potreboval väčšie množstvo
propagačných materiálov, ministerstvo si ich od SAIA vyžiadalo, resp. samotný Zastupiteľský
úrad oslovil SAIA s prosbou o dodanie materiálov pomocou diplomatickej pošty. V roku 2020
rátame s podobnou spoluprácou s MZV a ZÚ MZV SR.
SAIA aj týmto spôsobom spolupracovala so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli
(Belgicko), Veľvyslanectvom SR v Sarajeve (Bosna a Hercegovina), Veľvyslanectvom SR
v Canberre (Austrália), Veľvyslanectvom SR v Tirane (Albánsko) a Veľvyslanectvom SR
v Bruseli (Belgicko) kvôli ich účasti na podobných veľtrhoch (podrobnosti ďalej v časti Ďalšie
aktivity v oblasti propagácie programu a slovenského vysokoškolského priestoru).
Ako po minulé roky, aj v roku 2019 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).
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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 spoluprácu s akademickým potenciálom východnej Európy.
Veľtrh v Addis Abebe 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, Nigérii a Maroku).
Výkonný riaditeľ SAIA, n. o., Mgr. Michal Fedák, dňa 25. februára 2019 informoval emailom generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Mgr. Jozefa Jurkoviča
o pláne účasti na jednotlivých vzdelávacích veľtrhoch.
Pri plánovaní aktivít sme, samozrejme, vychádzali z možnosti schváleného rozpočtu na
propagačne aktivity.
O plánovanej účasti na vyššie uvedených veľtrhoch a výstavách SAIA informovala aj
vysoké školy na pravidelnom stretnutí prorektorov a prorektoriek pre zahraničné vzťahy, ktoré
sa konalo 12. februára 2019 – vysoké školy sa buď aktívne môžu zapojiť, alebo môžu poskytnúť
svoje materiály do národného stánku, ktorý bude mať na týchto veľtrhoch SAIA.

Podrobnejšie informácie o vybraných veľtrhoch:
2. marca 2019, Study in Europe Fair Ukraine, Kyjev, Ukrajina – tretí zo šiestich veľtrhov
naplánovaných v rámci projektu podporeného Európskou komisiou (Study in Europe), ktorý
sa konal v marci v Kyjeve, Ukrajina (ostatné veľtrhy v rámci projektu boli: december 2018 –
Mjanmarsko a Malajzia; Ekvádor a Peru – leto 2019, virtuálny veľtrh; Etiópia – jeseň 2019;
Juhoafrická republika – jar 2020). Veľtrhu sa zúčastnilo takmer 60 vystavovateľov: vysoké
školy (verejné a súkromné), národné kancelárie a zastupiteľské úrady z 22 členských krajín EÚ
(okrem SAIA sa podujatia zúčastnila aj EU Bratislava, PU Prešov a KU Ružomberok). Cieľom
série veľtrhov je predstaviť študentom z celého sveta, čo ponúka štúdium v Európe a má
oboznámiť študentov z krajín mimo EÚ so študijnými, výskumnými a štipendijnými
možnosťami v krajinách EÚ.
Stánok SAIA počas trvania veľtrhu navštívilo približne 150 ľudí (študenti prvého
a v menšej miere aj 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 prírodné vedy,
elektrotechnika a 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.
Počas trvania veľtrhu sa paralelne s poskytovaním informácií v stánkoch konali aj
prednášky jednotlivých národných agentúr. SAIA, n. o., dostala priestor na 20-minútovú
prezentáciu s názvom „Study and Research in Slovakia“, v rámci ktorej pracovníčka SAIA
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stručne predstavila SAIA a jej aktivity, Slovensko a slovenský vzdelávací systém, poskytla
informácie o štipendijných programoch pre občanov Ukrajiny na Slovensko. Prednášky sa
zúčastnilo približne 40 ľudí.
Vzdelávací veľtrh bol spojený aj s brífingom pre vystavovateľov a networkingovým
podujatím, ktoré sa konali v piatok 1. marca 2019. Cieľom networkingového podujatia bolo,
aby si vysoké školy z Ukrajiny a EÚ našli partnerov na prípadnú spoluprácu, napríklad v rámci
programu Erasmus+. Zástupcom ukrajinských vysokých škôl predstavila SAIA Národný
štipendijný program, ktorý môžu využiť ich študenti a učitelia na študijné alebo
výskumné/prednáškové pobyty na Slovensku, resp. môžu využiť tento nástroj na pozvanie
kolegov zo Slovenska, aby pôsobili na ich univerzite. SAIA predstavila zástupcom
ukrajinských vysokých škôl aj publikácie Study in Slovakia: Study programmes offered in
foreign languages a International Student’s Guide to Slovakia, v ktorých sa môžu dozvedieť
bližšie informácie o Slovensku a slovenskom vysokoškolskom priestore.
V súvislosti so vzdelávacím veľtrhom na Ukrajine SAIA pripravila a vydala brožúrku
v anglickom jazyku, v ktorej záujemcovia o štúdium na Slovensku nájdu zoznam univerzít a
fakúlt rozdelených podľa študijných odborov, všeobecné informácie o vysokoškolskom
vzdelávaní na Slovensku, informácie o štipendiách pre občanov Ukrajiny na Slovensku,
informácie 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. V brožúre 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.

Study in Europe Fair Ukraine, Kyjev, Ukrajina
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25. – 29. marca 2019, The Asia-Pacific Association for International Education (APAIE)
Annual Conference & Exhibition, Kuala Lumpur, Malajzia – medzinárodná konferencia
pre oblasť vysokoškolského vzdelávania a internacionalizácie sprevádzaná inštitucionálnym
veľtrhom, na ktorej pracovníci SAIA prezentovali zúčastneným vysokým školám z ázijského
a pacifického regiónu, ako aj iných častí sveta možnosti spolupráce so slovenskými vysokými
školami a vysokoškolské a výskumné prostredie Slovenska, ako aj možnosti, ktoré pre takúto
spoluprácu ponúka Národný štipendijný program. V rámci veľtrhu sa prezentovalo 472
inštitúcií v 102 stánkoch, pričom na samotnej konferencii sa zúčastnilo 2 000 účastníkov
z celého sveta. Za Slovensko sa na konferencii zúčastnili okrem predstaviteľov SAIA, n. o., aj
zástupkyne SPU Nitra, ktorým bol v rámci stánku poskytnutý priestor na prezentáciu
a networking univerzity. V stánku boli celkovo poskytnuté informácie cca 100 záujemcom, a to
vo forme brožúr, letákov a USB kľúčov s informáciami. Na tento veľtrh boli zo strany SAIA
pripravené aj špeciálne informačné letáky obsahujúce základný prehľad o slovenskom
vysokoškolskom a výskumnom priestore spolu s užitočnými linkami na ďalšie informácie
a publikácie.
Okrem samotnej konferencie a sprievodného veľtrhu sa predstavitelia SAIA zúčastnili
aj na jednom sprievodnom podujatí, a to na návšteve Universiti Kebangsaan Malaysia (Národná
univerzita Malajzie) dňa 25. marca 2019, kde boli v rámci networkingu s prítomnými
zástupcami univerzity a jej fakúlt poskytnuté rovnako informácie o možnostiach spolupráce so
slovenskými vysokými školami a štipendiách v rámci NŠP.
Okrem vyššie uvedených veľtrhov boli možnosti štipendií v rámci Národného
štipendijného programu a slovenské vysoké školstvo prezentované aj v rámci konferencie IIE
Summit 2019, ktorá sa konala 17. – 19. februára 2019 v New Yorku, USA
(www.iie.org/en/Why-IIE/Events/2019/02/2019-IIE-Summit),
kde
v rámci
jedného
z workshopov mala vstup aj Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka SAIA, n. o.

APAIE, Kuala Lumpur, Malajzia
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24. – 27. septembra 2019 EAIE, Helsinky, Fínsko – V poradí 31. medzinárodná konferencia
a veľtrh EAIE 2019 (European Association for International Education) sa uskutočnila vo
fínskych Helsinkách. Konferencie a veľtrhu sa zúčastnili mnohí experti z oblasti
medzinárodného vzdelávania, zástupcovia národných agentúr krajín, ako aj predstavitelia
rôznych vysokých škôl z celého sveta. Počas troch dní vystavovatelia poskytovali na výstavnej
ploche informácie o možnostiach štúdia vo svojej krajine či na konkrétnych školách. Na
konferencii sa podľa zverejnených informácii zúčastnilo viac ako 6 200 účastníkov, čo robí
tento ročník najväčším v celej histórii organizovania EAIE.
Okrem toho, že tento ročník EAIE bol najväčším v doterajšej histórii organizovania
konferencie, bolo to aj prvýkrát, keď mala SAIA, n. o., na konferencii EAIE stánok „Study &
Research Slovakia“. V stánku účastníci zo SAIA, n. o., informovali cca 150 zahraničných
záujemcov z oblasti medzinárodného vyššieho vzdelávania o možnostiach spolupráce so
slovenskými vysokými školami. Taktiež stánok ponúkol priestor na nadväzovanie nových a
utužovanie existujúcich spoluprác pre štyri slovenské univerzity, ktoré boli na konferencii a
veľtrhu EAIE prítomné, a to Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita
Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinská univerzita
v Žiline. Všetky univerzity pozitívne ocenili prítomnosť slovenského stánku na EAIE a
vyslovili sa za pokračovanie tejto možnosti aj počas budúceho ročníka konferencie v roku 2020.
Konferencia zároveň poskytla účastníkom zo SAIA, n. o., získať prehľad o vysokom
školstve vo Fínsku, ale aj informácie o najnovších trendoch v oblasti internacionalizácie
vysokoškolského štúdia a jeho propagácie.

EAIE, Helsinky, Fínsko

16. novembra 2019, Study in Europe Fair Ethiopia, Addis Abeba, Etiópia – ďalší z veľtrhov
v rámci trojročného projektu Study in Europe zastrešovaného Európskou komisiou, ktorého
cieľom je predstaviť možnosti štúdia v Európe študentom z celého sveta, pomôcť zahraničným
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študentom nájsť študijné a výskumné štipendijné možnosti v Európe, a taktiež umožniť
nadviazanie a posilnenie kontaktov a kooperácie medzi európskymi vysokoškolskými
inštitúciami a zahraničnými študentami a partnerskými inštitúciami. Veľtrhu v Etiópii sa
zúčastnilo celkovo 20 vystavovateľov z 10 európskych krajín.
V stánku SAIA bolo počas celého dňa účastníkom a záujemcom veľtrhu propagované
vysoké školstvo na Slovensku a taktiež jednotlivé vysokoškolské inštitúcie. Medzi účastníkmi
boli prevažne študenti končiaci stredoškolské štúdium, vysokoškolskí študenti, učitelia
vysokých škôl ale aj rodičia, či agenti, ktorí v krajine pomáhajú študentom s výberom škôl.
Informácie o vysokoškolskom vzdelávaní boli poskytnuté približne 450 záujemcom, ktorí sa
v stánku pristavili a informovali o možnostiach štúdia na Slovensku. Najväčší záujem prejavili
o štúdium v oblasti IT a počítačových vied, a iných technických odborov ako elektrotechnika
a stavebníctvo. Záujem bol tiež o poľnohospodárstvo, či medicínu a iné prírodné vedy.
Účastníci sa pýtali na výšky poplatkov v prípade študijných programov v anglickom jazyku,
ale aj na kurzy slovenského jazyka a možnosti štúdia v slovenčine. Okrem celého štúdia bol
účastníkom propagovaný aj Národný štipendijný program SR ako možnosť získania finančnej
podpory na semestrálny či výskumný pobyt a absolvovanie časti svojho štúdia na Slovensku.
Návštevníkom veľtrhu boli v stánku tiež distribuované rôzne propagačné materiály,
publikácie, brožúry a letáky: publikácie Study in Slovakia: Study Programmes Offered in
Foreign Languages, International Researcher’s Guide to Slovakia a International Student’s
Guide to Slovakia; záložky a letáky Národného štipendijného programu SR; letáky – zoznam
všetkých fakúlt slovenských vysokých škôl a univerzít rozdelených podľa študijných odborov,
jazykové kurzy slovenského jazyka pre cudzincov a letná škola slovenského jazyka a kultúry,
stručné informácie pre občanov Etiópie o vízach na Slovensko, o povolení na prechodný pobyt
a pracovnom povolení, či životných nákladoch na Slovensku.
Paralelne počas poskytovania informácií v jednotlivých stánkoch prebiehali vo
vedľajšej sále prezentácie, medzi ktorými odznela aj prezentácia za SAIA. V priebehu 30
minútového priestoru odzneli základné fakty o Slovensku, vzdelávacom systéme v krajine,
organizácii vysokoškolského štúdia na Slovensku, či životných nákladov na Slovensku,
a predstavený bol tiež Národný štipendijný program SR.

23

Deň pred samotným veľtrhom, teda 15. 11. 2019, bol zorganizovaný taktiež
networkingový seminár pre zástupcov vysokých škôl z Etiópie, na ktorom sa zúčastnili aj
zástupcovia vystavovateľov (celkovo cca 100 účastníkov). Počas diskusie k jednotlivým
prezentáciám v rámci seminára prezentoval M. Fedák aj možnosti spolupráce so Slovenskom,
ako aj potenciál NŠP na tento účel.

Study in Europe Fair Ethiopia, Addis Abeba, Etiópia

26. – 28. novembra 2019, Study in Europe, Webinar series Africa (webinár) pre Afriku –
podujatie bolo organizované DAAD z konzorcia Study in Europe Project. Webinára sa
zúčastnilo 13 krajín: Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko,
Nemecko, Maďarsko, Malta, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Na celé
podujatie sa zaregistrovalo 4 495 osôb, pričom 1 026 (23 %) sa reálne zúčastnilo sledovania,
z toho 234 osôb bolo pripojených online počas prezentácie SAIA, n. o. Až 3 952 osôb (88 %)
sa zaregistrovalo „so súhlasom“, čo znamená, že poskytli svoje kontaktné údaje a chcú naďalej
dostávať informácie o štúdiu v Európe. Štúdium na Slovensku reprezentovala SAIA, n. o., dňa
27. novembra v čase od 15:30 do 16:00. Účastníkom boli počas prvých 15 minút poskytnuté
základné informácie o Slovenskej republike, stručné informácie o vysokoškolskom systéme na
Slovensku, o webovej stránke a databáze štipendií a grantov SAIA, n. o., a predovšetkým
o Národnom štipendijnom programe SR ako o možnosti financovania výskumného či
študijného pobytu na Slovensku. V druhej polovici webinára (15 min.) bol vytvorený priestor
na otázky, ktoré mohli účastníci klásť prostredníctvom četu. Záujem bol o konkrétne študijné
odbory a o možnostiach práce po štúdiu na Slovensku. Na záver webinára boli účastníkom
poskytnuté na stiahnutie publikácie SAIA, n. o. Záznam webinára je zverejnený na stránke
DAAD (http://daad.reflact.com/pbj20lkl4qvd/), kde si ho môžu pozrieť aj takí účastníci, ktorí
sa nemohli zúčastniť priameho prenosu.
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Guinejský štipendista NŠP prijal účasť na webinári a podelil
sa so skúsenosťami s programom.

Ďalšie aktivity v oblasti propagácie programu a slovenského vysokoškolského priestoru
V prípade oboch uzávierok, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, 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 a
Česku 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, resp. francúzskej) 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
(Veľvyslanectvo IR Irán vo Viedni; Veľvyslanectvá SR v Taškente, Londýne, Hanoji, Záhrebe,
Ankare, Madride, Kuvajte, Canberre, Moskve, Nairobi, 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 (UK Bratislava, STU Bratislava, SPU Nitra, UMB
Banská Bystrica, UPJŠ Košice, TU Zvolen, TUAD Trenčín, KU Ružomberok, UCM Trnava,
TU Košice, PEVŠ Bratislava, ale aj iné).
Informácia o Národnom štipendijnom programe SR bola v 1. štvrťroku 2019 zverejnená
na európskom portáli EURAXESS v časti „Jobs & Funding“, kde sú zverejňované nielen
pracovné ponuky, ale aj štipendiá a granty. Informácia o NŠP sa bude v tejto databáze
zobrazovať až do odvolania.
Dňa 14. marca 2019 navštívili zástupcovia Veľvyslanectva Iránskej islamskej republiky
(radca pre záležitosti Slovenskej republiky a radca pre technické záležitosti) priestory SAIA a
stretli sa s administrátorom NŠP. Administrátor predstavil pracovníkom veľvyslanectva NŠP
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a oboznámil ich s detailnými podmienkami programu. Reprezentanti Iránu prezentovali záujem
rozšíriť informácie o NŠP príslušným orgánom v tejto krajine.
4. apríla 2019 kontaktovala SAIA elektronickou poštou tretia tajomníčka pre oblasť
školstva, vedy a výskumu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli (Belgicko) so žiadosťou
o zaslanie propagačných materiálov, ktoré by mohol zastupiteľský úrad využiť na propagáciu
slovenského vysokoškolského priestoru a štipendijných programov na prezentačnom veľtrhu,
ktorý sa konal koncom apríla na Université Libre de Bruxelles (Slobodná univerzita v Bruseli).
Každá krajina EÚ mala na tomto veľtrhu svoje zastúpenie. 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) a anglická verzia
letáku NŠP (100 ks). Elektronickou poštou bola zastupiteľskému úradu zaslaná informačná
brožúrka v anglickom jazyku s informáciou o Slovensku a štúdiu na Slovensku (stručná
informácia o Slovensku, vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku, zoznam vysokých škôl,
študijné programy ponúkané v cudzích jazykoch, štipendijné možnosti na Slovensko).
SAIA, n. o. začiatkom júna 2019 zaslala Ministerstvu zahraničných vecí a európskych
záležitostí propagačné materiály – publikácie International Student’s Guide to Slovakia (600
ks), Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages (300 ks) a anglická
verzia letáku NŠP (1 000 ks).
8. augusta 2019 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 uskutoční dňa 17. októbra 2019 v
Sarajeve). Diplomatickou poštou boli zastupiteľskému úradu odoslané publikácie International
Student’s Guide to Slovakia (100 ks), Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign
languages (100 ks), anglická verzia letáku NŠP (100 ks). Elektronickou poštou bol
zastupiteľskému úradu zaslaný leták v anglickom jazyku so všeobecnými informáciami
o vysokoškolskom vzdelávaní a výskume na Slovensku.
12. augusta 2019 sa na nás s obdobnou žiadosťou obrátila zástupkyňa vedúceho
zastupiteľského úradu Veľvyslanectva SR v Canberre (Austrália) s cieľom zúčastniť sa
a prezentovať slovenské školstvo na podujatí Windows to the World dňa 12. októbra 2019
v Canberre. Na žiadosť zastupiteľského úradu v Canberre boli odoslané na Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí publikácie International Student’s Guide to
Slovakia (100 ks), Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages (100 ks)
a anglická verzia letáku NŠP (100 ks), naviac bolo taktiež poskytnutých 5 publikácií
International Researcher’s Guide to Slovakia.
21. augusta 2019 kontaktoval zástupca vedúceho zastupiteľského úradu Veľvyslanectva
SR v Tirane (Albánsko) so žiadosťou o zaslanie propagačných materiálov za účelom
propagácie slovenského školstva na veľtrhu v Tirane, ktorý sa uskutočnil26. októbra 2019. Na
zastupiteľský úrad Veľvyslanectva v Tirane bolo prostredníctvom MZVaEZ SR odoslaných
300 kusov propagačného materiálu a to publikácie, International Student’s Guide to Slovakia
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(100 ks), Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages (100 ks) a anglická
verzia letáku NŠP (100 ks).
13. septembra 2019 sme boli požiadaný Ambasádou SR v Bruseli o dodanie 20 kusov
publikácií o štipendijných možnostiach na Slovensku pre zahraničných študentov. Odoslané
boli publikácie, Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages (20 ks),
International Student’s Guide to Slovakia (20 ks) a anglická verzia letáku NŠP (50 ks) spolu
s francúzskou verziou letáku NŠP (17 ks).
V 3. štvrťroku 2019 sa začalo pracovať na aktualizácii publikácie „Study in Slovakia:
Study programmes offered in foreign languages“. SAIA oslovila všetky slovenské vysoké školy
s prosbou o kontrolu časti publikácie venovanej danej vysokej škole a o aktualizáciu textov.
Tieto informácie boli následne pracovníkom SAIA zapracované do aktualizovaného vydania
publikácie. Publikácia sa dostala do tlače v 4. štvrťroku 2019 so zámerom jej využitia na
medzinárodných veľtrhoch vysokoškolského vzdelávania v zahraničí v roku 2020.
Dňa 16. októbra 2019 pri príležitosti oslavy 15. výročia rozšírenia EÚ sa konalo
podujatie s názvom EU Day, ktoré hosťovala známa bruselská univerzita VUB - Vrije
Universiteit Brussel. Zúčastnili sa na ňom všetky krajiny, ktoré v roku 2004 rozšírili rady EÚ,
okrem Malty a Cypru. Cieľom akcie bolo poskytnúť viac informácii o vzdelávacích systémoch,
možnostiach štúdia či stáží v jednotlivých krajinách, možnostiach cestovného ruchu a
kultúrneho a športového vyžitia. Každá z krajín mala na prezentáciu k dispozícii vlastný stánok.
Veľvyslanectvo SR v Bruseli na účely prezentácie Slovenska poskytlo propagačné materiály,
medzi ktorými boli aj propagačné materiály SAIA, resp. NŠP vyžiadané veľvyslanectvom
v septembri. Slovenský stánok sa zameral na prezentáciu zahraničných študijných programov
slovenských univerzít a možnosti štipendií pre zahraničných študentov. Najväčší záujem bol o
publikáciu agentúry SAIA - Study in Slovakia, ale aj letáky Národného štipendijného programu
SR v anglickom a francúzskom jazyku.
Dňa 17. októbra 2019 sa v priestoroch rektorátu Sarajevskej univerzity uskutočnil 10.
ročník medzinárodného veľtrhu štipendií, na ktorom participovalo viac ako 50 vzdelávacích
inštitúcií, diplomatických misií, akademických inštitúcií a podnikateľských subjektov z celého
sveta. Slovenskú účasť (už druhýkrát) predstavovali zástupcovia Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj ZÚ SR v Sarajeve.
Z diplomatických misií sa veľtrhu zúčastnilo 8 zastupiteľských úradov, k tradičným okrem
Nemecka, Turecka, Japonska, Grécka a ČĽR sa z krajín V4 pridalo Maďarsko. Prírastkom boli
vzdelávacie inštitúcie z Portugalska a Španielska. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj
na tento veľtrh prišli hlavne vysokoškolskí študenti z celej Bosny a Hercegoviny, predstavitelia
rôznych akademických agentúr, spolkov a združení študentov vysokých škôl, ako aj žiaci
stredných škôl v Sarajeve. Veľký záujem bol aj o informačné materiály a publikácie o
možnostiach štúdia v SR ako aj o Národnom štipendijnom programe SR. ZÚ využilo aj tento
ročník na zvýšenie informovanosti študentov z Bosny a Hercegoviny (ako aj odbornej
verejnosti) o možnostiach štúdia na slovenských VŠ, od čoho môžeme očakávať ďalších
záujemcov a úspešných uchádzačov o štátne štipendiá SR. Aj tohtoročný veľtrh bol predmetom
záujmu médií. Zo správy Veľvyslanectva SR v Sarajeve vyberáme:
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„ZÚ chce aj touto cestou poďakovať akademickej agentúre SAIA za zaslanie
informačných materiálov o štúdiu v SR, ako aj za poskytnutú pomoc v rámci prípravy na účasť
na podujatí. ZÚ informoval o podujatí na sociálnych sieťach.“

SAIA, n. o., ešte v júli kontaktovala 3 relevantné veľvyslanectvá s informáciou, že
v krajinách ich pôsobnosti organizuje Európska komisia, resp. zastúpenie EÚ v danej krajine
vzdelávacie veľtrhy zamerané na vysokoškolské štúdium v Európe pod hlavičkou Study in
Europe. Išlo o tieto veľtrhy:





Study in Europe fair Albania, 26. 10. 2019 – paralelne k tomuto veľtrhu bol
organizovaný aj kontaktný seminár zameraný na spoluprácu s regiónom Západného
Balkánu,
Study in Europe fair Tunisia, 3. 12. 2019,
Study in Europe fair Nepal, 27. – 28. 9. 2019.

Účasť pre národné zastúpenie bola vo všetkých prípadoch bezplatná. SAIA vzhľadom
na obmedzené finančné možnosti (potreba cestovných nákladov a nákladov na prepravu
materiálov) nemohla byť priamo zastúpená na podujatiach a prezentovať slovenské vysoké
školstvo, avšak ponúkla veľvyslanectvám, že poskytne informačné materiály (elektronické
letáky, prípadne na printové materiály na doručenie diplomatickou poštou na náklady MZV)
a dizajnovú podporu pre prípravu výzdoby stánku. Z troch oslovených veľvyslanectiev
zareagovalo pozitívne Veľvyslanectvo SR v Tirane, ktoré sa aktívne zúčastnilo veľtrhu
v Albánsku (Veľvyslanectvo SR v Káhire s pôsobnosťou pre Tunisko a Veľvyslanectvo SR
v Dillí s pôsobnosťou pre Nepál neprejavili záujem zúčastniť sa predmetných veľtrhov).
Pripájame krátku správu o účasti zástupcov SR na veľtrhu v Tirane:
„Veľtrhu sa zúčastnilo podľa nášho odhadu viac ako osem stoviek mladých študentov, ktorí sa
zaujímali o možnosti štúdia na Slovensku. Študenti sa prevažne informovali o možnosti štúdia
medicíny, mali záujem o štúdium práva a možnosti získania štipendia. V našom stánku sa
pristavili aj učitelia a profesori z miestnych univerzít a zaujímali sa o výmenné pobyty študentov
a učiteľov a o výmenu skúseností medzi univerzitami.“
Zároveň treba dodať, že výstavy Study in Europe v Tirane sa s vlastným stánkom
zúčastnila aj Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá informáciu o tejto možnosti taktiež
získala od SAIA, n. o., prostredníctvom pravidelného informovania prorektorov pre
medzinárodnú spoluprácu.
21. novembra sa uskutočnila opätovná návšteva zástupcu Veľvyslanectva Iránskej
islamskej republiky (radca pre záležitosti Slovenskej republiky) v priestoroch SAIA za účelom
udržiavania priateľských vzťahov a nadviazania kontaktov s novým administrátorom NŠP.
Administrátor ponúkol pracovníkovi veľvyslanectva štatistiku týkajúcu sa úspešnosti iránskych
uchádzačov o NŠP, objasnil proces výberu a ponúkol konzultácie iránskym uchádzačom
ohľadom kvality prihlášky, ktorá je poskytovaná každému záujemcovi. Reprezentant Iránu
poskytol naopak štatistiku o iránskych vysokoškolských študentoch a výskumníkoch na
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Slovensku a v susedných štátoch no aj o náraste záujmu iránskych študentov/výskumníkov
o slovenský akademický priestor.

Informácie o programe v médiách
27. apríla 2019, Slovenská tlačová agentúra SITA zverejnila tlačovú správu o jarnej
uzávierke na podávanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR.
Správu mohli následne prevziať rôzne slovenské média a informovať o NŠP širokú verejnosť,
napríklad:




internetová stránka MŠVVaŠ:
www.minedu.sk/narodny-stipendijny-programslovenskej-republiky-umoznuje-studium-v-ktorejkolvek-krajine-sveta/;
komunitný portál pre učiteľov a riaditeľov škôl: www.skolskyportal.sk/vzdelavanievychova/narodny-stipendijny-program-umoznuje-studium-v-ktorejkolvek-krajine;
spravodajský portál tlačovej agentúry TASR: www.teraz.sk/slovensko/narodnystipendijny-program-umoznu/392233-clanok.html.

11.-12. septembra 2019, Tlačová agentúra Slovenskej republiky zverejnila tlačovú
správu o októbrovej uzávierke na podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP, odkiaľ bola
následne informácia prebraná a rozšírená ďalej napr.: Slovenským rozhlasom RTVS, či
rôznymi denníkmi (SME, Hlavné správy a pod), napríklad:







Rádio Slovensko: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1195101 (čas 8:20);
internetová stránka MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/narodny-stipendijny-programstipendia-na-studium-a-vyskum-v-ktorejkolvek-krajine-sveta/;
spravodajský
portál
tlačovej
agentúry
TASR:
https://www.teraz.sk/slovensko/vysokoskolaci-a-doktorandi-sa-mozu-u/418048clanok.html;
denník SME: https://domov.sme.sk/c/22210593/vysokoskolaci-sa-mozu-uchadzat-ostipendium-a-cestovny-grant.html;
internetový denník 24hod.sk: https://www.24hod.sk/narodny-stipendijny-programpodporuje-studentov-v-zahranicnom-studiu-cl705296.html.

Počas marca 2019 prebiehali dve facebookové kampane (spustené koncom februára)
osobitne určené uchádzačom o štipendium NŠP s trvalým pobytom na Slovensku a
uchádzačom zo zahraničia.
V priebehu septembra 2019 prebiehali takisto 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 2019 SAIA, n. o., poskytovala informácie záujemcom o štipendijné
pobyty v rámci Národného štipendijného programu osobne, telefonicky aj e-mailom. Celkovo
boli informácie poskytnuté v 5 801 prípadoch (2 197 prípadov záujemcov o vyslanie do
zahraničia; 3 604 prípadov záujemcov o pobyt na Slovensku), a to tak pracovníkmi SAIA, n.
o., v Bratislave, ako aj pracovníkmi regionálnych pracovísk (Banská Bystrica, Košice, Nitra,
Žilina).
Po otvorení systému na podávanie on-line žiadostí o štipendium v rámci NŠP (27.
februára 2019, resp. 29. júla 2019) 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. 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.
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. zoznam vysokých
škôl aj s fakultami s podobným zameraním, aké má ich štúdium/výskum. Častou bývala otázka,
ako sa dá získať akceptačný/pozývací list z vysokej školy/výskumnej organizácie a koho je
najlepšie kontaktovať.
Po uzatvorení systému na podávanie on-line žiadostí v rámci NŠP – 30. apríla 2019,
resp. 31. októbra 2019, vždy o 16:00 hod. – pokračovala komunikácia administrátorov
programu s uchádzačmi o štipendium v rámci NŠP. 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, resp. bližšie
informácie o dôvode formálneho zamietnutia žiadosti (podrobnejšie sme ich informovali o
pridelených bodoch za jednotlivé hodnotené kategórie a na základe komentárov členov
výberovej komisie sme uchádzačom uviedli aj dôvody, resp. na základe podmienok programu
objasnili dôvod formálneho zamietnutia. 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.

30

ADMINISTRÁCIA ŽIADOSTÍ A ŠTIPENDIÍ
Zmeny v rámci Národného štipendijného programu a úprava pri podávaní žiadostí

Zmena v zložení výberovej komisie
V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2019 sa na hodnotení žiadostí z vážnych
osobných dôvodov nepodieľal Mgr. Peter Vršanský, PhD. Túto skutočnosť oznámil
administrátorom programu po pridelení žiadostí na hodnotenie. Aby sa predišlo prerozdeleniu
jemu pridelených žiadostí medzi ostatných členov výberovej komisie a navýšeniu im
pridelených žiadostí na hodnotenie (prírodné vedy – živá príroda), SAIA, n. o., operatívne
oslovila ako externého hodnotiteľa bývalého člena výberovej komisie NŠP s podobným
vedným zameraním, Mgr. Jozefa Ukropca, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV, ktorý súhlasil
s ohodnotením žiadostí pôvodne pridelených na hodnotenie pánovi Vršanskému. Mgr. Peter
Vršanský, PhD., sa zároveň vzdal členstva vo výberovej komisii Národného štipendijného
programu SR. Keďže funkčné obdobie tejto komisie sa končilo v roku 2019 (ostával už len
výber s dátumom uzávierky 31. októbra 2019), SAIA nežiadala SAV o nomináciu nového člena
výberovej komisie).
V rámci výzvy s dátumom uzávierky 31. októbra 2019 sa na hodnotení žiadostí z
vážnych osobných dôvodov nepodieľali Ing. Daneš Brzica, PhD., RNDr. Pavol Siman, PhD., a
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. Tak ako v prvej uzávierke daného roka, aj v tejto bol
oslovený ako externý hodnotiteľ bývalý člen výberovej komisie NŠP, Mgr. Jozef Ukropec,
PhD., z Biomedicínskeho centra SAV, ktorý súhlasil s ohodnotením žiadostí pôvodne
pridelených na hodnotenie pani Stoffovej. V ostatných prípadoch, páni Brzica a Siman, nás
kontaktovali s dostatočným predstihom, aby sme dokázali zareagovať a prerozdeliť žiadosti
rovnomerne medzi ostatných hodnotiteľov, s prihliadnutím na vedné zameranie.

Nová výberová komisia
V súvislosti s končiacim sa funkčným obdobím výberovej komisie Národného
štipendijného programu SR, vymenovanej na roky 2017 – 2019, SAIA, n. o. požiadala
Slovenskú akadémiu vied a Slovenskú rektorskú konferenciu o predloženie nominácie na
členov výberovej komisie Národného štipendijného programu na obdobie rokov 2020 – 2022.
Na základe zaslaných nominácií a zohľadniac požiadavky programu, SAIA, n. o., pripravila
návrh zloženia výberovej komisie, ktorý zaslala Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
SR na schválenie. Návrh bol ministerstvom akceptovaný a ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu SR vymenovala jednotlivých členov výberovej komisie (menovacie dekréty
jednotlivým členom rozosielalo priamo ministerstvo).

Za členov výberovej komisie na roky 2020 – 2022 boli vymenovaní:


prof. Ing. Peter Brída, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline (návrh predložila SRK);
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Ing. Daneš Brzica, PhD. – Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
(návrh predložila SAV);
JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (návrh
predložila SRK);
Mgr. Michal Fedák – SAIA, n. o. (na návrh SAIA, n. o., v súlade so zmluvou);
prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
(návrh predložila SRK);
prof. RNDr. Erika Halášová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave (návrh
predložila SRK);
Mgr. Juraj Hrabovský, PhD. – Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v
Bratislave (návrh predložila SAV);
RNDr. Róbert Kanka, PhD. – Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAV);
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave
(návrh predložila SRK);
doc. Mgr. art. Mgr. Barbora Krajč Zamišková, ArtD. – Vysoká škola múzických
umení v Bratislave (návrh predložila SAIA, n. o.);
Mgr. Zuzana Krajčovičová – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(nominácia ministerstva v súlade so zmluvou);
doc. Ing. Ján Krmela, PhD. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
(návrh predložila SRK);
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. – Slovenská technická univerzita v Bratislave
(návrh predložila SRK);
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. – Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAV);
Mgr. Svetlana Miklíková, PhD. – Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske
centrum Slovenskej akadémie vied v Bratislave (návrh predložila SAV);
doc. Ing. Jana Péliová, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave (návrh predložila
SRK);
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline (návrh predložila SRK);
Mgr. Katarína Rentková, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave (návrh
predložila SAIA, n. o.)
Ing. Karel Saksl, DrSc. – Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
v Košiciach (návrh predložila SAV);
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. – Univerzita Komenského v Bratislave
(návrh predložila SRK);
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. – Ústav merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave
(návrh predložila SAV);
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. – Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske
centrum Slovenskej akadémie vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave (návrh
predložila SAIA, n. o.)
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Mgr. Martin Vaňko, PhD. – Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
v Tatranskej Lomnici (návrh predložila SAV).



Mgr. Marína Zavacká, PhD. – Historický ústav Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAV).

Funkčné obdobie novej komisie začalo prvým kalendárnym dňom roka 2020 a bude
v platnosti do posledného kalendárneho dňa roka 2022, teda 3 roky, čo zodpovedá jednému
funkčnému obdobiu výberovej komisie.
Vzhľadom na administratívne nedopatrenie nebola v rámci pôvodného návrhu na
vymenovanie zohľadnená nominantka SAV:


Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. - Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
v Bratislave (návrh predložila SAV).
SAIA preto v rámci odstraňovania nedopatrenia dodatočne predložila tento návrh na
vymenovanie menovanej, a aktuálne sa čaká na menovací dekrét zo strany ministerstva, čím
sa stane 25. členkov komisie.

Zmena podmienok NŠP od roku 2020
Na základe podnetov zo zasadnutí výberovej komisie, ako aj vychádzajúc z praktických
potrieb programu, SAIA, n. o., v priebehu 3. štvrťroku rozpracovala a predložila ministerstvu
na schválenie úpravu v podmienkach podpory zo zdrojov NŠP, ktorá bola následne schválená,
pričom nadobúda platnosť od nového kalendárneho roku, teda už pri nasledujúcom výbere
s dňom uzávierky 30. 4. 2020, kde budú upravené podmienky implementované aj v praxi.
K najsignifikantnejším úpravám podmienok (okrem mnohých menších spresňujúcich
zmien) došlo v nasledujúcich oblastiach:










nové riešenie uplatňovania cestovných výdavkov u slovenských štipendistov (cestovné
výdavky sa po novom budú riešiť ako paušálna náhrada v závislosti od vzdialenosti)
a zjednotenie sadzieb paušálov u slovenských a zahraničných štipendistov,
obmedzenia pre opätovné uchádzanie sa o štipendium sa v prípade slovenských
uchádzačov mierne uvoľnili (zvýšil sa limit z 3 na 5 mesiacov predošlého čerpania
štipendia pre oprávnenosť na opätovné podanie žiadosti),
spresnenie požiadaviek pre predkladanie dokumentov v rámci žiadosti o štipendium
(najmä čo sa týka požadovanej formy a explicitného formulovania potreby uchádzačov
mať k dispozícii aj originály pre prípad kontroly),
zjednotenie všetkých štipendijných sadzieb na menu EUR u slovenských štipendistov,
zvýšenie sadzieb štipendií pre zahraničných štipendistov pri pobytoch na Slovensku.
jasnejšie zadefinovanie zodpovedností a oprávnení administrátora programu v procese
výberu, ako aj explicitné uvedenie práva uchádzača na preskúmanie správnosti postupu
v rámci výberu.
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Úprava formulárov on-line žiadostí o štipendium
Vo formulároch on-line žiadostí boli vykonané menšie úpravy, 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
Pre lepšiu orientáciu v databáze a v súvislosti s úpravami oficiálnych názvov niektorých
krajín boli aj na webovej stránke vyžadované menšie, ale opodstatnené úpravy. V rámci
členenia krajín boli zaradené krajiny Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko a Turecko do
zjednocujúcej kategórie Ostatné krajiny Európy, resp. Other European Countries, popri svojej
samostatnej existencii. Čo sa týka zmien v názvoch, prebehla úprava názvov v anglickom
jazyku z Great Britain na United Kingdom a Macedonia na North Macedonia.

Výbery štipendistov v roku 2019
V roku 2019 sa uskutočnili dve výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá a cestovné
granty v rámci Národného štipendijného programu, a to prvá s uzávierkou 30. apríla 2019
a druhá s uzávierkou 31. októbra 2019.
Celkovo bolo v roku 2019 podaných 799 žiadostí, z toho 180 uchádzačov zo Slovenska
na pobyty v zahraničí (25 študentov, 121 doktorandov a 34 postdoktorandov) a 619 uchádzačov
zo zahraničia (126 študentov, 116 doktorandov a 377 uchádzačov v kategórii vysokoškolský
učiteľ, vedecký a umelecký pracovník). Štipendium získalo spolu 273 uchádzačov, z toho 95
uchádzačov zo Slovenska na pobyty v zahraničí (11 študentov, 63 doktorandov a 21
postdoktorandov) a 178 uchádzačov zo zahraničia (31 študentov, 26 doktorandov a 121
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;
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-

-

-

-

zverejnenie výsledkov na webovej stránke programu a v on-line systéme na
predkladanie žiadostí, zverejnenie výsledkov výberov v Bulletine SAIA a zaslanie
informácie o výsledkoch výberov MŠVVaŠ SR, jednotlivým vysokým školám
a ústavom SAV;
vypracovanie rozhodnutí o udelení, resp. neudelení štipendia všetkým uchádzačom
o štipendium v rámci NŠP a ich zaslanie elektronickou poštou na elektronickú
adresu uchádzačov;
v prípade schválených štipendistov s trvalým pobytom v SR vypracovanie a zaslanie
rozhodnutí, dohôd o udelení štipendia a/alebo dekrétov o udelení štipendia,
formuláru potvrdenia o štúdiu a formuláru oznámenia bankových údajov
a zabezpečenie akceptácie štipendia štipendistom za podmienok stanovených
programom;
v prípade schválených štipendistov zo zahraničia zaslanie dekrétu o udelení
štipendia (oficiálny dvojjazyčný dokument – zároveň v slovenskom a anglickom
jazyku – ktorý štipendistovi slúži ako doklad o udelení štipendia; štipendista sa ním
preukáže pri podaní žiadosti o víza, resp. o prechodný pobyt na Slovensku),
informačného sprievodného listu (v dvoch verziách v anglickom a slovenskom
jazyku; list štipendistovi poskytuje užitočné informácie týkajúce sa vyplácania
štipendia, zdravotného poistenia, víz, prechodného pobytu a pod.), formuláru
potvrdenia o prijatí štipendia, formuláru oznámenia bankových údajov, formuláru
osnovy záverečnej správy a publikácie International student’s guide to Slovakia,
resp. International researcher’s guide to Slovakia poštou na ich kontaktnú adresu.

Čo sa týka kontroly formálnej stránky predkladaných žiadostí, programoví
administrátori sa už aj v procese prípravy žiadostí (teda pred termínom uzávierky) v spolupráci
s uchádzačmi o štipendium a ich kontaktnými osobami z pozývajúcej inštitúcie snažili
odstrániť prípadné nedostatky, a to v prípade, že sa na nich uchádzači obrátili, resp. popri
priebežnej kontrole prichádzajúcich originálov akceptačných/pozývacích listov. Do žiadostí
však uchádzačom zasahované nebolo.
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 2019. Podrobné štatistiky o predložených a schválených
žiadostiach podaných v roku 2019 (podľa odborného zamerania uchádzačov, krajiny pobytu,
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resp. štátnej príslušnosti, prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie a pohlavia) uvádzame v prílohách
č. 2 – 9 tejto správy.

Uzávierka na predkladanie žiadostí 30. 4. 2019
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo 18. júna 2019 v priestoroch SAIA, n. o.
Po ukončení samotného výberu žiadostí predložených k termínu 30. apríla 2019 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 58 vysoko
kvalitných žiadostí, pričom na ich podporu by len pre tento výber muselo byť financovanie
programu navýšené o cca 160 000 €. Výberová komisia preto odporúča 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 prijímania žiadostí – 30. apríla 2019 – sa o štipendium a cestovný
grant uchádzalo 104 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly žiadostí zo
strany administrátora programu bolo zistené, že 13 uchádzačov (5 v kategórii študent, 7 v
kategórii doktorand, 1 v kategórii postdoktorand) nesplnilo formálne podmienky pre podanie
žiadosti o štipendium. Výberová komisia preto všetky tieto žiadosti zamietla pre nesplnenie
podmienok programu.
104 uchádzačov pochádzalo z 18 slovenských vysokých škôl a 4 ústavov SAV. V 21
prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium realizovalo na externej
vzdelávacej inštitúcii, teda na 13 ústavoch SAV. Z celkového počtu 104 uchádzačov si podalo
žiadosť 17 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 67 v kategórii doktorand
a 20 v kategórii postdoktorand. Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 32 krajín sveta (19
krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 68 žiadostí; 13 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 36 žiadostí).
Žiadosti o štipendiá vrátane cestovných grantov uchádzačov s trvalým pobytom na
Slovensku podané k 30. aprílu 2019 predstavovali požiadavku v sume 464 220 €.
Výberová komisia udelila štipendium 60 uchádzačom, z toho 6 študentom slovenských
vysokých škôl na časť magisterského štúdia (31,5 štipendijných mesiacov) do 5 krajín sveta,
41 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského štúdia (185,5
štipendijných mesiacov) do 21 krajín sveta a 13 postdoktorandom pôsobiacich na slovenských
vysokých školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (69 štipendijných
mesiacov) do 8 krajín sveta. Finančnú podporu získalo teda spolu 60 uchádzačov do 26 krajín
(16 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 40 štipendistov; 10 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 20
štipendistov) v rozsahu 227,5 štipendijných mesiacov.
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 319 775 €, teda konkrétne:
36





6 študentov:
19 975 €,
41 doktorandov:
222 600 €,
13 postdoktorandov: 77 200 €.

Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám vo výške 18 400
€, a to:




5x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (celkom 1 100 €),
33x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (celkom 13 300 €),
10x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre postdoktorandov (celkom 4 000 €).

V kategórii doktorand komisia nominovala 10 náhradníkov (36,5 štipendijných mesiacov) –
z toho 9 s cestovným grantom, a to konkrétne:



4 uchádzačom v podkategórii „spoločensko-humanitné vedy a umenie“,
6 uchádzačom v podkategórii „lekárske, pôdohospodárske, prírodné a technické vedy“.

Náhradníkom bolo štipendium udelené v prípade, ak komisiou schválení štipendisti
nemohli nastúpiť na pobyt, resp. ak to finančné možnosti programu dovolili; o udelení štipendia
náhradníkom rozhodol 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“).

Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky prijímania žiadostí – 30. apríla 2019 – sa o štipendium uchádzalo
275 zahraničných uchádzačov. Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu
bolo zistené, že 85 uchádzačov (23 v kategórii študent, 16 v kategórii doktorand, 46 v kategórii
vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník) nesplnilo formálne podmienky pre
podanie žiadosti o štipendium. Výberová komisia preto jednohlasne odsúhlasila zamietnutie
týchto žiadostí.
275 uchádzačov zo 45 krajín (13 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 34 uchádzačov; 32 krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 241 uchádzačov) žiadalo o štipendium na pobyty na 22
slovenských vysokých školách, 22 ústavoch SAV a 3 výskumných organizáciách. Z celkového
počtu 275 uchádzačov si podalo žiadosť 66 v kategórii študent, 47 v kategórii doktorand a 162
v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník.
Žiadosti o štipendiá vrátane cestovných grantov uchádzačov s trvalým pobytom na
Slovensku podané k 30. aprílu 2019 predstavovali požiadavku v sume 464 220 €.
Výberová komisia na zasadnutí dňa 18. júna 2019 udelila štipendium 25 študentom
(143,5 štipendijných mesiacov), 17 doktorandom (88 štipendijných mesiacov) a 66
vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (357 štipendijných
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mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu 108 uchádzačov z 30 krajín (8 krajín
EÚ/EHP/Švajčiarsko – 16 štipendistov; 22 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 92 štipendistov)
v rozsahu 516,5 štipendijných mesiacov. Výberová komisia zároveň udelila 24 príspevkov na
cestovné žiadaných so štipendiom pre študentov a 11 príspevkov na cestovné žiadaných so
štipendiom pre doktorandov.
Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendijné pobyty počas akademického roka
2019/2020 predstavovali 821 835 € (vrátane predpokladaných nákladov na preplatenie
zdravotnej prehliadky [všetky kategórie] a príplatku na cestovné [kategória študent a
doktorand]).
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 394 125 € (vrátane prostriedkov na
refundáciu zdravotnej prehliadky a príspevkov na cestovné), teda konkrétne:





25 študentov
17 doktorandov
1 mladšieho vysokoškolského učiteľa/výskumníka
65 starších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov

64 425 €,
55 540 €,
1 160 €,
273 000 €.

Výberová komisia v tejto uzávierke pri uchádzačoch zo zahraničia nevybrala žiadnych
náhradníkov (náhradníci boli vzhľadom na vysokú kvalitu žiadostí vybraní len v kategórii
„doktorand s trvalým pobytom na Slovensku“).

Uzávierka na predkladanie žiadostí 31. 10. 2019
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo 11. decembra 2019 v priestoroch SAIA, n. o.
Po ukončení samotného výberu žiadostí predložených k termínu 31. októbra 2019 výberová
komisia konštatovala, že s ohľadom na aktuálnu alokáciu finančných prostriedkov na program
zo strany MŠVVaŠ SR nebolo možné podporiť ešte viacero vysoko kvalitných žiadostí
uchádzačov (teda žiadosti hodnotené na úrovni 75 % a viac, 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 93 vysoko
kvalitných žiadostí, pričom na ich podporu by len pre tento výber muselo byť financovanie
programu navýšené o cca. 400 000 €. Výberová komisia preto odporúča 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 prijímania žiadostí – 31. októbra 2019 – sa o štipendium a cestovný
grant uchádzalo 76 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly žiadostí zo strany
administrátorky programu bolo zistené, že 6 uchádzačov (1 v kategórii študent a 5 v kategórii
doktorand) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium.
76 uchádzačov pochádzalo z 15 slovenských vysokých škôl, 1 zahraničnej vysokej
školy a zo 4 ústavov Slovenskej akadémie vied. V 11 prípadoch doktorandov slovenských
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vysokých škôl sa ich štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 10 ústavoch
SAV. Z celkového počtu 76 uchádzačov si podalo žiadosť 8 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 54 v kategórii doktorand a 14 v kategórii postdoktorand.
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 25 krajín sveta (z toho 58 žiadostí bolo do 15 krajín
EÚ/EHP a Švajčiarska a 18 žiadostí bolo do 10 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska).
Výberová komisia na zasadnutí dňa 11. decembra 2019 udelila štipendium 5 študentom
slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (20 štipendijných
mesiacov), 22 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského štúdia
(100 štipendijných mesiacov) a 8 postdoktorandom pôsobiacim na slovenských vysokých
školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (31 štipendijných mesiacov).
Finančnú podporu získalo spolu 35 uchádzačov do 17 krajín (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko –
26 štipendistov; 5 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 9 štipendistov) v rozsahu 151
štipendijných mesiacov. Výberová komisia zároveň udelila 5 cestovných grantov žiadaných so
štipendiom pre študentov, 20 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov a
5 cestovných grantov žiadaných so štipendium pre postdoktorandov.

Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 162 719 €, teda konkrétne:




5 študentov:
22 doktorandov:
8 postdoktorandov:

15 520 €,
117 126 €,
30 073 €.

Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám vo výške 10 939
€, a to:




5 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (celkom 1 477 €),
20 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (celkom 7 338 €),
5 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre postdoktorandov (celkom 2 124 €).

Komisia nominovala 10 náhradníkov (31 štipendijných mesiacov) – z toho 8 s cestovným
grantom, a to konkrétne:




8 uchádzačov v kategórii doktorand (z toho 2 uchádzači v podkategórii „spoločenskohumanitné vedy a umenie“ a 6 uchádzačov v podkategórii „lekárske, pôdohospodárske,
prírodné a technické vedy“) a
2 uchádzačov v kategórii postdoktorand.

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“).
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Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky prijímania žiadostí – 31. októbra 2019 – sa o štipendium uchádzalo
344 zahraničných uchádzačov. Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu
bolo zistené, že 164 uchádzačov (41 v kategórii študent, 40 v kategórii doktorand, 83 v kategórii
vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník) nesplnilo formálne podmienky pre
podanie žiadosti o štipendium.
Pri formálnej kontrole žiadostí danej uzávierky došlo k omylu pri vyhodnocovaní
formálnej stránky žiadostí v jednom prípade. Na tento prípad poukázal samotný uchádzač po
zverejnení výsledkov. Išlo o prípad uchádzača vylúčeného pre formálny nedostatok, ktorým
bolo pôvodne konštatovanie, že nemá udelené PhD a pritom má viac ako 4 roky relevantnej
praxe (v takom prípade totiž neexistuje v rámci NŠP sadzba štipendia a nedá sa udeliť
štipendium). Uchádzač poukázal na skutočnosť, že podľa jeho názoru má menej ako 4 roky
praxe a vysvetlil na základe dodatočného vyjasňovania si situácie, že jeden rok, ktorý mu bol
omylom z našej strany zarátaný, bol vlastne nezamestnaný. Po opätovnej kontrole predloženej
žiadosti sme zistili, že žiadosť bola naozaj formálne v poriadku a došlo k administratívnemu
omylu zo strany administrátora programu. Uchádzač bol požiadaný, aby formálne podal žiadosť
o prehodnotenie situácie pri rozhodovaní o jeho žiadosti, čo aj urobil.
Na návrh výkonného riaditeľa SAIA, n. o., p. Fedáka, a po následnom schválení
predsedom komisie p. Zavackou bol realizovaný postup, aký sa uplatnil už v minulosti pri
obdobnej situácii, a teda, že žiadosť bola pridelená na kontrolu štandardne dvom hodnotiteľom
z členov komisie, ktorá v danej uzávierke hodnotila, aby bola zachovaná rovnosť prístupu v
porovnaní s ostatnými uchádzačmi. V prípade, že by získal uchádzač dostatočný počet bodov
(kritérium stanovené pre daný výber a definované s ohľadom na kvalitu uchádzačov a dostupné
finančné prostriedky), dal by sa výsledok hodnotenia na odsúhlasenie celej (pôvodnej) komisii,
aby bolo rozhodnutie aj oficiálne schválené a vyrozumené. V prípade, že by bol počet bodov
nedostačujúci, uchádzač by bol vyrozumený rovnakým spôsobom ako ostatní neúspešní
uchádzači, pričom v takom prípade nemusí rozhodovať celá komisia. Uchádzač nezískal
dostatočný počet bodov na udelenie štipendia.
344 uchádzačov z 59 krajín (13 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 37 uchádzačov; 46 krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 307 uchádzačov) žiadalo o štipendium na pobyty na 24
slovenských vysokých školách, 28 ústavoch SAV a v 3 ďalších inštitúciách z ktorých boli
oprávnené vykonávať výskum a vývoj len 2. Z celkového počtu 344 uchádzačov si podalo
žiadosť 60 v kategórii študent, 69 v kategórii doktorand a 215 v kategórii vysokoškolský učiteľ,
vedecký a umelecký pracovník.
Výberová komisia na zasadnutí dňa 11. decembra 2019 udelila štipendium 6 študentom
(28 štipendijných mesiacov), 9 doktorandom (47 štipendijných mesiacov) a 55
vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (282 štipendijných
mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu 70 uchádzačov z 25 krajín (5 krajín
EÚ/EHP/Švajčiarsko – 8 štipendistov; 20 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 62 štipendistov)
v rozsahu 357 štipendijných mesiacov. Výberová komisia zároveň udelila 6 príspevkov na
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cestovné žiadaných so štipendiom pre študentov a 5 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 €.

Výberová komisia v tejto uzávierke pri uchádzačoch zo zahraničia nevybrala žiadnych
náhradníkov (náhradníci boli vzhľadom na vysokú kvalitu žiadostí vybraní len v kategórii
„doktorand s trvalým pobytom na Slovensku“ a „postdoktorand s trvalým pobytom na
Slovensku“).

Administrácia schválených štipendií a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po
ukončení pobytu

Personálne zmeny
V rámci personálneho zabezpečenia pracovnej agendy nastala zmena na pozícii
administrátorky programu Národného štipendijného programu SR pre uchádzačov s trvalým
pobytom na Slovensku a administrátora programu Národného štipendijného programu SR pre
zahraničných uchádzačov. Od 29. júla 2019 nahradil na pozícii administrátora programu Mgr.
Lukáša Marcina nový kolega Mgr. Ondrej Aradský a kolegyňu Mgr. Danielu Remenar Kirdovú
nahradila od 1. septembra 2019 Mgr. Kristína Sallerová.

Vysielaní štipendisti
SAIA, n. o., počas celého roka 2019 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 2018, 31. októbra 2018
a 30. apríla 2019).
Listom z 25. 6. 2019 sme v súlade so Zmluvou č. 1033/2010 o poskytovaní služieb
a finančných prostriedkov zo dňa 31. 12. 2010 medzi SAIA, n. o., a Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložili návrhy výšky štipendií na pokrytie
životných nákladov slovenských študentov, doktorandov a postdoktorandov v Argentíne,
Bielorusku a Iráne. Štipendiá do uvedených krajín neboli doteraz predmetom schvaľovania,
pretože až do výberu v rámci výzvy s uzávierkou 30. 4. 2019 neboli vybraní žiadni štipendisti
s plánovaným pobytom v daných krajinách. Na základe vyjadrenia Veľvyslanectiev SR
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v Argentíne, Bielorusku a Iráne navrhla SAIA ako administrátor programu MŠVVaŠ SR výšky
mesačných štipendií v daných krajinách.
V rámci výzvy s uzávierkou 30. apríla 2019 sa nominovali náhradníci iba v rámci
uchádzačov zo Slovenska. Na základe rôznych vážnych zdravotných, pracovných a rodinných
dôvodov sa vzdalo niekoľko schválených štipendistov svojich štipendijných pobytov, resp.
svoje pobyty krátili oproti pôvodnému plánu. Na základe nevyčerpaných finančných
prostriedkov v súvislosti s uvedenými prípadmi sme mohli osloviť všetkých náhradníkov,
ktorých schválila výberová komisia. Z oslovených 10 náhradníkov všetci súhlasili s prijatím
štipendia.
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky
30. apríla 2018, 31. októbra 2018 a 30. apríla 2019), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2020) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2019. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2019 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2020 boli v decembri 2019 vyplatené všetkým
štipendistom s trvalým pobytom na Slovensku, okrem tých, ktorých štipendijný pobyt
začínal/končil v januári 2020. Cestovné granty sa nevyplácali.
Počas celého roka 2019 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. V prípade potreby SAIA vystavila a zaslala
slovenským štipendistom NŠP nové Dekréty o udelení štipendia s aktualizovaným dátumom
vydania.
Podrobný prehľad podľa vysielajúcich inštitúcií o čerpaní štipendijných mesiacov za
rok 2019 a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2019, je uvedený v prílohe č.
11.

Hodnotenie spokojnosti štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku na základe záverečných
správ
Podmienkou riadneho ukončenia štipendijného pobytu je aj odovzdanie záverečnej
správy o absolvovanom pobyte zo strany štipendistu. Administrátor programu prečítal
a vyhodnotil všetky záverečné správy, ktoré odovzdali štipendisti Národného štipendijného
programu v roku 2019 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj štipendijný
pobyt v zahraničí). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 išlo spolu o 33
záverečných správ (8 správ v kategórii študent, 18 správ v kategórii doktorand a 7 správ
v kategórii postdoktorand). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 31. októbra 2018 išlo spolu
o 28 záverečných správ (3 správy v kategórii študent, 15 správ v kategórii doktorand a 10 správ
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v kategórii postdoktorand). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2019 išlo spolu o 29
záverečných správ (2 správy v kategórii študent, 25 správ v kategórii doktorand a 2 správy
v kategórii postdoktorand). Administrátor programu vyhodnotil spolu 90 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.
Niekoľko štipendistov malo problémy s ubytovaním v zahraničí (vysoké poplatky za
ubytovanie, problém nájsť prenájom na krátkodobý pobyt, ktorý by zároveň zodpovedal
určitým štandardom, v prípade študentov a doktorandov problém zabezpečiť si ubytovanie na
internáte). Ide o záležitosti, ktoré si musia štipendisti dohodnúť s prijímajúcou inštitúciou ešte
pred nástupom na štipendijný pobyt, a sú na tieto skutočnosti upozorňovaní.
Vyskytli sa ojedinelé problémy na výskumnom pracovisku s prístupom alebo
nefunkčnosťou prístrojov potrebných pre plánovanú výskumnú prácu, neprítomnosťou garanta
pobytu na hosťujúcej inštitúcii, obmedzením vstupu do určitých špeciálnych zariadení
(väznice), ktoré uchádzač v súvislosti s výskumným pobytom plánoval navštíviť a komplikácie
s udelením lekárskej registrácie, ktorá by štipendistu oprávňovala k realizácií určitých
lekárskych úkonov. Tieto skutočnosti sú v kompetencii prijímajúcej zahraničnej inštitúcie, resp.
konkrétnej krajiny, a administrátor štipendií (a často ani samotný uchádzač) ich nevedia
ovplyvniť.
Niekoľko štipendistov riešilo problémy s vízami, čo malo za následok neskorší nástup
na štipendijný pobyt a jedna doktorandka musela predčasne ukončiť štipendijný pobyt v Ruskej
federácii, keďže sa jej nepodarilo získať príslušné povolenie na pobyt. Od uchádzačov
o štipendium sa očakáva sa, že si konkrétne podmienky na udelenie víz do príslušnej krajiny
zistia sami na príslušnom veľvyslanectve krajiny. Týka sa to aj doby potrebnej pre vydanie víz,
ako aj informácií o formalitách potrebných pre legálny pobyt v danej krajine. SAIA upozorňuje
na tieto skutočnosti všetkých uchádzačov o štipendiá do krajín s vízovou povinnosťou.
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
Argentína, Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko a
Švédsko. Išlo o rôzne kategórie (študent/doktorand/postdoktorand) a informácia
o nepostačujúcom štipendiu v týchto krajinách bola vždy uvedená len jedným štipendistom.
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Pri krajinách Česká republika, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Veľká Británia a USA
uviedol viac ako jeden štipendista, že mu štipendium nepostačovalo na pokrytie životných
nákladov.
V prípade Českej republiky uviedli štyria štipendisti nepostačujúce štipendium (z
celkovo ôsmich štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine) a jeden štipendista by odporučil
prehodnotenie finančných podmienok pre štipendistov v Českej republike. V prípade Poľska
uviedli dvaja štipendisti nepostačujúce štipendium (z celkovo dvoch štipendistov, ktorí strávili
pobyt v tejto krajine). Výška štipendia udeľovaného v rámci Národného štipendijného
programu SR pre štipendistov v Českej republike a v Poľsku je v porovnaní s inými
štipendijnými programami (CEEPUS, Erasmus +) najnižšia. S prihliadnutím na horeuvedené
fakty, ako aj s ohľadom na zvyšujúce sa životné náklady v týchto krajinách pripravíme návrh
na zvýšenie mesačného štipendia pre štipendistov, ktorí absolvujú pobyty v rámci Národného
štipendijného programu SR v Českej republike a Poľsku.
V prípade Nemecka uviedli traja štipendisti nepostačujúce štipendium (z celkovo
deviatich štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine), Talianska traja štipendisti (z celkovo
siedmych štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine), Veľkej Británie traja štipendisti (z
celkovo siedmych štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine) a USA štyria štipendisti (z
celkovo desiatich 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 sa v spolupráci s prijímajúcou zahraničnou
inštitúciou zabezpečiť finančne primerané ubytovanie. Situáciu pri týchto krajinách sledujeme
už dlhšie a podnety zo strany štipendistov na zvýšenie štipendia sme evidovali už aj minulý rok.
Uvedené podnety detailne vyhodnotíme s ohľadom na kategóriu štipendistov a detailné miesto
pobytu a v prípade potreby navrhneme úpravu výšky štipendia.
Okrem nepostačujúceho štipendia dvaja uchádzači uviedli, že nepostačujúca bola aj
výška cestovného grantu. Išlo o štipendistov, ktorí strávili pobyt v USA a Austrálii. Štipendisti
sú 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“. Podmienky udeľovania cestovných grantov a ich výška
boli upravené v rámci nových podmienok programu schválených MŠVVaŠ SR zo dňa 30. 10.
2019 a vstúpia do platnosti s uzávierkou 30. 4. 2020. V zmysle nových podmienok sa cestovný
grant udeľuje ako paušálna náhrada v závislosti od vzdialenosti miesta pobytu štipendistu od
jeho miesta pobytu na Slovensku, pričom je presne stanovené k akej vzdialenosti prislúcha aká
výška cestovného grantu. Obom horeuvedeným štipendistom by podľa nových podmienok bola
pridelená taká výška grantu, ktorá by stačila na pokrytie cestovných nákladov do miesta
štipendijného pobytu.
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, Rusku a USA uviedli, že mali problém s použitím
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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 od prvého zaslaného štipendia. Jeden z týchto štipendistov (absolvoval štipendijný
pobyt na Taiwane) uviedol, že by ocenil vyplácanie štipendia v eurovej mene. V zmysle nových
podmienok programu, ktoré vstúpia do platnosti s uzávierkou 30.4.2020 budú všetky mesačné
štipendiá uvádzané a vyplácané v eurovej mene. Tento postup administratívne uľahčí
vyplácanie štipendií a zároveň odstráni problém nerovnakej mesačnej výšky štipendia
zapríčinenej konverziou meny.
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:
-

-

-

zmeniť spôsob vyplácania štipendia za prvý mesiac, keďže počas prvého mesiaca
pobytu má štipendista vysoké počiatočné náklady, zvážiť možnosť vyplatenia prvej
štipendijnej splátky ešte pred nástupom na pobyt – veľmi častý návrh (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. Čo sa týka možnosti vyplatenia
prvej štipendijnej splátky ešte pred nástupom na pobyt, aktuálne aj s ohľadom na
povinnosti SAIA pri efektívnom a hospodárnom nakladaní s prostriedkami
nemôžeme s návrhom súhlasiť – systém vyplatenia prvého štipendia je podmienený
doručením písomného potvrdenia príslušnej vysokej školy/výskumnej inštitúcie
o začiatku štipendijného pobytu. SAIA ako administrátor programu považuje tento
systém za efektívny spôsob, ktorý zabezpečí, že v čase vyplatenia prvého štipendia
schválený uchádzač úspešne nastúpil na štipendijný pobyt. Podpísaním dohody
o udelení štipendia štipendista súhlasí s týmto postupom, môže si teda plánovať
výdavky vopred.);
zrušiť vyplácanie len 50 % štipendia za posledný mesiac pobytu, resp. vyplatiť
cestovný grant skôr ako na konci mobility (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 aj uchádzači, aj štipendisti, a to ešte pred pobytom, môžu si
teda plánovať výdavky vopred. Týka sa to aj výdavkov spojených s cestovným
grantom.);
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, resp. dokladovať iba jeden originál zo zahraničnej inštitúcie
(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
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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.);
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.
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.);
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.);
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.);
nastaviť uzávierky na podávanie žiadostí skôr, a teda uskutočniť skôr aj samotný
výberový proces, aby štipendisti nastupujúci na pobyt stihli vybaviť 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.);
poskytnúť príspevok na vízum pre štipendistov, ktorí realizujú svoj študijný/
výskumný pobyt v krajine s vízovou povinnosťou (komentár administrátora: Žiaľ,
súčasné podmienky schválené ministerstvom neumožňujú vyčleniť takúto položku
v rámci štipendia a pri súčasnom rozpočte NŠP ani nie je možné poskytovať
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dodatočnú finančnú podporu štipendistom programu okrem ich mesačného
štipendia a cestovného grantu, keďže by sa tým znížil počet udelených štipendií.);
zverejniť informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu skôr ako do
8 týždňov od termínu uzávierky na predkladanie žiadostí (komentár administrátora:
S ohľadom na celkový vysoký počet uchádzačov o štipendium s rozmanitým
odborným zázemím nie je možné zverejniť výsledky výberu skôr ako do 8 týždňov od
termínu uzávierky. SAIA ako administrátor programu je povinná zabezpečiť
transparentný výberový proces, čo zahŕňa dôkladnú formálnu kontrolu každej
žiadosti, pridelenie žiadostí hodnotiteľom podľa vednej oblasti, čas potrebný na
samotné hodnotenie, príprava podkladových materiálov na zasadnutie výverovej
komisie a až po samotné zverejnenie výsledkov výberu. Pri podobných štipendijných
schémach s podobným počtom uchádzačov výberový proces trvá zvyčajne oveľa
dlhšie.);
možnosť uchádzať sa opakovane o výskumný pobyt v kategórii doktorand aj po
absolvovaní dlhšieho ako 3-mesačného pobytu v danej kategórii (komentár
administrátora: v rámci nových podmienok programu, ktoré vstúpia do platnosti
s uzávierkou 30.4.2020 sa budú môcť o štipendiá opakovane uchádzať tí uchádzači,
ktorých predchádzajúci štipendijný pobyt financovaný zo zdrojov NŠP v rámci tej
istej kategórie oprávnených žiadateľov nepresiahol 5 mesiacov.);
stanoviť výšku štipendia nielen podľa krajiny pobytu, ale aj podľa mesta pobytu, t. j.
zohľadniť regionálne rozdiely v životných nákladoch (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.);
prideľovať štipendiá podľa výberu zahraničnej inštitúcie (t. j. uprednostniť
uchádzačov prijatých na TOP 100 univerzít na svete) (komentár administrátora:
výber a zdôvodnenie konkrétnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska
v zahraničí je len jedným z faktorov, ktoré posudzuje výberová komisia v procese
schvaľovania žiadostí, a teda ak ide o kvalitnú inštitúciu, hodnotitelia to vo svojom
hodnotení zohľadňujú. Okrem toho sa výberová komisia zameriava na odborný
program pobytu, odborné a osobnostné predpoklady uchádzača, študijné, resp.
vedecké výsledky a posudzuje žiadosť komplexne, s ohľadom na všetky predložené
podkladové materiály. Myšlienkou Národného štipendijného programu SR je
podporovať kvalitných uchádzačov bez presného stanovenia inštitúcie, na ktorej má
byť ich pobyt realizovaný. Uchádzači, ktorí majú záujem absolvovať svoj pobyt na
najlepších svetových univerzitách, majú okrem Národného štipendijného programu
SR možnosť uchádzať sa o finančnú podporu v rámci štipendijného programu
Martina Filka.);
vytvoriť databázu, resp. sieť absolventov programu NŠP, ktorých by mohli budúci
úspešní uchádzači kontaktovať a poradiť sa o praktických náležitostiach (doprava,
ubytovanie, strava) v danej krajine, či meste, prípadne organizovať spoločné
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stretnutia štipendistov v danej krajine s pomocou príslušného zastupiteľského úradu
SR (komentár administrátora: v súčasnej dobe nie je kapacitne možné zabezpečiť
vytvorenie a spravovanie databázy absolventov programu. Verejné sprístupnenie
kontaktov by bolo zároveň háklivé na ochranu osobných údajov. Je na štipendistovi,
ktorý sa rozhodol absolvovať pobyt v konkrétnej krajine, aby si z dostupných
oficiálnych zdrojov zistil informácie o potenciálnych životných situáciách – 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. Čo sa týka organizovania spoločných stretnutí štipendistov v danej
krajine, s ohľadom na fakt, že štipendistov v jednotlivých krajinách nie je veľa
a zároveň absolvujú pobyt v rôznych mestách a regiónoch danej krajiny, je takéto
organizovanie spoločných stretnutí len ťažko realizovateľné. Prípadné iniciatívy
zastupiteľských úradov v tomto smere sú samozrejme vítané.);
sprehľadniť stránku Národného štipendijného programu SR a nastaviť v online
systéme automatické potvrdenie, že žiadosť o štipendium bola úspešne podaná
(komentár administrátora: webstránka Národného štipendijného programu SR
obsahuje veľké množstvo informácií pre uchádzačov o štipendijné pobyty
v slovenskom jazyku a piatich jazykových mutáciách, ktoré sú rozčlenené do
logických celkov a usporiadané tak, aby informácie o štipendijnom programe boli
zrozumiteľné a pochopiteľné. Keďže išlo o jediný podnet tohto druhu, nepovažujeme
za potrebné v tomto smere podniknúť nejaké nápravy. Podobne ako webstránka
programu je aj online systém užívateľsky ústretový. Úspešné podanie žiadosti sa
uchádzačovi potvrdí priamo v jeho užívateľskom konte a v prípade pochybností si
stav žiadosti môže overiť u administrátora programu);
zlepšiť transparentnosť výberových konaní pre uchádzačov o štipendium (komentár
administrátora: SAIA má dlhoročné skúsenosti s administráciou štipendijných
programov a zabezpečovaním výberových konaní. Štipendistov Národného
štipendijného programu SR na základe predložených podkladových materiálov
vyberá výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Zameria sa najmä na zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť
štúdia/výskumného pobytu na vybranej vysokej škole/výskumnom pracovisku v
zahraničí; odborný program študijného/výskumného pobytu a využitie výsledkov
pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu; odborné a osobnostné predpoklady
uchádzača uvedené v odporúčaniach; študijné, resp. vedecké výsledky; stanovisko
prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste; celkovú kvalitu predloženej
žiadosti. Všetkým uchádzačom o štipendium v rámci NŠP administrátor programu
zasiela elektronickou poštou rozhodnutie komisie o udelení, resp. neudelení
štipendia, a to s uvedením získaného bodového hodnotenia a hranice potrebnej pre
získanie podpory z NŠP stanovenej v aktuálnom výbere komisie s ohľadom na
kvalitu uchádzačov a finančné možnosti programu k danej výzve. Všetci uchádzači,
ktorým štipendium udelené nebolo, majú možnosť obrátiť sa na administrátora
programu, ktorý im ochotne ozrejmí hodnotenie za jednotlivé kategórie, a priblíži
odôvodnenie komisie, ktoré viedlo k neudeleniu štipendia, ak hodnotitelia uviedli
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konkrétnu poznámku k danej žiadosti. Každý uchádzač, ktorý má dôvodné
podozrenie na pochybenie zo strany administrátora alebo výberovej komisie
v procese spracovania a posudzovania žiadostí podaných v rámci konkrétnej
uzávierky, má právo podať podnet na prešetrenie najneskôr do 1 mesiaca od
zverejnenia výsledkov výberu žiadostí predložených k danej uzávierke);
prideliť štipendium na študijný alebo výskumný pobyt v dĺžke požadovanej
žiadateľom (komentár administrátora: pri stanovení dĺžky štipendijného pobytu
výberová komisia zohľadňuje študijný, resp. výskumný plán žiadateľa ako aj
priložený časový harmonogram pobytu. V prípade, že výberová komisia usúdi, že
študijný, resp. výskumný zámer, tak ako je prezentovaný v odbornom programe
pobytu, je možné zrealizovať za kratší čas, skráti žiadateľovi požadovanú dĺžku
štipendijného pobytu na takú dĺžku, ktorá považuje za dostatočnú pre naplnenie
cieľov pobytu. Je na uchádzačovi, aby svoje podkladové materiály pripravil tak, aby
v nich dostatočne dobre odôvodnil požadovanú dĺžku štipendijného pobytu.);
zvýšiť štipendium a príspevok na cestovný grant (komentár administrátora: podnety
na zvýšenie štipendia a cestovného grantu sú riešené osobitne.);
upraviť podmienky pre prideľovanie štipendií v rámci tej istej kategórie uchádzačov
tak, aby bolo možné opätovné uchádzanie sa o štipendium bez ohľadu na počet
štipendijných mesiacov, ktoré žiadateľ cez Národný štipendijný program SR už
v minulosti poberal. Maximálna súhrnná doba pre jedeného uchádzača v rámci tej
istej kategórie by nepresiahla 10 mesiacov, čo je v súčasnosti maximálna dĺžka
jedného pobytu (komentár administrátora: podnety uchádzačov vychádzali
z podmienok programu, ktoré stanovovali, že o štipendium sa nemôžu uchádzať tí
uchádzači, ktorí v rámci tej istej kategórie oprávnených žiadateľov zo zdrojov NŠP
už poberali minimálne 3-mesačné štipendium. S ohľadom na veľký záujem
o štipendijné pobyty v rámci Národného štipendijného programu SR bola v rámci
nových podmienok programu platných od uzávierky 30.4.2020 táto doba zvýšená
na 5 mesiacov. V prípade, že uchádzači zvažujú viaceré podania o štipendijné
pobyty v rámci tej istej kategórie oprávnených žiadateľov, majú možnosť
naplánovať si ich tak, aby im opätovné uchádzanie sa o štipendium bolo umožnené
a aby súhrnná doba pre jedného uchádzača dosiahla minimálne 10 štipendijných
mesiacov).
Pri podávaní žiadosti by bolo možno jednoduchšie, keby sa plán projektu podával
v angličtine. Keďže sa program väčšinou rieši so zahraničným školiteľom, tak sa
rieši v angličtine a potom sa musí prekladať. Každopádne nie je to nejaký veľký
problém, len viem že ma prekvapilo, že sa žiadosť na zahraničný pobyt podáva
v slovenčine. (komentár administrátora: do budúcnosti môžeme zvážiť podávanie
všetkých resp. ďalších vybraných dokumentov v slovenskom/českom/anglickom
jazyku).
Nepáči sa mi, že ľudia s plným pracovným úväzkom na nejakej inštitúcií alebo
univerzite poberajú od NŠP napr. postdoktorandské štipendium na výskum
v zahraničí. Ich pracovné povinnosti na Slovensku poukazujú, že sa predsa nemôžu
nachádzať na dvoch miestach naraz – napr. vykonávať polročný postdoktoradnský
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výskum v zahraničí a pritom trikrát do týždňa prednášať na univerzite. Myslím si, že
v tom prípade by mohlo ísť o zneužívanie štipendií od NŠP. Preto navrhujem, aby
uchádzač, ktorý má uzatvorený plný pracovný úväzok, dokladoval, že v období
realizácie svojho výskumného pobytu v zahraničí ho jeho nadriadený uvoľnil od jeho
povinností na domovskej inštitúcií, poprípade má neplatené voľno. (komentár
administrátora: štipendium je určené na pokrytie životných nákladov súvisiacich
s pobytom v zahraničí a neslúži ako odplata za vykonanú činnosť. Zamestnávateľ pri
podávaní žiadosti o štipendium súhlasí s realizáciou výskumného pobytu na
zahraničnom pracovisku prostredníctvom „Potvrdenia vydaného štatutárnym
zástupcom domácej inštitúcie“ o tom, že uchádzač je v čase podávania riadnym
zamestnancom oprávnenej inštitúcie na plný úväzok, s vyjadrením, že domáca
inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat po
skončení pobytu. Zamestnávateľ tak umožňuje zamestnancovi kariérny rozvoj,
z ktorého po jeho návrate bude mať vysielajúca organizácia úžitok a poveruje ho na
výkon činnosti v zahraničí. Je však na zamestnancovi a zamestnávateľovi, akým
spôsobom si dohodnú pracovno-právne vzťahy počas jeho fyzickej absencie na
pracovisku. SAIA, n. o. ako organizácia poskytujúca štipendium na mobilitu
výskumníka však do vzťahu medzi vysielajúcou inštitúciou a štipendistom nemôže
vstupovať, keďže pracovno-právne vzťahy a z nich odvodené náležitosti si môžu
dohodnúť len tieto dve strany v súlade so Zákonníkom práce a s ďalšími relevantnými
právnymi predpismi. Má sa za to, že počas pobytu v zahraničí postdoktorand naďalej
pracuje na svojej výskumnej téme, resp. zvolenú tému rozvíja žiadúcim smerom a pri
pôsobení v zahraničí taktiež rozvíja svoje komunikačné a prezentačné zručnosti.
Nami odporúčaným riešením je vyslanie pracovníka zo strany domácej inštitúcie
(teda vyslanie na pracovnú cestu s finančnou podporou poskytnutou treťou stranou,
teda zo zdrojov štipendia Národného štipendijného programu). V prípade že by bol
výskumný pobyt zo strany univerzity považovaný za služobnú cestu, podľa § 1 ods. 5
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách by bolo možné zamestnancovo
štipendium považovať za paušálnu náhradu pobytových nákladov, nakoľko sa dá
preukázať poskytnutie náhrad inou právnickou alebo fyzickou osobou v plnom
rozsahu a výške (výška štipendia sa totiž stanovuje s ohľadom na životné náklady v
danej krajine a jej dostatočnosť posudzuje zastupiteľský úrad SR pre danú krajinu a
následne výšku schvaľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).

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:




„Musím kladne ohodnotiť dochvíľnosť, s akou mi bolo štipendium pripisované
na účet. Taktiež si vážim a oceňujem vždy promptnú a vecnú komunikáciu
s koordinátorkou štipendijných programov.“
„Jednoznačne môžem povedať, že systém NŠP funguje výborne.“
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„Touto formou by som chcel poďakovať za udelenie štipendia, ktoré skutočne
viedlo k odhodlaniu pokračovať, ale i k samotnému naštartovaniu akademickej
kariéry.“
„S manažovaním Národného štipendijného programu som bola spokojná.“
„Manažovanie NŠP SR považujem za výborné, preto nenavrhujem žiadne
zmeny.“
„Podľa môjho názoru je manažovanie programu na vysokej úrovni. Pri
akejkoľvek žiadosti/otázkach mi manažéri programu boli ochotní vždy pomôcť
a komunikácia bola rýchla a jasná, za čo im touto cestou ďakujem.“
„Oceňujem kvalitný a profesionálny prístup zamestnancov spoločnosti SAIA.
Od podania prihlášky až po odchod na pobyt mi boli vo všetkom nápomocní.
Ďakujem veľmi pekne za profesionálny prístup.“
„Myslím si, že komunikácia a podmienky pre získanie Národného štipendijného
program sú na vysokej úrovni a nemám žiadne pripomienky ani návrhy na
zmeny v jeho manažovaní.“
„Nakoľko som mala možnosť už počas inžinierskeho štúdia vycestovať do
zahraničia vďaka rôznym iným študijným programom, tak ich viem navzájom
porovnať. Národný štipendijný program SR je však jedným z najlepšie
manažovaných programov, a preto nemám žiaden dotaz k zmenám. Chcela by
so touto cestou ešte raz veľmi pekne poďakovať za poskytnutú príležitosť, ktorá
je veľkým prínosom v mojom ďalšom profesijnom pôsobení.“
„Nenavrhujem žiadne zmeny v manažovaní Národného štipendijného programu,
keďže som s ním bol nadmieru spokojný a nezaznamenal som žiadne problémy.
Keď som mal nejaké otázky, tak som pomocou mailu kontaktoval zodpovednú
osobu a veľmi rýchlo som dostal odpoveď.“
„Hodnotím veľmi kladne komunikáciu s personálnym obsadením NŠP.“
„Chcel by som poďakovať za schválenie mojej žiadosti s účasťou v NŠP.
Celkovo mi tento pobyt poskytol nielen signifikantné vylepšenie vo vedeckej
oblasti, ale rovnako i priestor na osobnú realizáciu a rozvoj. Spoznávanie novej
krajiny je podľa môjho názoru esenciálna pre vedecko-kreatívneho pracovníka
a má benefity na neskorší pracovný i osobnostný výkon v živote. Okrem toho
som mal možnosť nadviazať nové kontakty, cez ktoré sa potenciálne budú môcť
otvoriť nové možnosti na spoluprácu s mojím domácim pracoviskom.“
„Čo sa týka návrhu pre zmenu manažmentu v NŠP, môžem konštatovať, že
všetko prebiehalo bez problémov, komunikácia so zamestnancami bol rýchla
a bezprostredná, rovnako boli finančné prostriedky poskytnuté vždy načas.
Takže by som sa rád ešte raz poďakoval za túto možnosť a prajem ,mnoho
ďalších úspešných rokov práce.“
„Bola som veľmi spokojná s fungovaním programu a rýchlym odpovediam na
prípadné otázky mailom.“
„Chcela by som vyzdvihnúť veľmi dobrú emailovú komunikáciu
s administrátorkou programu, ktorá bola náramne ústretová a odpovedala mi na
všetky moje otázky. Za čo jej veľmi pekne ďakujem.“
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„Chcel by som poďakovať za možnosť využiť tento program práve počas môjho
výskumného pobytu v Prahe, ktorý bol pre mňa veľmi obohacujúci tak ako po
profesionálnej, tak i po osobnej stránke. Odnášam si odtiaľ mnoho dobrých
skúseností, nových vedomostí a kontaktov, ktoré verím že budú prínosné
v pokračovaní mojej vedeckej kariéry.“
„Myslím, že manažovanie NŠP je dobré a má svoju logickú postupnosť, ktorej
som počas vybavovania dokumentov porozumela.“
„S manažovaním Národného štipendijného programu som spokojný, nepostretol
som nijaké problémy. Na tomto mieste sa chcem zároveň poďakovať
administrátorom a manažérom programu a celej organizácii SAIA, n. o. za
možnosť absolvovať výskumný pobyt, ktorý bol pre mňa veľmi cennou
skúsenosťou.“
„Za dôležité považuje to, že podpora NŠP umožnila nadviazanie kontaktu
a výmenu informácií, ktorá sa celkom prirodzene môže rozvíjať aj
v budúcnosti.“
„Veľmi profesionálny prístup a som vďačný za túto príležitosť.“
„Oceňujem prácu manažéra programu ako aj celej organizácie, ktorá manažuje
štipendijný program.“
„Som rád za školenie k SAIA, ktoré sa uskutočnilo začiatkom tohto roka, a ktoré
mi pomohlo k vytvoreniu úspešnej žiadosti.“
„Osobne som veľmi spokojný s prístupom a komunikáciou so zamestnancami
Národného štipendijného programu. Nemám nič, čo by som vytkol. Vážim si
ochotu odpovedať na moje otázky, či už pri vypĺňaní žiadosti na štipendiu, ale
aj v čase keď som riešil potrebnú dokumentáciu po jeho uznaní. Vlastne
ďakujem za ochotu a pomoc zo strany Národného štipendijného programu.“
„Rada by som vyjadrila svoju spokojnosť s manažovaním NŠP. Komunikácia
zo strany manažmentu bola promptná, jasná a ústretová a akékoľvek nejasnosti
bez problémov vyriešené.“

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 2019 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 2018,
31. októbra 2018 a 30. apríla 2019).
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky
30. apríla 2018, 31. októbra 2018 a 30. apríla 2019), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2020) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
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štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2019. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2019 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2020 boli v decembri 2019 vyplatené všetkým
štipendistom zo zahraničia, ktorí pokračovali v pobyte po januári 2020. Štipendiá za január
2020 boli v decembri 2019 vyplatené aj 9 štipendistom NŠP zo zahraničia, ktorých štipendijný
pobyt končil v januári 2020. Bola im vyplatená iba časť štipendia (25 % – 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 2019 SAIA, n. o., komunikovala so zahraničnými štipendistami, tak
pred ich nástupom na štipendijný pobyt, ako aj počas ich pobytu na Slovensku. Schválení
štipendisti sa najviac zaujímali o dokumenty potrebné pre vyplatenie ich prvého štipendia po
nástupe na štipendijný pobyt, vykonanie a preplácanie lekárskej prehliadky, získanie povolenia
na prechodný pobyt. Pri vybavovaní náležitostí spojených s pobytom zahraničných štipendistov
(nástup štipendistu na pobyt, vyplácanie štipendia) spolupracovala SAIA aj s príslušnými
prijímajúcimi inštitúciami - slovenskými vysokými školami a výskumnými pracoviskami
Slovenskej akadémie vied. Vo všetkých prípadoch sa štipendistom, ale aj uchádzačom
o štipendium, snažíme poskytnúť komplexné informácie, prípadne v niektorých prípadoch
pracovníci SAIA priamo riešia komplikovanejšie prípady s príslušným oddelením cudzineckej
polície.
Nečerpanie finančných prostriedkov na schválené mobility a skracovanie realizovaných
pobytov zo strany štipendistov umožnili udelenie štipendia na pobyty na Slovensku aj
náhradníkom schválených výberovou komisiou. V 1. štvrťroku 2019 boli oslovení všetci 9
schválení náhradníci, ktorým bol pobyt schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
s dátumom uzávierky 31. októbra 2018. Z oslovených 9 náhradníkov všetci súhlasili s prijatím
štipendia.
Štipendisti, ktorým sa končia ich štipendijné pobyty, sa zaujímali o potrebné dokumenty
(Potvrdenie o ukončení štipendijného pobytu a Záverečná správa o pobyte, resp. výpis
získaných kreditov, či hodnotenia absolvovaných skúšok – v prípade študentov), 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 2019 a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2019, je uvedený v prílohe č.
12.
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Hodnotenie spokojnosti zahraničných štipendistov na základe záverečných správ
Podmienkou riadneho ukončenia štipendijného pobytu je aj odovzdanie záverečnej
správy o absolvovanom pobyte zo strany štipendistu. Administrátor programu podrobne
prečítal a vyhodnotil všetky záverečné správy, ktoré odovzdali štipendisti Národného
štipendijného programu v roku 2019 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj
štipendijný pobyt na Slovensku). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 išlo spolu
o 65 záverečných správ (12 správ v kategórii študent, 8 správ v kategórii doktorand, 45 správ
v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). V rámci výzvy s dátumom
uzávierky 31. októbra 2018 išlo spolu o 70 záverečných správ (7 správ v kategórii študent, 8
správ v kategórii doktorand, 55 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký
pracovník). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2019 išlo spolu o 25 záverečných
správ (2 správy v kategórii študent, 9 správ v kategórii doktorand, 14 správ v kategórii
vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). Administrátor programu vyhodnotil
spolu 160 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:
-

-

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
(resp. superlegalizovaný) do slovenského jazyka úradným prekladateľom. Ak príslušný
zastupiteľský úrad SR v zahraničí nevie 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
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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, resp. obsadené termíny v online žiadosti o dohodnutie si termínu
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
aktualizovaný 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 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 nasledujúceho typu:
„Bolo by dobré, keby bola poskytnutá asistencia s administratívnymi úkonmi na
cudzineckej polícii v súvislosti s vybavovaním prechodného pobytu.“ alebo „Mojím
najväčším problémom bolo vybavenie prechodného pobytu. Je to veľmi komplikovaný
proces, nakoľko cudzinecká polícia je extrémne detailná. Nasmerovanie zo strany SAIA
pomohlo, no pomohlo by aj keby môžu poskytnúť výskumníkom, ktorí práve prišli,
nejaké modelové dokumenty. Myslím si, že by bolo ideálne, keby SAIA kontaktovala
Ministerstvo zahraničných vecí ohľadom zahraničných štipendistov, čo by uľahčilo
získanie víz/vybavenie prechodného pobytu.“ (Komentár administrátora: SAIA v rámci
platformy Euraxess poskytuje informačnú asistenciu štipendistom v otázkach
prechodného pobytu a odhlásenia pobytu pri odchode. V prípade nutnosti pracovníci
podnikajú výjazdy na políciu osobne so štipendistom, avšak len pokiaľ nás v takej veci
štipendista osloví. Osobná asistencia je z hľadiska časovej vyťaženosti nie vždy možná,
no vždy sa snažíme nájsť vhodné riešenie pre obe strany. Okrem iného SAIA poskytuje
každému štipendistovi publikáciu venovanú z veľkej časti aj tejto problematike, čiže
štipendista sa má možnosť do detailov oboznámiť s daným prostredím a potrebnými
krokmi a tak sa vopred pripraviť. SAIA, n. o., rozosiela zoznamy a informácie týkajúce
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sa prichádzajúcich zahraničných štipendistov tak na slovenské ZÚ v zahraničí, ako aj
na cudzineckú políciu SR, spolu so vzormi dokumentov, ktoré sú štipendistom
vystavované a informáciami, resp. prosbou uľahčiť proces vybavovania štipendistom
ako je to len možné.)

Niekoľko uchádzačov sa stretlo s problémom pri otváraní si bankového účtu
v Slovenskej republike, ak išlo o krátkodobé pobyty (3 a menej mesiacov). Niektoré banky nie
sú ochotné zriadiť účet na také krátke obdobie, resp. nechcú zriadiť účet bez dokladu
o prechodnom pobyte štipendistu, ktorý nie je potrebný v prípade štipendistov, ktorým kryjú
legálny pobyt na území Slovenska víza platné po dobu 90 dní, alebo ide o cudzinca z krajiny,
z ktorej sa vízum nevyžaduje. 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). Zaráža hlavne nejednotnosť postupov jednotlivých bánk, kde sa
prístup líši ani nie od pobočky k pobočke jednej banky, ale veľakrát od samotných pracovníkov
pobočky. Niektorí štipendisti nemajú problém so zriadením účtu a ostatní musia počkať kým
im bude udelený prechodný pobyt, čo práve v súvislosti so zdĺhavým administratívnym
konaním môže dostať štipendistu do zložitej finančnej situácie, hlavne ak nemajú osobu, ktorej
účet by mohli využiť na vklad štipendia, po dobu, kým si otvoria svoj vlastný. Problémy
s otvorením si účtu potvrdzujú aj komentáre dotknutých štipendistov, ako napr.:
„Mal som problémy so zriadením si účtu. Mnohé banky ma odmietli, kvôli faktu,
že nie som občanom EÚ, a kvôli tomu, že som bol len na krátkodobom pobyte, ktorý
zodpovedal legálnemu 90 dňovému pobytu občanov z krajín s bezvízovým režimom, teda
pobytu, ktorý v mojom prípade nevyžadoval víza, či prechodný pobyt. Nakoniec mi bol
účet zriadený v banke VÚB.“
„Bohužiaľ vo VÚB a Tatra Banke mi odmietli otvoriť bankový účet, pretože som
bol na krátkodobom, 2-mesačnom pobyte. Nakoniec som si otvoril účet v Slovenskej
Sporiteľni, kde nemali so mnou problém.“
Aby sa predišlo problémom s otváraním účtov v bankách v Slovenskej republike, SAIA,
n. o., ponúka štipendistom možnosť zasielania štipendia na bankové účty zriadené v krajinách
systému SEPA (Single Euro Payments Area). Keďže štipendiá sú vyplácané v mene euro, SAIA
štipendistom odporúča, aby mali bankový účet vedený tiež v mene euro, pretože ak je účet
vedený v inej mene, prípadné kurzové rozdiely a poplatky za prevod alebo výmenu peňazí, ak
z tohto dôvodu vzniknú, znáša štipendista. Štipendisti túto možnosť vítajú a využívajú ju nielen
občania krajín systému SEPA, ale aj občania iných krajín, ktorí majú v takejto krajine zriadený
účet.
Môžeme konštatovať, že väčšina štipendistov Národného štipendijného programu bola
spokojná s výškou udeleného štipendia, v rámci ktorého si boli schopní pokryť svoje životné
náklady počas svojho pobytu na Slovensku. Významnú úlohu v tejto otázke zohráva cena za
ubytovanie. Ak sú štipendisti ubytovaní na internátoch alebo v ubytovacích zariadeniach ich
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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). Výška
štipendia je častokrát indikovaná zo strany štipendistov ako nevyhovujúca, keďže štipendisti
majú tendenciu z neho hradiť výdavky, na ktoré štipendium nie je primárne určené (nákup
publikácií a pomôcok na výskum, 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:
„Štipendium bolo ledva postačujúce. Ubytovanie je pridrahé a stálo ma 60% môjho
rozpočtu. Ušetrila som na cestovaní a na obedoch, nakoľko som bývala na internáte a
na obedy ma pozýval kolega.“ (pozn. štipendium 1 000 €, Ukrajina)
„Napriek tomu, že je štipendium štedré, ledva stačilo na náklady spojené s ubytovaním.
Získať ubytovanie na 3 mesiace za rozumnú cenu bolo nemožné. Prenajímatelia
požadovali sumu za celý rok a tak som za izbu v byte zaplatila toľko, čo som plánovala
zaplatiť za apartmán.“ (pozn. štipendium 850 €, Ukrajina)
„Výška štipendia nie je dostatočná. Pre menšie mestá je pravdepodobne postačujúca,
no pre Bratislavu nie. Bývanie a strava sú pridrahé. (pozn. štipendium 850, bývanie
v podnájme so ženou, Brazília)“
„Výška štipendia je nedostatočná z hľadiska výšky ceny leteniek alebo ostatných
nákladov ako krátke výlety po Európe za účelom vykonania experimentov alebo účasti
na konferenciách a seminároch.“ (Komentár administrátora: Kvôli počtu štipendistov
v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník a vzhľadom na
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. Štipendium je určené
výhradne iba na pokrytie životných nákladov spojených s pobytom na Slovensku počas
študijného, resp. výskumného/prednáškového pobytu.)
„Na jednej strane, štipendium je postačujúce, no na strane druhej, ostalo nezmenené
počas posledných 10 rokov, nehľadiac na infláciu a rast cien. Nárast štipendia by mohol
mať dopad aj na zloženie uchádzačov. Pred 10 rokmi bol počet uchádzačov z krajín EÚ
väčší ako teraz. Takisto by sa mohli sprísniť požiadavky výberu, napr.: vyberať
uchádzačov, ktorí majú h-index v databázach SCOPUS alebo WoS; rozčleniť
kategorizáciu uchádzačov v rámci skupiny VŠ učiteľ/výskumník (kategória C) na
doktorov a docentov (C1) a profesorov (C2). V súčasnosti sú všetci v jednej kategórii,
členení iba dĺžkou praxe.“ (pozn. štipendium 1 000 €, profesor z Ukrajiny)
„Nakoľko som bol ubytovaný na internáte, štipendium bolo dostatočné a pokrylo všetky
moje životné náklady (strava, ubytovanie, cestovné.)“
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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 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
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:
-

-

-

Podľa môjho názoru by možnosť predĺženia pobytu po jeho ukončení bola prospešná
pre pokračovanie v začatom výskume. (Komentár administrátora: Žiaľ, nie je možné
predĺžiť schválený študijný/výskumný pobyt v rámci programu NŠP, keďže finančné
prostriedky NŠP sú viazané na financovanie ďalších udelených pobytov. Navyše,
štipendium na študijný, resp. výskumný pobyt v rámci NŠP je udeľované aj na základe
odborného programu, ktorý obsahuje aj relatívne podrobný časový harmonogram,
ktorého efektivitu odborne posudzuje výberová komisia, nie je teda opodstatnené pobyt
predlžovať. Ide o štandardný prístup pre všetky obdobné štipendijné programy.)
Navrhujem zvážiť možnosť organizácie, v rámci NŠP, krátkodobého kurzu slovenčiny.
Tento kurz by mohol byť zadarmo, alebo za malý príplatok a bol by nepovinný.
Podporilo by to integráciu štipendistov do slovenskej vedeckej komunity. (Komentár
administrátora: Finančné obmedzenia a pracovná vyťaženosť nám neumožňuje
podnikať aktivity v tomto smere. SAIA, n. o. však na svojej stránke reklamuje možnosti
jazykových kurzov slovenčiny pre cudzincov. Migračné informačné centrum IOM
organizuje otvorené bezplatné kurzy pre cudzincov z tretích krajín v Bratislave a
Košiciach. Štipendisti NŠP sú rozptýlení v rámci Slovenska a preto nie je reálne takéto
služby očakávať od administrátora programu. Je na mieste, aby takúto službu
zabezpečovali priamo prijímajúce organizácie v spolupráci s miestnymi aktérmi. SAIA,
n o. sa dlhodobo snaží upriamovať pozornosť univerzít a výskumných organizácií na
zabezpečenie lepšieho prostredia a podpory pre zahraničných výskumníkov.)
Bolo by dobré, keby bol úradný prekladateľ na ZÚ veľvyslanectva SR (pozn. India) aby
nebolo nutné posielať dokumenty na preklad na Slovensko, následne čakať na ich spätné
zaslanie a až potom si môcť podať dokumenty na víza. (pozn. úradný preklad
dokumentov je finančne náročný a zdĺhavý.)
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-

-

-

-

Navrhujem len jednu vec: nakoľko po výberovom konaní sa rozosielajú dokumenty
poštou a v niektorých prípadoch sa potrebné dokumenty stratia (vinou pošty), bolo by
dobré, keby bol využitý jednoduchší spôsob doručenia - napr. scany dokumentov cez email. (Komentár administrátora: V neprospech rozosielania dokumentov s obsahom
osobných údajov e-mailom hovorí to, že sa to nepovažuje za bezpečný spôsob,
a samotný štipendista by sa najskôr musel zmluvne zaviazať, že akceptuje takýto prenos
dát aj napriek nedostatočnej ochrane. Zároveň pri krajinách ako Grécko, odkiaľ
štipendista pochádza, nepotrebujú ľudia v rámci Schengenského priestoru vybavovať
víza a prechodný pobyt, a tak sa im môže zdať, že posielať originály poštou je zbytočné,
no pre štipendistov z 3. krajín sú originály tlačenej verzie dokumentov nevyhnutné.
Zároveň pri štipendistoch z tzv. 3 krajín bolo s MZVaEZ SR z inicatívy SAIA dohodnuté,
že v prípade, ak dôjde k zlyhaniu pošty, môže SAIA prostredníctvom portálu
Slovensko.sk so zaručeným elektronickým podpisom zaslať dokumenty priamo
zastupiteľskému úradu SR, aby tento mal včas originálny dokument pre spracovanie
žiadosti o víza, resp. prijatia žiadosti o prechodný pobyt štipendistu.)
Tohto roku som mal prvýkrát problémy s procesom vybavovania víz na ZÚ
Veľvyslanectva SR (pozn. v Kyjeve). Jedni predstavitelia ambasády nevedeli o zmenách
v legislatíve (v platnosti od roku 2018) a druhí zas neboli schopní, alebo ochotní
vysvetliť tieto zmeny. Ja som o týchto zmenách týkajúcich sa "schengenských víz", s
ktorými sa nedá žiadať o prechodný pobyt, vedel. Vybavovanie víz bolo týmito
okolnosťami zdržané. (Komentár administrátora: SAIA, n. o., sa pokúsi iniciovať
odbornú diskusiu s MZVaEZ SR a komunikovať existujúce problémy.)
Navrhujem pridať do programu kurzy slovenského jazyka pre každodennú
komunikáciu. Na také kurzy som chodila trikrát týždenne do Bratislavy (pozn.
z Trnavy), ale časovo to bolo náročné. Krajina môjho pôvodu – Ukrajina síce hraničí so
Slovenskom, ale o tomto programe som sa dozvedela len náhodou, čo znamená, že
v médiách nie je o ňom dostatok informácií. (Komentár administrátora: Problematika
jazykových kurzov slovenčiny bola vysvetlená vyššie. Propagácia programu prebieha
spôsobom rozosielania informácií o uzávierkach s elektronickou verziou letáku NŠP
v slovenskom a anglickom jazyku na ZÚ SR v zahraničí a v anglickom jazyku na
zahraničné ambasády v Bratislave, resp. vo Viedni, či Prahe s teritoriálnou
pôsobnosťou zahŕňajúcou Slovensko. Tak ZÚ SR v Kyjeve, ako aj ukrajinská ambasáda
v Bratislave nie sú výnimkou. Záleží už len od pracovníkov ambasády ako pristúpia
k prosbe o rozšírenie informácie o uzávierke NŠP. Ďalšou formou propagácie je účasť
na veľtrhoch v zahraničí, kde sa pravidelne propaguje aj NŠP, webstránka programu
a propagácia na sociálnych sieťach, vrátane platenej reklamy.)
Navrhuji v informaci o NŠP výslovně upozornit na existenci ubytovacích kapacit SAV
(nenalezl jsem o nich nikde na internetu zmínku, a tak jsem v jednu chvíli myslel, že
budu muset pobyt zrušit, neb si za stipendium nebudu moci dovolit pronajmout
v Bratislavě pokoj). (Komentár administrátora: SAIA, n. o., nemá dosah na ubytovacie
zariadenia inštitúcií ani nemá vlastné ubytovacie kapacity, a tak odporúča uchádzačom,
resp. štipendistom aby túto vec konzultovali s pozývajúcou osobou, resp. inštitúciou
a žiadali ju o pomoc. Naopak od pozývajúcich osôb, resp. inštitúcií sa očakáva
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zabezpečenie ubytovania vo svojich ubytovacích zariadeniach, prípadne asistencia
s hľadaním si ubytovania, avšak nie vždy sa štipendistom dostane takej asistencie, čo
vrhá zlý dojem jednak na pozývajúcu inštitúciu, ale aj na SAIA, n. o. Administrátori sa
snažia poskytnúť štipendistom informačný servis aj v oblasti ubytovania, resp.
v niektorých prípadoch nabádajú pozývajúce osoby, aby poskytli osobnú asistenciu.)

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach pre ilustráciu uvádzame:


















„Program je jednoducho úžasný! Všetko je premyslené do najmenších detailov:
zoznámenie sa a stretnutie s kolegami, prehliadky miest Slovenska. Získala som
neoceniteľné skúsenosti a veľa pozitívnych dojmov. Ďakujem veľmi pekne!“
„Chcel by som poďakovať za cenné rady a asistenciu koordinátorke programov Mgr.
Simone Mahútovej.“
„Vďaka operatívnej administrácii zo strany SAIA, n. o., bolo všetko v poriadku a bez
problémov.“
„Som vďačný administrátorovi Národného štipendijného programu Slovenskej
Republiky za promptné a včasné odpovede, vďaka čomu bol môj pobyt na Katedre
experimentálnej fyziky, resp. Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave bezproblémový. Som vďačný za zmysluplný výskumný
pobyt a želám do budúcna aktívnu spoluprácu.“
„Administrácia bola rýchla a ľudia zo SAIA, s ktorými som komunikovala, boli milí a
veľmi priateľskí.“
„Som veľmi vďačný za prácu administrátorov Národného štipendijného programu SR
a podporu zo strany Slovenskej Republiky.“
„Som spokojná s administráciou Národného štipendijného programu SR. Obzvlášť
ľudia v SAIA z Bratislavy a Žiliny boli extrémne nápomocní.“
„Je na mieste vyzdvihnúť vysokú profesionalitu administrácie Národného
štipendijného programu SR.“
„Myslím si, že Národný štipendijný program je úžasný, finančne podporujúci program,
ktorý by mal pokračovať v skvelej práci.“
„Administrácia je skvelá a celý proces podávania si žiadosti bol jednoduchý.
Administrátori boli veľmi profesionálni a milí.“
„Štipendijný program SR je veľmi dobrý prostriedok na vytváranie akademickej
spolupráce. Organizácia programu je na najvyššej možnej úrovni. Bolo mi cťou
zúčastniť sa tohto programu a dúfam, že sa mi to v budúcnosti ešte raz podarí.“
„Dobrá iniciatíva spoločnosti SAIA pre moje pokračovanie v spoločnom výskume s
rôznymi inštitúciami Slovenskej republiky. Je to skutočne vynikajúci program, preto
nie je potrebná žiadna zmena.“
„Vážený pán Aradský, ďakujem Vám za pozvanie na neformálne sretnutie
výskumníkov v piatich univerzitných mestách Slovenska (pozn. na tzv. UniverCity
Tour, organizované pod hlavičkou EURAXESS a prebiehajúce v 5 univerzitných
mestách Slovenska, sú pozývaní všetci štipendisti SAIA, n. o., vrátane štipendistov
NŠP.). Verím, že tieto stretnutia mi pomôžu spoznať lepšie svojich kolegov z
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vedeckého prostredia a prehĺbia našu spoluprácu a naučia ma niečo nové o slovenskej
kultúre a histórii.“
„Zmeny nie sú potrebné. Program funguje skvele, komunikácia s administrátorom je
jednoduchá a cením si aj ochotu posunúť môj nástup na pobyt.“ (pozn. posuny sa
realizujú v prípadoch, keď štipendisti majú problém s vybavením si víz, resp.
v prípadoch, ktoré sú odôvodnené. Posuny sa realizujú výlučne iba v súlade
s podmienkami NŠP a so súhlasom prijímajúcej inštitúcie.)
„Národný štipendijný program Slovenskej Republiky je skvelým prostriedkom pre
akademickú spoluprácu. Organizácia programu je na najvyššej úrovni. Považujem za
česť, že som sa mal tú možnosť zúčastniť sa programu.“
„Chcela by som poďakovať administrátorovi Národného štipendijného programu SR
za skvelú prácu jednak s uchádzačmi, či následne samotnými, schválenými
štipendistami.“
„Organizácia výskumného pobytu je na skvelej úrovni. Prvý krát som sa zúčastnila
tohto programu a pomohlo mi to rozšíriť si moju vedeckú kapacitu. Nemám teda žiadne
návrhy na zlepšenie. Chcem sa poďakovať administrátorom programu za príležitosť
v podobe tohto zahraničného pobytu, nadviazanie akademických kontaktov a získanie
nových skúseností vo výskume.“
„Práca administrátorov Národného štipendijného programu SR bola na vysoko
profesionálnej úrovni. Chcel by som vyjadriť svoju vďaku za túto príležitosť.“
„Počas môjho štipendijného pobytu na Slovensku v centre FunGlass – Centre for
Functional and Surface Functionalized Glass – Univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne som sa nestretol so žiadnymi problémami. Je to výsledkom skvelej
a dôslednej práce administrátorov SAIA, n. o., a pracovníkov centra FunGlass.“
„Nenavrhujem žiadne zmeny v Národnom štipendijnom programe. Tento program je
veľmi dôležitý pre množstvo doktorandov a výskumníkov z druhých krajín. Prajem
programu, aby sa vyvíjal do budúcnosti. Musím oceniť prácu Slovenskej akademickej
informačnej agentúry.“
„Nemal som žiadne problémy počas pobytu. Podmienky programu sú jasné
a komplexné. V prípade nejasností, či otázok som sa obrátil na Mgr. Ondreja
Aradského (administrátora programu) a vždy som dostal kvalifikovanú odpoveď, za čo
som mu vďačný. Nenavrhujem žiadne zmeny v administrácii Národného Štipendijného
programu, žiadne zmeny nie sú ani potrebné.“
„Nenavrhujem žiadne zmeny. Všetko sa mi páčilo za čo vďačím pracovníkom SAIA,
n. o. – Lukášovi Marcinovi, Ondrejovi Aradskému a Andrei Nguyenovej, takisto
ďakujem kolegom z Katolíckej Univerzity v Ružomberku, menovite doc. Mgr.
Zeleňákovi, PhD., doc. Mgr. Babicovi, PhD, Mgr. Huťkovi, PhD., Mgr. Zmátlovi,
PhD., Mgr. Zentkovi, PhD., PhDr. Marťákovi, PhD., pracovníkom knižníc, vedeniu
KU a celkovo Ministerstvu Školstva, vedy, výskumu a športu SR a celkovo Slovensku
za priazeň a pomoc v mojej vedeckej činnosti.“
„Personál SAIA, n. o., bol nápomocný a vždy odpovedal na moje dotazy včas. Chcel
by som využiť túto možnosť na vyjadrenie svojho názoru, a to, že zmeny
v administrácii nie sú potrebné. Zároveň si myslím a navrhujem, že miestne podujatia
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podporujúce nadväzovanie nových kontaktov sú skvelou možnosťou ako zblížiť
a zoznámiť akademickú komunitu. Z mojich ostatných štipendijných pobytov som mal
možnosť sa stretnúť s ostatnými profesionálmi akademického prostredia, vďaka týmto
podujatiam. Povzbudzujem vydať sa týmto smerom a organizovať viac podujatí alebo
seminárov, nakoľko to ponúka skvelú možnosť stretnúť zahraničných expertov.“
(pozn. SAIA, n. o. taktiež organizuje v rámci EURAXESS podujatia v obdobnom
formáte, 2 krát ročne, bohužiaľ štipendista realizoval svoj pobyt v období medzi týmito
podujatiami.)“

Záver:
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. Poniektorí štipendisti sa vyjadrili,
že výška štipendia nie je celkom postačujúca na pokrytie životných nákladov počas ich pobytu
na Slovensku (ak majú prijímajúcou inštitúciou zabezpečené ubytovanie za rozumnú cenu, dá
sa to zvládnuť). Od ďalšej výzvy na predkladanie žiadostí už budú na základe súhlasu MŠVVaŠ
v platnosti zvýšené sadzby štipendií. Štipendisti veria, že program bude úspešne pokračovať aj
ďalej a podporí ešte množstvo študijných, prednáškových a/alebo výskumných/umeleckých
pobytov na Slovensku. Pozitívne reakcie motivujú administrátorov a dodávajú im energiu
napredovať v dobre vykonávanej práci.
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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 februára 2020, teda po uzatvorení oboch uzávierok na podávanie žiadostí
v rámci NŠP, ktoré prebehli v roku 2019. 9 z 22 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.
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Otázka č. 3: Vyhovujú súčasné kritériá hodnotenia žiadostí potrebám výberu štipendistov?
Otázkou č. 3 chcela SAIA zistiť, či členom výberovej komisie vyhovujú súčasné kritéria
stanovené na hodnotenie žiadostí jednotlivých uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku
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.

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

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

Otázkou č. 5 chcela SAIA zistiť názor členov výberovej komisie na celkové hodnotenie
programu – či považujú objem finančných prostriedkov za dostatočný na zabezpečenie
adekvátneho počtu štipendistov, 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
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.
Komentár hodnotiteľa:
-

„V odpovedi (pozn.: Štruktúra predkladaných materiálov uchádzačmi – Skôr
dostatočná) zohľadňujem, že členovia komisie sa stretávajú výlučne s tými
prihláškami, ktoré spĺňajú rámcové kritériá, teda náš dojem je skreslený smerom ku
kvalitnejším uchádzačom. Treba vysloviť veľké uznanie obrovskému kvantu práce,
ktorú pracovníci SAIA vykonávajú predbežnou kontrolou materiálov od
uchádzačov a predbežnou selekciou nevyhovujúcich, čím významne uľahčujú prácu
samotnej komisii.“

Pokiaľ ide o celkové finančné možnosti programu všetci členovia výberovej komisie,
ktorí dotazník vyplnili, boli spokojní alebo skôr spokojní s výškou financovania programu.
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Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, by Národný štipendijný
program SR jednoznačne odporučili svojim študentom alebo kolegom (tak domácim, ako aj zo
zahraničia).

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

-

„NŠP SR ako aj fungovanie výberového procesu a jeho manažovanie hodnotím veľmi
dobre.“;
„Tešila som sa, že môžem prispieť svojimi posudkami k rozdeľovaniu štipendií NŠP.
Priznám však, že to bola náročná a niekedy únavná práca pre množstvo posudzovaných
žiadostí.“ (Komentár administrátora: v predchádzajúcich uzávierkach musel
administrátor pri prideľovaní žiadostí jednotlivým hodnotiteľom prihliadať aj na ich
jazykové znalosti, keďže sa žiadosti predkladali okrem slovenského aj v anglickom
a ruskom jazyku. Zároveň ku koncu mandátu výberovej komisie sa niektorí členovia
komisie členstva vzdali a bolo potrebné žiadosti prerozdeliť medzi ostatných členov,
hlavne ak išlo o vzdanie sa členstva už v procese hodnotenia žiadostí. V rámci nového
funkčného obdobia výberovej komisie na roky 2020 – 2022 sa žiadosti budú predkladať
len v slovenskom a anglickom jazyku, preto veríme, že počet žiadostí pripadajúci na
jedného hodnotiteľa bude možné udržať v akceptovateľnej miere. Samozrejme to závisí
od celkového počtu predložených žiadostí spĺňajúcich formálne kritériá.)
„Ďakujem pracovníkom SAIA za vynikajúcu organizačnú prípravu zasadaní a hladkú
spoluprácu, významne napomáhajúcu rozvoju vzdelanosti na Slovensku.“;
„NŠP považujem za výborný nástroj na získanie nových kontaktov, najmä pre mladých
ľudí. Z tohto pohľadu nie som presvedčený o efektívnosti viacnásobného poskytovania
štipendia pre tie isté osoby na tie isté pracoviská. Administrácia programu a príprava
materiálov na rokovania komisie je výborná, elektronický systém tiež funguje bez
problémov.“ (Komentár administrátora: V rámci nových schválených podmienok
uchádzania sa o štipendium sú v platnosti dve obmedzenia týkajúce sa opakovaného,
resp. predchádzajúceho pobytu v krajine pre zahraničných žiadateľov a to: 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;
zahraniční záujemcovia, ktorí v období 36 mesiacov pred dňom uzávierky na
predkladanie žiadostí strávili na území Slovenskej republiky obdobie 12 alebo viac
mesiacov (a to aj v súčte) nie sú oprávnení na poskytnutie štipendia. V prípade
slovenských uchádzačov do zahraničia platí v rámci nových podmienok nasledovné
pravidlo: študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí v rámci tej istej kategórie
oprávnených žiadateľov zo zdrojov NŠP už poberali minimálne 5-mesačné štipendium
(v prípade viacerých pobytov sa do úvahy berie aj súčet mesiacov za tieto pobyty)
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nemôžu získať príspevok z NŠP. Z uvedeného vyplýva, že NŠP je predovšetkým
nástrojom na podporu „nových“ spoluprác v zmysle predchádzajúcej účasti
v programe. Nevylučuje sa tým však už aj dlhodobá predchádzajúca spolupráca
rozvíjaná v rámci iných programov.)

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.

Hodnotenie spokojnosti z pohľadu uchádzačov a štipendistov
Kolektív pracovníkov SAIA vypracoval dotazník spokojnosti, ktorý bol umiestnený ako
on-line 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 a ruskom
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 2019 a 31. októbra 2019. Aby sme zabezpečili
objektívnosť odpovedí, prebehol zber dát až začiatkom roka 2020, teda v čase, keď boli obe
výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa realizovali v roku 2019, vyhodnotené. Zber dát
prebiehal anonymne.

Uchádzači/štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku
SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 104 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si
podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2019 a 76 uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2019. Administrátor
programu oslovil elektronickou poštou celkovo 180 uchádzačov o štipendium v rámci
Národného štipendijného programu s trvalým pobytom na Slovensku. Dotazník vyplnilo
a odoslalo 98 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola takmer 55 %.

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)
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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 98 vyplnených dotazníkov bolo 73 respondentom (74 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené a 25 respondentom (26 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené nebolo.

Získal/-a štipendium v rámci NŠP

25
áno

73

nie

Z celkového počtu 98 vyplnených dotazníkov bolo 9 vyplnených v kategórii študent (9 %), 67
v kategórii doktorand (68 %) a 22 v kategórii postdoktorand (23 %).

Kategória

22

9
študent
doktorand

67

postdoktorand

68

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 (68 zo 98, takmer 70 %). Časť respondentov hodnotí stanovenú výšku štipendia za
skôr nedostatočnú (21 respondenti; 21 %) a 9 respondenti (9 %) 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 (napr. v prípade, že si štipendista nevedel zabezpečiť ubytovanie na internáte
a musel si prenajať byt) 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. Jedna
štipendistka uviedla, že prijímajúcej inštitúcií musela hradiť poplatky za využívanie jej
priestorov, čo značne znížilo jej štipendium. Štipendium udeľované v rámci Národného
štipendijného programu SR je určené na pokrytie životných nákladov v danej krajine (strava,
ubytovanie, mestská doprava, a pod) a nepokrýva náklady na školné, resp. iné poplatky, ktoré
požaduje prijímajúca inštitúcia. SAIA uchádzačov o štipendium vopred na túto skutočnosť
upozorňuje. Je na uchádzačovi o štipendium, aby si pred nástupom na pobyt dohodol
s prijímajúcou inštitúciou podmienky realizácie svojho študijného/výskumného pobyt (vrátane
prípadných poplatkov) a následne sa rozhodol, či bude svoj pobyt v zahraničí za týchto
podmienok absolvovať.
Niekoľko negatívnych komentárov sa týkalo výšky štipendia do USA, Japonska, Dánska,
Švajčiarska a Nemecka (1 respondent pre každú krajinu) a niekoľkí respondenti neuviedli
krajinu pobytu, pričom uviedli informáciu, že štipendium je nedostatočné alebo je hraničné,
štipendium pokrýva len ubytovanie, štipendium neodráža životné náklady v danej krajine a
podobne. Vzhľadom na to, 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
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uvádzané v záverečných správach štipendistov. Tieto podnety administrátor štipendií
monitoruje a v prípade, že poskytované štipendium vyhodnotí ako nedostatočné, vypracuje
návrh na úpravu jeho výšku v súlade s aktuálnymi životnými nákladmi v danej krajine.

Výška štipendia
9
36

21

dostatočná
skôr dostatočná
skôr nedostatočná

32

nedostatočná

83 zo 98 respondentov (teda 85 %) uviedlo, že považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu
uchádzať v rámci NŠP, za dostatočnú na uskutočnenie svojich študijných a výskumných
cieľov. 15 respondentov (15 %) 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
15
dostatočná
krátky pobyt
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22 zo 98 respondentov (23 %) považuje vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci NŠP a
vypracovanie predkladaných materiálov, ktoré nahrávajú priamo k on-line žiadosti, za
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nenáročné a 49 (50 %) za skôr nenáročné. 23 respondentov (23 %) z celkového počtu 98
respondentov označilo vypracovanie podkladových materiálov za skôr náročné a ďalší 4
respondenti (4 % z celkového počtu všetkých respondentov) ho označilo za náročné. Mnohí
respondenti, ktorí označili vypracovanie žiadosti ako náročnejšie, považovali počet
podkladových materiálov za vysoký (napr. zbytočnosť predkladania dokladov o vzdelaní, resp.
navrhli spojenie motivácie a odborného programu do jedného dokumentu), príp. uviedli, že
vypracovanie žiadosti si vyžaduje skúsenosti, čas a splnenie mnohých požiadaviek v samotnej
žiadosti a prílohách. Niektorí uchádzači by uvítali šablóny, na základe ktorých by si mohli
jednotlivé prílohy žiadosti pripraviť alebo pokyny k vypracovaniu podkladových materiálov.
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. Zároveň majú možnosť skonzultovať svoju žiadosť s pracovníkmi SAIA
v Bratislave a v regionálnych pracoviskách alebo sa zúčastniť seminárov a školení, ktoré naša
organizácia pravidelne v súvislosti so štipendijnými programami organizuje. Týmto spôsobom
SAIA pomáha uchádzačom zvýšiť kvalitu ich žiadosti o štipendium a uľahčiť proces jej
prípravy. Zavedenie šablón na všetky podkladové materiály by mohlo negatívne ovplyvniť
kreativitu uchádzačov a eliminovať možnosť kvalitatívneho hodnotenia niektorých dôležitých
aspektov, preto sa o ich zavedení neuvažuje.
Viacerí z uchádzačov si však uvedomujú opodstatnenosť subjektívne vnímanej náročnosti
prípravy, čo ilustrujú aj komentáre, z ktorých vyberáme:
„Myslím, že požadované dokumenty sú potrebné pri podávaní takýchto projektov.“
„Vyžaduje to celkom dosť času a úsilia, ale neviem, či by to bolo možné urobiť nejako
jednoduchšie.“
„Myslím, že náročnosť s akou študent pristupuje k vypĺňaniu prihlášky je na jeho
zodpovednosti a jeho túžbe získať financovanie na daný pobyt.“
„Vypracovanie žiadosti bolo skôr náročné, ale to odráža vysokú úroveň Národného
štipendijného programu a vysokú konkurenciu medzi študentmi.“
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.
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Vypracovanie žiadosti a
podkladových materiálov k žiadosti
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skôr 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.
89 zo 98 respondentov (91 %) bolo spokojných alebo skôr spokojných s komunikáciou
s administrátorom NŠP. Skôr nespokojní boli iba 8 respondenti. Nespokojní bol iba 1
respondent.

Komunikácia s administrátorom
8 1
spokojný

14

skôr spokojný

75

skôr nespokojný
nespokojný

Z prevažne pozitívnych hodnotení jednotlivých respondentov môžeme na záver jednoznačne
vyhlásiť, že Národný štipendijný program je veľmi dobre administratívne zabezpečený.
Keďže pre zlepšovanie činnosti sú dôležité aj kritické postrehy zo spätnej väzby, zamerali sme
sa aj na niektoré z nich. V rámci kritických vyjadrení a komentárov bolo administrátorovi
programu bolo vytknuté, že nepotvrdil prijatie elektronického dokumentu potvrdenia o nástupe
72

na pobyt a neposkytol tak promptnú spätnú väzbu na tento dokument, či je postačujúci. Okrem
toho sa sťažnosť týkala aj nereagovania na e-mail včas a nedostupnosť na telefóne. Zároveň
jedna uchádzačka nedostala informáciu, či v minulosti niekto vycestoval do konkrétnej krajiny
a vyjadrila sťažnosť, že napriek tomu, že predložila akceptačný list z prijímajúcej organizácie,
štipendium nedostala. Uchádzači by taktiež uvítali jednoduchšie informácie online. Takýchto
postrehov však bolo málo, pričom na druhej strane boli tieto komentáre vyvážené pozitívnymi
ohlasmi, kde uchádzači/štipendisti oceňovali promptnú komunikáciu, ochotu pomôcť a všetko
vysvetliť. (Komentár administrátora: administrátori sa snažia vždy reagovať na prichádzajúce
otázky, ale vzhľadom na rozsiahlu agendu a rôznorodé pracovné povinnosti nemusia byť vždy
zastihnuteľní na pracovisku práve vtedy, keď sa o to konkrétny uchádzač pokúsi. V čase
neprítomnosti sú ich schopní zastúpiť iní kolegovia, ktorí však nemusia poznať všetky detaily
programu. Uchádzači sú upozorňovaní aj na fakt, že štipendium nie je nárokovateľné a že len
veľmi kvalitne pripravená žiadosť môže byť podporená a akceptačný list je len z jednou
podmienok. Informácie na webe sú spracované primerane a užívateľsky prijateľne.)

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.
93 zo 98 respondentov (95 %) 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. Štyria respondenti sú skôr nespokojní
a jeden nespokojný. Nespokojní respondenti napísali nasledujúce komentáre:
„Pri nahrávaní požadovaných dokumentov sa mi stalo, že sa buď nenahrali alebo
predošlé nahraté sa zmazali. Hlavne kvôli tomuto som si musel všetko viackrát
skontrolovať.“
„Bolo by lepšie, ak by bolo možné žiadosti podávať viackrát ročne.“
„V žiadosti sa pýtate na publikačnú činnosť. To prečo? Veď tá sa predsa dokladuje
samostatnou prílohou. - Načo má doktorand 1. roku štúdia uvádzať (možno aj niekoľko
rokov starý) študijný priemer z magisterského štúdia? - V závere žiadosti vyžadujete
súhlas s tým, že "všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné aktuálne a pravdivé" Čo
to však znamená "úplné"? Keď sa ma budete pýtať na moju farbu očí a ja to zamlčím,
tak som neuviedol úplné údaje? Pýtam sa preto, lebo v žiadosti sú otázky, ktoré
presahujú rámec kompetencie výberovej komisie (napr. výberovú komisiu nemá čo
zaujímať, či sa daný žiadateľ hlási niekam inam napr. cez program erazmus alebo či už
niekde bol na mobilite - nemáte to totiž uvedené v posudzovaných kritériách).
Záverečné vyhlásenie v žiadosti by malo znieť: "Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené
v tejto žiadosti PRI POVINNÝCH OTÁZKACH sú úplné, aktuálne a pravdivé...."“
(Komentár administrátora: V rámci jedného kalendárne roku sú zverejnené vždy dve
výzvy na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty, čo umožňuje záujemcom uchádzať sa
o pobyty v dvoch uzávierkach, t. j. viackrát ročne. Čo sa týka problému pri nahrávaní
dokumentov a ich následnom vymazaní, ide len o jeden komentár (z celkového počtu 98
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respondentov). V prípade, že nastane s on-line systémom nejaký technický problém,
administrátori programu to bezodkladne riešia so správcom daného systému. V prípade
doktorandov v 1. ročníku štúdia sa dokladujú výsledky počas magisterského štúdia, aby
bolo možné posúdiť kvalitu a odbornosť uchádzača, nakoľko sa predpokladá, že ešte
nedisponuje dostatočnou publikačnou činnosťou, ktorá čiastočne odzrkadľuje tieto
kritériá pri skúsenejších doktorandoch. Cieľom požadovaných informácií je získať
komplexný obraz o uchádzačovi, jeho doterajších skúsenostiach a potenciáli jeho
rozvoja, čo je súčasťou hodnotenia. Zároveň niektoré ďalšie požiadavky v rámci
žiadosti sú potrebné pre administratívny proces, teda napr. fakt, či sa žiadateľ hlási
o iný typ štipendia nemá vplyv na samotné hodnotenie žiadosti, ale je informáciou pre
administrátora, aby si v prípade schválenia overil, či sa nerozhodol pre iné štipendium.)

Spokojnosť s on-line systémom
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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 91 zo 98 respondentov (93 %) by Národný štipendijný program odporučilo svojim
kolegom a známym. Spokojní respondenti neuviedli k tejto otázke žiaden komentár.
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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 konkurencie medzi
potenciálnymi štipendistami a obmedzených finančných zdrojov programu nemohli byť
schválení, o čom svedčí aj nasledujúci komentár:
„Nízka šanca získať grant na stáž“
„Nízka šanca schválenia žiadosti a málo financií.“
(Komentár administrátora: Percentuálna hranica kvality schválených žiadostí pohybuje
v priemere pre prvú uzávierku 82,5% a 86% pre druhú uzávierku. Tak ako uvádzame vyššie, na
financovanie uchádzačov, ktorí splnili úroveň 75% z maximálneho počtu bodov by bolo
potrebné navýšenie finančných prostriedkov na program o cca 560 000 EUR.)
Uchádzači poukazovali aj na to, že najskorší možný dátum na začatie pobytu je 1. februára pri
uzávierke 31. 10. Zdá sa im to neskoro, ak semester začína napr. 15. januára. (Komentár
administrátora: Je to stanovené takto z dôvodu, že pri skoršom termíne sa častokrát nestihnú
vybaviť administratívne kroky – zabezpečiť cestu, oficiálny vstup a pobyt v krajine, ubytovanie
a pod, keďže informácia o schválení/neschválení sa typicky zasiela pred vianočnými sviatkami,
v súlade so zmluvou s MŠVVaŠ SR, teda do 8 týždňov od uzávierky. V prípade, že uchádzači
vedia, že je potrebný skorší nástup, odporúča sa podať žiadosť k uzávierke 30. 4. )
Zároveň sa uchádzači sťažujú, že nedostali vyrozumenie o splnení požiadaviek. Označujú za
nevyhovujúce, že neinformujeme prijímajúcu organizáciu o výsledkoch výberového konania
a nekomunikujeme s touto organizáciou. Taktiež im prekáža, že NŠP nefunguje na princípe
dohôd s prijímajúcimi organizáciami, ako napr. ERASMUS+, či CEEPUS. (Komentár
administrátora: Všetci uchádzači sú informovaní do 8 týždňov od uzávierky o výsledkoch
výberového konania. Nie sú informovaní priebežne, či ich žiadosť bola postúpená na formálne
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hodnotenie, keďže aj tento krok je predmetom odsúhlasovania a diskusie s komisiou na jej
zasadnutí. SAIA, n. o. nemá žiaden formálny vzťah s prijímajúcou organizáciou, keďže ide o tzv.
prístup zdola-nahor a o individuálnu podporu, keď si uchádzač volí organizáciu, na ktorej bude
pôsobiť podľa vlastného výberu, čo mnoho z uchádzačov a štipendistov naopak veľmi oceňuje.)
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:

















„Program je super možnosť, ako podporiť rozvíjanie vedeckých, edukačných, ako aj
odborných zručností jednotlivcov, ktorí majú o to záujem.“
„Ako doktorand odporúčam NŠP svojim kolegom, ako aj študentom, pretože s NŠP
mám len dobré skúsenosti.“
„Skvelé, ďakujem, bez nšp by som nemala možnosť vycestovať do takejto extrémne
finančne náročnej krajiny ako phd študent“
„Skúsenosť s NŠP bola dobrá, nemám nijaké návrhy na zmeny ani pripomienky.“
„Ja by som sa chcel hlavne poďakovať za možnosť stráviť čas na zahraničnej
univerzite. Bola to vynikajúca skúsenosť. Komunikácia pracovníkov SAIA bola
bezproblémová a na profesionálnej úrovni.“
„NŠP mi poskytlo možnosť zúčastniť sa stáže, ktorú by mi ústav na ktorom pracujem
nebol schopný preplatiť. Som veľmi vďačná a všetkým študentom ho stále
odporúčam.“
„Som veľmi spokojná s Národným štipendijným programom a veľmi pekne ďakujem,
že moja žiadosť bola schválená.“
„Z NŠP som získal už spolu 2 štipendiá, jedno ako doktorand, teraz ako postdoktorand.
Som veľmi vďačný za poskytnuté príležitosti. Zároveň mám veľmi pozitívne
skúsenosti s administratívou štipendia; nie je zložitá a všetko je prehľadne spracované
a uvedené online, čo na Slovensku nie je tak častý jav. Ostatným záujemcom môžem
programy agentúry SAIA len odporúčať.“
„Tento program je výbornou možnosťou a príležitosťou v rámci ďalšieho profesijného
rozvoja. Kiež by takýchto možností bolo viac a viedlo k zvýšeniu výskumnej a
odbornej úrovne nášho školstva.“
„Som dlhoročne spokojná so spoluprácou zo strany NŠP.“
„Bez pripomienok a výhrad.“
„Som vďačný, že niečo takéto na Slovensku existuje.“
„Ďakujem Vám že som sa mohla zúčastniť pobytu a že ste mi dali šancu obohatiť svoje
vedomosti.“
„Musím vyjadriť maximálnu spokojnosť s administrátormi, s ktorými som mala
možnosť komunikovať. Ešte som sa nestretla s takou prívetivosťou a ochotou poradiť,
pomôcť a všetko vysvetliť (či už telefonicky, mailom alebo aj osobne).“
„S programom som bola veľmi spokojná, vyplatenie prišlo rýchlo, oceňujem možnosť
vycestovať na akúkoľvek univerzitu/inštitúciu (pri pobytoch by som uvítala vyplatenie
aspoň nejakej časti štipendia pred pobytom, keďže ubytovanie aj letenku treba kúpiť
vopred, čo môže spôsobovať ťažkosti, keďže to môže činiť značnú sumu)“
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„Touto cestu by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za preukázanú pomoc od
administrátorov (SAIA,NŠP). Aj napriek tomu, že som štipendium cez NŠP nezískal,
nebolo mi pridelené moje celkové dojmy z programu sú pozitívne.“
„Som nesmierne vďačná za tento program, obohatilo ma to nielen profesijne ale aj
osobne. Podarilo sa mi nadviazať spolupráce, z ktorých budem môcť čerpať aj po
ukončení pobytu. Ďakujem SAIA za tuto príležitosť.“
„Pri príprave, podávaní, ako aj po následnom nastúpení na pobyt som sa nestretol so
žiadnymi problémami, prípadne nejasnosťami zo strany NŠP. Pridelený administrátor
vždy pohotovo reagoval a vedel zodpovedať všetky otázky, na ktoré som sa pýtal.“
„Vyzdvihujem to, že keď som o to požiadala, poskytli ste mi moje hodnotenie a tak
som získala spätnú väzbu. Možno by bolo dobré posielať hodnotenie všetkým
uchádzačom o štipendium.“
„Ďakujem za poskytnutú možnosť. Bolo to pre mňa nesmiernym prínosom.“
„Oceňujem, že NŠP umožňuje uchádzačom cestovať v podstate do ktorejkoľvek
krajiny sveta. Tiež veľmi oceňujem, že si uchádzač môže sám stanoviť dĺžku pobytu
(podmienka je minimálne 1 mesiac) - čo je úžasné hlavne pre vydaté/ženatých
uchádzačov, prípadne pre takých, ktorý majú dlhodobý vzťah alebo si už založili
rodiny, alebo pre takých, ktorý chcú naopak v zahraničí stráviť dlhšiu dobu. Ďalšou
prednosťou NŠP, ale zároveň aj pre niektorých možno obtiažnosťou, je možnosť zvoliť
si univerzitu v zahraničí. Mňa osobne inšpirovala práca pána profesora v Japonsku a
vďaka NŠP môžem študovať na tej univerzite, kde on práve pôsobí. Toto napr. pri
programe Erazmus+ možné nie je - ten je obmedzený iba na EU, dĺžka štúdia je 1 celý
semester a je to možné iba na partnerských univerzitách.“
„Veľmi pekne ďakujem za udelenie štipendia.“
„Tento priestor by som rád využil na opätovné poďakovanie agentúre SAIA za
poskytnutie štipendia, na základe ktorého som mal možnosť rozšíriť si ako vedecké,
tak i osobnostné aspekty vo svojom živote.“
„Chcem sa poďakovať za možnosť výskumného pobytu (postdoktorand), pretože
konkrétne napr. my, ktorí vyučujeme cudzí jazyk na VŠ nefilologického smeru a teda
nemáme vlastný štud. program (svojich bakalárov, diplomantov) a pod., neprednášame
- aj odborné predmety sú vedené ako semináre, nespĺňame podmienky na docentúru.
Čo sa týka výskumu a publikačnej činnosti zrejme tiež nedosiahneme také výsledky
ako kolegovia, ktorí sa zaoberajú prírodnými, príp. technickými vedami. Napriek tomu,
chceme napredovať a zaoberáme sa určitými odbornými otázkami, ktoré riešime v
rámci nášho výskumu.“

Vyskytli sa aj nasledujúce slovné hodnotenia, pripomienky (vyberáme):
„Celkovo to považujem za cennú pozitívnu skúsenosť do budúcnosti aj napriek
nevyhoveniu mojej žiadosti. Uvítal by som, keby som ešte pred podaním žiadosti vedel,
ktoré z častí (dokumentov) sú bodované (na ktoré sa viac sústrediť).“
(Komentár administrátora: na webstránke programu sa v časti Výber uchádzačov
uvádza, ktoré dokumenty a aspekty výberová komisia v procese hodnotenie žiadostí
posudzuje. Uchádzač má teda možnosť dozvedieť sa, čo bude výberová komisia hodnotiť
a bodovať.)
„Rada by som bola informovaná, či moju žiadosť bude posudzovať odborník z oblasti,
v ktorej pôsobím. Táto informácia by mi pomohla pri písaní motivácie a výskumného
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zámeru. Vedela by som, kto bude môj čitateľ, a preto by som adekvátnejšie zvolila
terminológiu aj spôsob priblíženia témy, na ktorej pracujem.“
„Privítala by som upresnenie, pre aké zloženie komisie má byť určené predstavenie
odborného projektu - laici/vedci zo širšieho odboru/špecialisti.“
(Komentár administrátora k dvom vyššie uvedeným pripomienkam: Výberovú komisiu
menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je zložená z vysokoškolských
učiteľov a vedeckých pracovníkov vysokých škôl a výskumných ústavov SAV tak, aby
v nej boli zastúpení odborníci zo základných vedných disciplín (humanitné vedy,
umenie, spoločenské vedy, prírodné vedy (živá a neživá príroda) a technické vedy). Nie
je možné zabezpečiť hodnotiteľov-špecialistov zo všetkých vedných odborov,
špecializácií a zameraní, z ktorých sú uchádzači o štipendium. SAIA na túto skutočnosť
uchádzačov upozorňuje a odporúča im (aj v rámci svojich školení), aby tento fakt pri
koncipovaní svojej žiadosti zohľadňovali (napr. aby do odborného programu zaradili
širší úvod do problematiky (vrátane súčasného stavu vedy a poznatkov), ktorý by
hodnotiteľovi, v prípade, že nie je špecialistom na danú oblasť, pomohol zorientovať sa
v danej problematike, a až následne pristúpili k detailnému popisu svojho konkrétneho
výskumného zámeru.)
„Jedine by som privítal, aby uchádzačom, ktorým neboli štipendiá schválené, bolo
doručené alebo k dispozícii písomné spracovanie hodnotenia jednotlivých aspektov
spolu so zvýraznenými nedostatkami. Prípadne aspoň s komentárom hodnotiacej
komisie, ktoré časti žiadosti dostali určený počet bodov spolu s odôvodnením.“
„Rada by som mala možnosť oboznámiť sa s bodovým skóre, ktoré získala moja
žiadosť. To by mi pomohlo identifikovať slabšie stránky moje žiadosti. V prípade
neúspešných uchádzačov vidím takúto formu feedbacku ako pomoc pri zlepšení ich
budúcich žiadostí.“
„Uvítala by som viac informácií o hodnotení žiadosti. Napríklad moja bola neschválená
a rada by som vedela, na ktorej oblasti mám zapracovať do budúcna.“
(Komentár administrátora k trom 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.)
„Ku všetkým dokumentom vyžadujete originál podpisy. V US je dlhoročná prax
elektronických podpisov.“
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(Komentár administrátora: Kvôli overovaniu platnosti a originality požadovaných
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.)

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 konkurencie 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 275 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP,
ktorí si podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2019 a 344
uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2019.
Administrátor programu oslovil elektronickou poštu celkovo 619 uchádzačov (126 uchádzačov
v kategórii študent, 116 uchádzačov v kategórii doktorand, 377 uchádzačov v kategórii
vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník) o štipendium v rámci Národného
štipendijného programu zo zahraničia. Dotazník vyplnilo a odoslalo 229 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 229 respondentov 126 respondentov (55 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu získalo a 103 respondentom (45 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené nebolo.
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Získal/-a štipendium v rámci NŠP
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Z celkového počtu 229 vyplnených dotazníkov bolo 39 vyplnených v kategórii študent
(17 %), 39 v kategórii doktorand (17 %) a 151 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a
umelecký pracovník (66 %).

Kategória

39
študent
39
151

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
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Otázkou č. 3 chcela SAIA zistiť názor uchádzačov a štipendistov NŠP na: 1.) stanovenú
výšku štipendia v rámci jednotlivých kategórií – či mesačné štipendium poskytované v rámci
NŠP pokrýva základné životné náklady štipendistov počas ich pobytu na Slovensku; 2.) 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 elektronicky spolu so žiadosťou podľa
stanovených podmienok programu.
Na základe odpovedí respondentov môžeme skonštatovať, že prevažná väčšina
respondentov je spokojná so stanovenou mesačnou výškou štipendia (200 z 229; 87 %). Iba 29
respondentov (13 %) považuje súčasnú stanovenú výšku štipendia za „skôr nedostatočnú“,
resp. „nedostatočnú“. Z týchto 29 respondentov štipendium v rámci NŠP nezískali 20, 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 na bývanie, pokiaľ bývali na
priváte, alebo nízkym štipendiom vo všeobecnosti, resp. dôvody svojho výberu odpovede
explicitne nezdôvodnili.
Pri súčasnom rozpočte nie je možné, aby program poskytoval extra príplatky na
príspevky na bývanie, úhradu účastníckych poplatkov na medzinárodné konferencie, príspevky
na členov rodiny a podobné finančné zaťaženie štipendistov. Aj v prípade výberu spokojnosti
s výškou štipendia vo formulári sa vyskytli tieto príklady. Štipendium je výhradne určené na
pokrytie životných nákladov, nie nákladov výskumného alebo iného charakteru (na rozdiel od
projektovej podpory, s čím si ju mnoho uchádzačov mýli).
Napriek tomu SAIA, n. o., navrhla úpravu výšky štipendií od roku 2020 tak, aby sa
zvýšila atraktivita Slovenska a zohľadnili zvyšujúce sa náklady na život. Tento návrh bol
MŠVVaŠ SR schválený, a teda v ďalšom roku už budú v platnosti upravené sadzby štipendií.
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Väčšina respondentov (182 z 229; 76 %) považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu
uchádzať v rámci Národného štipendijného programu, za dostatočnú na uskutočnenie svojich
študijných a výskumných cieľov.
45 respondentov (20 %) by privítalo možnosť žiadať o štipendijné pobyty na dlhšie
časové obdobie. V súčasnosti je možné žiadať o maximálne 10-mesačné pobyty, resp. pobyty
na dĺžku akademického roku 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, teda mali záujem o získanie titulu na
slovenskej akademickej pôde. 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.
9 respondenti (4 %) 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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197 z 229 respondentov (86 %) nepovažuje vypracovanie on-line žiadosti a dokumenty,
ktoré je potrebné priložiť k on-line žiadosti, 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 k žiadosti prikladajú len úradný preklad diplomov, ak nie je takýto preklad
zabezpečený samotnou organizáciou, ktorá doklad vystavila a samotné podanie prebieha online
formou.
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 doručenie akceptačného/pozývacieho listu
prijímajúcej organizácie do SAIA, n. o., resp. oneskorené doručenie po termíne, ktorý
predstavuje 12. hodinu tretieho pracovného dňa po dni uzávierky. Štipendisti v tomto prípade
buď nepozorne prečítali podmienky programu a nepožiadali pozývajúcu inštitúciu o zaslanie
tohto dokumentu, alebo v opačnom prípade pochybila pozývajúca strana, keď si neustriehla
termín. V niektorých prípadoch predstavovalo problém aj samotné získanie pozývacieho listu,
keď sa uchádzač neorientoval v slovenskom akademickom prostredí a nevedel koho v tejto veci
kontaktovať, poprípade, ktorú univerzitu osloviť. V týchto prípadoch administrátor poskytol,
pokiaľ bol oslovený, kompletný prehľad slovenského vysokého školstva a nasmeroval
uchádzača na konkrétne kontakty.
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,
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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 nerozhoduje kvantita, ale kvalita publikačnej činnosti. Výberová komisia vie na základe
takto uvedenej publikačnej činnosti efektívnejšie a zodpovednejšie ohodnotiť kvalitu
publikačnej činnosti uchádzača. Predkladanie publikačnej činnosti v stanovenom formáte sa
začalo vyžadovať na žiadosť výberovej komisie. Zároveň komisia po pilotnom testovaní
formulára pristúpila k požiadavke, že všetci, čo danú podmienku nesplnia, majú byť vylúčení
z formálnych dôvodov. V minulosti sa totiž stávalo, že hodnotitelia museli prezerať mnoho
nesúrodých strán s publikačnou činnosťou, ktoré boli vzájomne ťažko porovnateľné.
Vo všeobecnosti nebolo vypracovanie on-line žiadosti a priloženie potrebných
dokumentov natoľko zložité ako držanie sa podmienok, resp. ich správne uchopenie.
Podmienky programu sú stanovené zreteľne a jasne, pričom sú vysvetlené do detailov
jednotlivé body. Požadovaným dokumentom je dokonca venovaná samostatná stránka s radami
pre uchádzačov čo by mali dané dokumenty obsahovať a podmienky programu ako aj rady pre
uchádzačov sú pre lepšie pochopenie spracované v 4 jazykových mutáciách – anglická,
francúzska, španielska a ruská. V prevažnej väčšine boli podmienky pochopené správne.
Napriek tomu treba priznať, že v roku 2019 bolo pre formálne dôvody zamietnutých viac ako
31% resp. 47% uchádzačov zo zahraničia pre jednotlivé uzávierky. Častokrát boli dôvodom
práve vyššie uvedené nedostatky. Ak by administrátor nepostupoval natoľko dôsledne pri
formálnej kontrole, členom komisie by zároveň veľmi vzrástol počet hodnotených žiadostí.
Pozn. Naproti tomu, pri slovenských uchádzačoch bola formálna chybovosť len na úrovni 13%
resp. 8%.

Vypracovanie žiadosti a predkladaných
materiálov k žiadosti

28

4
97

100

nenáročné
skôr nenáročné
skôr náročné
náročné

Otázka č. 4: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
Otázkou č. 4 chcela SAIA od uchádzačov a štipendistov získať informácie o tom, či je
Národný štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska.
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220 z 229 respondentov (96 %) 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.
Treba podotknúť, že všetci 9 nespokojní respondenti nezískali štipendium a negatívne
reagovali vo všetkých bodoch dotazníka, pričom v komentároch opakovali odpoveď, že im
nebolo udelené štipendium, čo sa koniec koncov odzrkadľuje aj pri štatistickom vyhodnotení.

Komunikácia s administrátorom programu
6
3
53
spokojný/-á
167

skôr spokojný/-á
skôr nespokojný/-á
nespokojný/-á

Otázka č. 5: Ste spokojný/-á s on-line systémom na podávanie žiadostí?
Otázkou č. 5 chcela SAIA od uchádzačov o štipendium v rámci Národného
štipendijného programu získať spätnú väzbu týkajúcu sa on-line systému na podávanie žiadostí.
220 z 229 respondentov (96 %) 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 on-line 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). Na tento fakt sú
uchádzači upozornení aj prostredníctvom webovej stránky NŠP.
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Spokojnosť s on-line systémom na
podávanie žiadostí
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Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Jednou z najlepších vizitiek Národného štipendijného programu je skutočnosť, že 220 z
229 respondentov (96 %) by tento štipendijný program odporučilo svojim kolegom a známym
(program by ďalej neodporučilo iba 9 neúspešných uchádzačov o štipendium v rámci NŠP).
Z komentárov respondentov a vyplnených dotazníkov vyplýva, že značná časť respondentov to
aj skutočne robí, keďže informácia o NŠP sa úspešne šíri medzi kamarátmi/kolegami
a učiteľmi/nadriadenými, ktorí mali s týmto programom osobnú skúsenosť, resp. ho považujú
za štipendijný program, o ktorom sa oplatí upovedomiť svojich známych a kolegov.

Odporučenie NŠP
5
26

4
áno
skôr áno
194

skôr nie
nie
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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:








S NŠP, jeho priebehom a organizáciou som bol veľmi spokojný, ďakujem za možnosť
sa tohto programu zúčastniť. Dúfam, že budem mať ešte v budúcnosti šancu sa oň
uchádzať.
Som veľmi vďačný za NŠP, vďaka ktorému som mohol absolvovať výskum na
Slovensku.
Program je dobrý, aj keď je ťažké byť v ňom úspešný, nakoľko uchádzači sú z celého
sveta.
Ďakujem pekne za poskytnutú príležitosť v podobe účasti v štipendijnom programe.
Okrem získaných výsledkov v mojej výskumnej práci mi pobyt dal možnosť vylepšiť
medzinárodnú spoluprácu mojej katedry a fakulty, na ktorej pracujem.
Bolo by lepšie, keby som dostal dekrét o udelení štipendia skôr. Je prakticky nemožné
začať štipendijný pobyt podľa plánu. Taktiež by bolo dobré, keby bola v publikácii
„International Researcher's Guide“ informácia o vízach. Plytval som časom na
slovenskom konzuláte (bol som tam dvakrát), len aby mi povedali, že mi víza udelené
nebudú, pretože nemám zmluvu o ubytovaní na celý pobyt (je veľmi otázne ako sa
k nej dopracovať zo zahraničia). Bolo by dobré informovať štipendistov o týchto
skutočnostiach vopred aby sa uľahčil zbytočný, časovo náročný a únavný proces
vybavovania víz. (Komentár administrátora: Odo dňa uzávierky trvá proces
hodnotenia žiadostí až do zverejnenia výsledkov necelých 8 týždňov. Akonáhle sú
výsledky známe, administrátor vystaví všetky potrebné dokumenty a tie sú rozoslané na
adresy štipendistov, ktoré si uviedli v online prihláške. SAIA, n. o., nedokáže ovplyvniť
ani dĺžku doručenia pošty štipendistovi, ani dĺžku procesu vybavovania víz. Celý
proces, ktorý závisí od SAIA, n. o., (teda vyhodnotenie a administrácia) sa snaží tak
administrátor, ako aj členovia komisie hodnotiteľov zvládnuť za čo najkratší časový
úsek, a teda skoršie doručenie potrebných dokumentov je len ťažko ovplyvniteľné. Aj
v tejto súvislosti prostredníctvom internetovej stránky upozorňujeme našich
štipendistov, ktorí potrebujú pre vstup na územie Slovenska víza, aby počas plánovania
svojho štipendijného pobytu zohľadnili časové obdobie potrebné na udelenie víz.
Kompletná informácia o vízach v publikácii „International Researcher's Guide“ je na
str. 66 – o schengenských vízach, resp. na str. 69 – o vízach národných. Okrem
informácie o vízach v publikácii je možné nájsť túto informáciu aj na internetových
stránkach saia.sk, resp. euraxess.sk. Administrátor oslovený štipendistami v tejto veci,
poskytne detailné informácie k procesu vybavovania víz, resp. prechodného pobytu.
Spravidla pre účely prechodného pobytu pre štipendistov NŠP nie je potrebné
dokladovať ubytovanie na Slovensku, ale stáva sa, že to zastupiteľské orgány SR
napriek tomu vyžadujú, aj keď ich na túto skutočnosť pri osobnej konzultácii
upozorňujeme. Pokyn MZVaEZ SR k vyžadovaným dokumentov totiž neupozorňuje na
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výnimky zo všeobecných pravidiel, medzi ktoré naše cieľové skupiny patria
(https://www.mzv.sk/documents/10195/3648277/Zoznam_dokladov_k_pobytom+2018
.doc). Ak ide o národné víza v súvislosti s prechodným pobytom sa taktiež explicitne
doklad o ubytovaní ako príloha k žiadosti o víza nevyžaduje. Vyžaduje sa len pri
žiadosti o schengenské víza do 90 dní pobytu.)
Chcela by som poďakovať administrátorovi programu za pomoc a podporu tak v čase
podávania si prihlášky, ako aj počas samotného pobytu. Online systém na podávanie
prihlášok je jednoduchý a zrozumiteľný. S určitosťou odporučím Národný Štipendijný
Program.
Spolupráca so SAIA je vždy príjemná a program mi umožnil opätovnú prácu na
Slovensku a oživil spoluprácu so slovenskými kolegami.
Program je skvelý, pomohol mi dostať sa na Slovensko a splniť si všetky stanovené
ciele v pozícii študenta, ale taktiež aj na poli výskumu. Nemal som žiaden problém ani
so SAIA, n. o., ani s vyplácaním alebo výškou štipendia.
Tento výskum mi dal príležitosť nielenže si rozšíriť moje vedomosti na zvýšenie si
kvalifikácie ako výskumník, ale pomohol mi aj lepšie porozumieť teoretickej fyzike
a prenosu žiarenia. Som spokojný s úspešným naplnením všetkých mojich cieľov.
Kolegovia z oblasti výskumu boli skvelí. Administrátor je veľmi nápomocný
a pripravený. Ďakujem vám!
Chcela by som vám poďakovať za ponuku príležitostí pre študentov, výskumníkov
a vysokoškolských učiteľov. Organizácia programu je na vysokej úrovni, počnúc
prvým krokom pri podávaní si prihlášky, t. j. komunikácia s administrátorom
a prijímajúcou univerzitou, atď... až po finalizáciu, a teda získanie štipendia a s tým
spojenými procedúrami. Ďakujem za vynaložené úsilie.
Myslím si, že NŠP (Slovensko) je svojou úrovňou porovnateľné s DAAD (Nemecko)
alebo SI (Švédsko). Podmienky sú veľmi podobné a všetky tri štipendijné programy
vykazujú štandardné európske požiadavky a povinnosti. Administrátor NŠP, tak ako aj
pozývajúca UPJŠ (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) v Košiciach preukazujú
kompetentnosť a dobrú starostlivosť.
Pomoc pri hľadaní ubytovania by bola vítaná. Nájsť ubytovanie je veľmi
komplikované. Každopádne NŠP je excelentný program pre výskumnú spoluprácu.
(Komentár administrátora: Štipendistom odporúčame aby pri zabezpečovaní
ubytovania požiadali prijímajúcu inštitúciu o pomoc, nakoľko SAIA, n. o. nevlastní
ubytovacie kapacity a na daný problém nemá priamy dosah, administrátor pomáha
štipendistom formou informovanosti, resp. komunikáciou s prijímajúcou inštitúciou.)
Vyjadrujem svoju vďačnosť MŠVVaŠ SR a SAIA, n. o. za sprostredkovanie možnosti
uskutočniť výskum vo výskumnom centre na Slovensku.
Chcel by som, aby balík dokumentov bol doručený na korešpondenčnú adresu, a nie
na adresu trvalého bydliska. Doručenie dokumentov sa potom výrazne oneskorí
a štipendista nemôže následkom toho nastúpiť na pobyt načas, ako bolo plánované.
Chcel by som dostať kompenzáciu cestovných nákladov, nákladov na potrebné
získanie kníh, knižničných poplatkov, na životné náklady, nakoľko nie všetky
inštitúcie môžu zabezpečiť bývanie. (Komentár administrátora: Uchádzač si v online
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prihláške vypĺňa korešpondenčnú adresu, ak sa líši od adresy trvalého bydliska, na
ktorú mu je adresovaný balík dokumentov. Pokiaľ si uchádzač nevyplní
korešpondenčnú adresu, administrátor nemá dôvod predpokladať, že sa líši od adresy
trvalého bydliska. Štipendium má 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 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.)
Mal som tú česť byť súčasťou Národného štipendijného programu. Som nesmierne
vďačný MŠVVaŠ a SAIA, n. o. za túto možnosť. Štipendijný pobyt mi pomohol zvýšiť
moju kvalifikáciu.
Dúfam, že nabudúce, ak si niekto podá žiadosť, vláda mu (pozn.: pravdepodobne
myslel administrátora) pošle upozornenie, napr.: 1. „Vaša žiadosť bola odoslaná, ale
musíte ešte dodať pozývací list do NŠP (pozn.: pravdepodobne myslel SAIA, n. o.).“
a 2. „Niektoré dokumenty Vám chýbajú, doplňte ich behom jedného týždňa.“.
(Komentár administrátora: 1. Informácia o nutnosti doručenia pozývacieho listu do
SAIA, n. o., je explicitne uvedená v podmienkach programu. 2. Polia pre nahrávanie
povinných dokumentov sú naprogramované tak, aby nebolo možné odoslať žiadosť bez
ich nahrania. Ak uchádzač nahrá nesprávny dokument, resp. neúplný dokument, svojim
vyhlásením v žiadosti, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, aktuálne a pravdivé
a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých požadovaných príloh a dokumentov, berie
zodpovednosť na seba a nie je dôvod robiť výnimky v podmienkach, keďže pre všetkých
uchádzačov platí jeden hraničný termín. Od otvorenia výzvy po jej uzávierku je
dostatok času na prípravu a podanie žiadosti v jej kompletnej forme.)
Príprava dokumentov potrebných pre vybavenie si prechodného pobytu na Slovensku
z Taiwanu je komplikovaná. Úradný preklad je finančne náročný. (Komentár
administrátora: SAIA, n. o., sa snaží byť nápomocná pri vybavovaní prechodných
pobytov na Slovensku informačnou podporou vo forme detailne spracovaných
a aktualizovaných materiálov v tlačenej aj elektronickej verzii, ako aj vo forme
poradenstva v konkrétnej situácii. Poradenstvo poskytuje tak štipendistovi, tak
prijímajúcej organizácii. V komplikovanejších prípadoch poskytuje aj osobný sprievod
na oddelenia cudzineckej polície, ak je to potrebné.)
Skvelá organizácia programu, promptné odpovede v emailovej komunikácii s
administrátorom, skvelá spolupráca. Som veľmi vďačný za tento štipendijný pobyt
a takisto vďačím aj SAIA, n. o.
Dobrý program na výmenu vedomostí, kiežby nebolo štipendium určené len na životné
náklady. Výška štipendia nepostačovala na pokrytie ubytovacích nákladov. (Komentár
administrátora: Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov, resp. nákladov
spojených s pobytom (stravné, ubytovanie a pod.) počas študijného,
výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu zahraničných uchádzačov na
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slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Štipendium by teda malo
postačovať na pokrytie ubytovacích nákladov, pokiaľ nemá štipendista extrémne
vysoké nároky na životný štandard. Ceny internátov sú v vo veľmi prijateľnej výške, čo
potvrdzuje pozitívna odozva väčšiny štipendistov. Pokiaľ si štipendista hľadá privát,
mal by určite rátať s vyššími nákladmi a samozrejme pozerať ubytovanie v rozumnej
cenovej výške, primeranej štipendiu a/alebo jeho finančnej spôsobilosti. Štipendium
nie je zárobková činnosť, ale finančný príspevok, čo si mnohí štipendisti neuvedomujú.)
Získal som štipendium na 4 mesiace, čo bolo pre mňa s kolegami zo Slovenska veľmi
užitočné pre spoločnú vedeckú prácu. Osobne som veľmi potešený príležitosťami,
ktoré SAIA, n. o. ponúka pre spolupracujúcich výskumníkov.

Záver:
V dotazníku spokojnosti bol Národný štipendijný program SR respondentmi hodnotený
pozitívne. Priestor pre komentáre, resp. návrhy, ktoré mohli štipendisti uviesť na záver
dotazníka, využili respondenti zväčša na poďakovanie sa programu a vyjadrenie spokojnosti s
programom. Štipendisti sú programu vďační, že im bola poskytnutá príležitosť v podobe
štipendijného pobytu 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 po celom svete.
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FINANCOVANIE PROGRAMU V ROKU 2019 A ČERPANIE PROSTRIEDKOV NA
ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY
V roku 2019 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 2018 a 2019.
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30.
apríla 2018, 31. októbra 2018 a 30. apríla 2019), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2020) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2019. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2019 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená.
Štipendiá za január 2020 boli v decembri 2019 vyplatené všetkým štipendistom zo zahraničia,
ktorí pokračovali v pobyte po januári 2020. Štipendiá za január 2020 boli v decembri 2019
vyplatené aj 11 štipendistom NŠP zo zahraničia, ktorých štipendijný pobyt končil v januári
2020. Bola im vyplatená iba časť štipendia (25 % – 50 % z celkovej výšky mesačného
štipendia). Štipendiá za január 2020 boli v decembri 2019 vyplatené všetkým štipendistom s
trvalým pobytom na Slovensku, okrem tých, ktorých štipendijný pobyt začínal/končil v januári
2020. Cestovné granty sa nevyplácali.
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 2019:
Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet uhradených
štipendijných
mesiacov

2019

2019

2019

Štipendiá pre zahraničných študentov

56 639,95

59

161,82

Štipendiá pre zahraničných
doktorandov

56 297,71

39

97,07

Štipendiá pre zahraničných
vysokoškolských učiteľov a
výskumných pracovníkov

534 034,08

179

576,85

Kategória rozpočtu
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Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet uhradených
štipendijných
mesiacov

2019

2019

2019

Štipendiá pre slovenských študentov

33 315,15

15

38,00

Štipendiá pre slovenských
doktorandov

252 137,42

88

242,00

Štipendiá pre slovenských
postdoktorandov

99 011,88

30

85,00

Cestovné pre slovenských štipendistov
NŠP

20 047,27

68

Cestovné pre zahraničných
štipendistov NŠP

12 900,00

37

Zdravotná prehliadka pre
zahraničných štipendistov NŠP

12 116,54

66

1 076 500,00

581,00

Kategória rozpočtu

A

SPOLU

B
POSKYTNUTÁ ZÁLOHA na rok
2019
C
ROZDIEL (B-A) nevyčerpané
finančné prostriedky v roku 2019

1 200,74

1 100 000,00

23 500,00

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 2019 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 2019 poskytuje nasledujúca
tabuľka:
Rozpočet
Výnosy
23.01.2019
26.04.2019
10.05.2019
24.07.2019
07.08.2019
06.11.2019
Spolu
Náklady
1. Q
2. Q
3. Q
4. Q
Spolu
Rozdiel (rozpočet –
náklady); presun
schválený ministerstvom

Základné
69 000,00 €

17 250,00 €

Administratíva
56 870,00 €

Propagácia
67 050,00 €

Spolu
192 920,00 €

17 250,00 €
17 250,00 €
69 000,00 €

12 000,00 €
-241,85 €
16 000,00 €
-483,39 €
14 200,00 €
14 670,00 €
56 144,76 €

9 000,00 €
8 131,40 €
12 000,00 €
3 527,04 €
13 000,00 €
22 116,80 €
67 775,24 €

38 250,00 €
7 889,55 €
45 250,00 €
3 043,65 €
44 450,00 €
54 036,80 €
192 920,00 €

17 250,00 €
17 250,00 €
17 250,00 €
17 250,00 €
69 000,00 €

11 758,15 €
15 758,46 €
13 704,76 €
14 777,24 €
55 998,61 €

17 131,40 €
15 285,19 €
9 007,32 €
26 497,48 €
67 921,39 €

46 139,55 €
48 293,65 €
39 962,08 €
58 524,72 €
192 920,00 €

0,00 €

871,39 €

-871,39 €

0,00 €

17 250,00 €

Spracovali:
Mgr. Ondrej Aradský, Ing. Andrea Nguyenová, Mgr. Kristína Sallerová
Bratislava 24. 3. 2020

Mgr. Michal Fedák,
výkonný riaditeľ SAIA, n. o.
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PČ Dátum
1

4

TvU Trnava

Filozofická fakulta TvU
Trnava

24.1.2019

Ako využiť štúdium naplno:
Informačný seminár pre
študentov Gymnázia Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici
SAIA, n. o., na Dni otvorených
dverí UCM Trnava

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

UCM Trnava

Fakulta sociálnych vied UCM
Trnava

LEAF DAY (informačný
stánok)
Príležitosti vycestovať cez
štipendijné programy SAIA, n.
o., pre študentov katedry
slovanských jazykov FF UMB
Banská Bystrica
Príležitosti vycestovať cez
štipendijné programy SAIA, n.
o., pre študentov nemeckého
jazyka EF UMB Banská
Bystrica
Seminár pre doktorandov FZKI
SPU Nitra

LEAF

Knižnica Boccatia, Košice

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB
Banská Bystrica

Ing. Mária Bihuňová, PhD.,
Fakulta záhradníctva a
Prodekanka pre zahraničné
krajinného inžinierstva SPU
vzťahy a vzťahy s verejnosťou Nitra

8

Seminár pre študentov FZKI
SPU Nitra

Ing. Mária Bihuňová, PhD.,
Fakulta záhradníctva a
Prodekanka pre zahraničné
krajinného inžinierstva SPU
vzťahy a vzťahy s verejnosťou Nitra

5

ŠTIP€NDIÁ na výskumné
pobyty v zahraničí – Ako
napísať úspešnú žiadosť,
absolvovať mobilitu a kariérne
narásť
Štipendiá na zahraničné
mobility
ŠTIP€NDIÁ na výskumné
pobyty v zahraničí – Ako
napísať úspešnú žiadosť,
absolvovať mobilitu a kariérne
narásť
ŠTIP€NDIÁ na výskumné
pobyty v zahraničí – Ako
napísať úspešnú žiadosť,
absolvovať mobilitu a kariérne
narásť
ŠTIP€NDIÁ na výskumné
pobyty v zahraničí – Ako
napísať úspešnú žiadosť,
absolvovať mobilitu a kariérne
narásť
Rozhýb sa so štipendiom cez
SAIA, n. o., a získaj skúsenosti
zo sveta
Deň otvorených dverí UKF
Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra

29.1.2019
5.2.2019

5

6.2.2019
6

11.2.2019
7
11.2.2019
8
12.2.2019
9

12.2.2019
13.2.2019

11

14.2.2019
12

14.2.2019
13

19.2.2019
14
15

Miesto

SAIA, n. o., na Dni otvorených
dverí TvU Trnava

5.2.2019

10

Hlavný organizátor

23.1.2019

2

3

Názov akcie

Počet
účastníkov

Príloha č. 1: Zoznam seminárov, školení a ďalších informačných podujatí, kde bola
poskytnutá informácia o Národnom štipendijnom programe v roku 2019

21.2.2019

9

27

14
59

16
SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica
19

Fakulta zdravotníctva a
sociálnej práce TvU Trnava
4

SAIA, n. o., RP Košice
SAIA, n. o., RP Nitra

Ústav vedeckých informácií a
knižnica UVLF Košice
Pedagogická fakulta UKF
Nitra

9

5

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta sociálnych vied a
zdravotníctva UKF Nitra
4

SAIA, n. o., RP Nitra

Filozofická fakulta UKF Nitra
15

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Slovenská lesnícka a
drevárska knižnica TU Zvolen

UKF Nitra

UKF Nitra

69
9

95

16

23.2.2019

Zasadnutie Valného
zhromaždenia Študentskej rady
vysokých škôl SR (informačný
vstup)
Eramus+ deň (informačný
stánok)
ŠTIP€NDIÁ na výskumné
pobyty v zahraničí – Ako
napísať úspešnú žiadosť,
absolvovať mobilitu a kariérne
narásť
Seminár pre študentov FSV
UCM Nitra
ŠTIP€NDIÁ na výskumné
pobyty v zahraničí – Ako
napísať úspešnú žiadosť,
absolvovať mobilitu a kariérne
narásť
Čaká na teba celý svet

Vysoké Tatry

27.2.2019

19

28.2.2019
28.2.2019

21

22

5.3.2019
5.3.2019

23
5.3.2019
24
5.3.2019
25
26
27

6.3.2019
6.3.2019
12.3.2019

28
13.3.2019
29

30
31
32

13.3.2019
13.3.2019
13.3.2019
14.3.2019

ŠRVŠ

FBI ŽU Žilina
SAIA, n. o., RP Nitra

35

Fakulta bezpečnostného
inžinierstva ŽU Žilina
Fakulta prírodných vied UKF
Nitra

SAIA, n. o., RP Nitra
SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta sociálnych vied UCM
Trnava
Fakulta sociálnych vied UCM
Trnava

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

Slovenská lesnícka a
drevárska knižnica TU Zvolen
Filozofická fakulta UKF Nitra

EU Bratislava
15
Univerzitná knižnica UPJŠ
Košice
Fakulta prírodných vied UMB
Banská Bystrica
Ústav vedeckých informácií a
knižnica UVLF Košice
Verejná knižnica Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici

Verejná knižnica Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici

TU Košice

Doctorandorum dies
(informačný vstup)
Štúdium vo vysnívanej krajine
sveta
Do sveta so štipendiom SAIA

TvU Trnava

Univerzitná knižnica TU
Košice
Filozofická fakulta TvU
Trnava
Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici
Kompetenčné centrum
Jesseniovej lekárskej fakulty v
Martine UK Bratislava
Katedra dizajnu TU Zvolen

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

Štúdium v zahraničí – váš
odrazový mostík pre dobré
zamestnanie

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

5

76

Verejná knižnica Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici

19.3.2019

71

4

Ako využiť štúdium naplno:
Informačný seminár pre
študentov SPŠ Jozefa Murgaša v
Banskej Bystrici
Ako využiť štúdium naplno:
Informačný seminár pre
študentov SPŠ Jozefa Murgaša v
Banskej Bystrici
Deň kariéry TU Košice

Inšpiruj sa dizajnom vo svete!

16

14

Informačný vstup pre študentov
Katedry masmediálnej
komunikácie a reklamy UKF
Nitra, 1. roč. Bc.
Štipendijné možnosti v zahraničí EU Bratislava
– International Study Abroad
Fair – Spring 2019 (informačný
stánok)
Zlepšite si nemčinu v Rakúsku. SAIA, n. o., RP Košice
Štipendiá na zahraničné
mobility
Prezentuj sa v správnom svetle
SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
Štipendiá na študijné/výskumné SAIA, n. o., RP Košice
mobility do celého sveta

19.3.2019

21

60

33
34

Miesto
Ústav experimentálnej fyziky
SAV, Košice

27.2.2019

20

Hlavný organizátor

Štipendiá a granty na zahraničné SAIA, n. o., RP Košice
výskumné mobility

17

18

Názov akcie

22.2.2019

Počet
účastníkov

PČ Dátum

3
19
8

27

53

23
19
4
14
25

UKF Nitra
23

96

36

SAIA, n. o., RP Žilina

21.3.2019

Skúsenosti z pobytov cez
ERASMUS a iné programy

KONEKT – poradenské
centrum pre mladých vo
Zvolene
ADS

21.–22.3.
2019

28.3.2019
39
28.3.2019
40
41

1.4.2019
2.4.2019

42
43

Hlavný organizátor

Informačný deň SAIA, n. o.

37

38

Názov akcie

20.3.2019

Slovenské doktorandské fórum
(workshopy S výskumom do
sveta – Ako pripraviť dobrú
žiadosť o mobilitné štúdium)
Ako využiť štúdium naplno:
Informačný seminár pre
študentov Gymnázia Mikuláša
Kováča v Banskej Bystrici
S výskumom do sveta –
workshop pre doktorandov a
mladých výskumníkov
Vyber si ideálnu krajinu na
pobyt
Štipendiá a granty na zahraničné
výskumné pobyty

2.4.2019

Vyraz za hranice

3.4.2019

Do sveta so štipendiom SAIA

46

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

SAIA, n. o., RP Košice

Univerzitná knižnica TU
Košice

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
Prodekan pre vedu, inovácie a
medzinárodné vzťahy FMMR
TU Košice
SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
SAIA, n .o., RP Žilina

3.4.2019

Kreatívny životopis a motivačný SAIA, n. o., RP Banská
list, cesta k úspechu
Bystrica

3.4.2019

Letom svetom

4.4.2019

Fórum Študenti - univerzity podniky

47
8.4.2019
48
9.4.2019

Workshop pre doktorandov a
mladých výskumných
pracovníkov
S výskumom do sveta

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
Slovensko-francúzsky
univerzitný inštitút a
Veľvyslanectvo Francúzskej
republiky na Slovensku
SAIA, n .o., RP Žilina

51
52
53

56
57

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici
Fakulta materiálov, metalurgie
a recyklácie TU Košice
AU Banská Bystrica
Fakulta priemyselných
technológií v Púchove TUAD
Trenčín
Slovenská lesnícka a
drevárska knižnica TU Zvolen
Filozofická fakulta UMB
Banská Bystrica
Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica

17

8
18
71
9
34
4
21

27

KU Ružomberok

SAIA, n. o., RP Nitra

Materiálovotechnologická
fakulta v Trnave STU
Bratislava
UPJŠ Košice

25

7

10.4.2019

Deň kariéry UPJŠ Košice

UPJŠ Košice

10.4.2019

Informačný vstup pre študentov
1. roč. Bc. štúdia

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta masmediálnej
komunikácie UCM Trnava

50

10.4.2019

Informačný vstup pre študentov
1. roč. Bc. štúdia

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta masmediálnej
komunikácie UCM Trnava

30

10.4.2019

Informačný vstup pre študentov
1. roč. Mgr. štúdia

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta masmediálnej
komunikácie UCM Trnava

50

11.4.2019

Doktorandská konferencia FMK FMK UCM Trnava
UCM Trnava (informačný
príspevok o programoch SAIA)

Fakulta masmediálnej
komunikácie UCM Trnava

23

16.4.2019

Za hudobnou kultúrou do sveta

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

5

17.4.2019

Rada Erasmus+

Rada Erasmus+

ŽU Žilina

15

25.4.2019

Scienta Yuventa doktorandská
konferencia (informačný
príspevok o programoch SAIA)

Centrum rozvoja doktorandov

Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica

30

54

55

7

5

49
50

6

42

44
45

Miesto
Študentské centrum TUAD
Trenčín
KONEKT – poradenské
centrum pre mladých vo
Zvolene
UPJŠ Košice

Počet
účastníkov

PČ Dátum

97

58
59
60
61
62
63
64
65
66

Make memories, get skills

3.5.2019

Informačný vstup

7.5.2019

Informačný vstup

7.5.2019

Informačný vstup

30.5.2019

Štúdium v zahraničí pre
stredoškolákov
Európsky deň pre absolventov

5.6.2019

19.6.2019

Štipendijné programy SAIA na Katedra bankovníctva a
zahraničné akademické mobility investovania EF TU Košice

Ekonomická fakulta TU
Košice

21.6.2019

Seminár pre žiakov 3. roč.
gymnázia
Koordinačné stretnutie CEEPUS
(informácia o štipendiách pre
zahraničných výskumníkov)
Záverečná konferencia projektu
Záruky pre mladých
(informačný príspevok o
programoch SAIA)
Informačný vstup pre budúcich
študentov 1. roč. Bc. štúdia

SAIA, n. o., RP Nitra

Gymnázium Golianova, Nitra

FEM SPU Nitra, Ing. Jana
Gálová, PhD.

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

Epic, n. o.

Mestský úrad Zvolen

1.7.2019

Zasadnutie Komisie pre
medzinárodnú spoluprácu

Štátna vedecká knižnica
Banská Bystrica

SAIA, n. o., - RP Banská
Bystrica

15.7.2019

Európsky deň pre
absolventov
Infovstup pre budúcich
študentov 1. roč. Ing.

Agroinštitút Nitra

EUROPE DIRECT Nitra a
Agroinštitút Nitra
SAIA, n. o. - RP Nitra

Infovstup na zápise
doktorandov 1. ročníka

Fakulta elektrotechniky a
informatiky, TU Košice

Infovstup na zápise
doktorandov 2. ročníka

Fakulta elektrotechniky a
informatiky, TU Košice

Infovstup na zápise
doktorandov 3. ročníka

Fakulta elektrotechniky a
informatiky, TU Košice

2.9.2019

Infovstup na zápise
doktorandov 1. ročníka

Prírodovedecká fakulta,
UPJŠ Košice

2.9.2019

Infovstup na zápise
doktorandov 1. ročníka

UVLF Košice

Infovstup na zápise
študentov na Fakulte
prírodných vied UMB
Infovstup na zápise
doktorandov 1. ročníka

Fakulta prírodných vied
UMB Banská Bystrica

25.6.2019
68
27.6.2019
69

72

20.8.2019
27.8.2019

73

27.8.2019
74

27.8.2019
75

76

77

3.9.2019
78

3.9.2019
79

Miesto

Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica
Fakulta humanitných vied ŽU
Žilina
SAIA, n .o., RP Žilina
Fakulta humanitných vied ŽU
Žilina
SAIA, n .o., RP Žilina
Fakulta humanitných vied ŽU
Žilina
Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Gymnázium Ľudovíta Štúra
Zvolene
vo Zvolene
EUROPE DIRECT Nitra a
Agroinštitút Nitra
Agroinštitút Nitra

Akademické mobility a aktivity
SAIA, n. o.

25.6.2019

71

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

6.6.2019

67

70

Názov akcie

29.4.2019

Prodekan pre vonkajšie vzťahy Ekonomická fakulta TU
a rozvoj EF TU Košice
Košice

Počet
účastníkov

PČ Dátum

10
8
12
9
35
25
13
10
56
8

14
SAIA, n. o., RP Nitra

Materiálovotechnologická
fakuta STU Trnava

Fakulta materiálov,
metalurgie a recyklácie TU
Košice

Materiálovotechnologická
fakulta v Trnave STU
Bratislava

prodekanka pre
vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
prodekanka pre
vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
prodekanka pre
vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
Referát doktorandského
štúdia, UPJŠ Košice
Prorektor pre
vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
Fakulta prírodných vied
UMB Banská Bystrica

255

12
19
200
25

15

20
46
22

195

Prodekan pre vzdelávanie
12

98

Názov akcie
Infovstup na zápise pre
študentov 1. roč. PhD.

Hlavný organizátor
Fakulta prírodných vied
UKF Nitra

Miesto
SAIA, n. o. - RP Nitra

3.9.2019

Infovstup na zápise pre
študentov 1. roč. PhD.

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

SAIA, n. o. - RP Nitra

3.9.2019

Infovstup na zápise pre
študentov 2. roč. Bc.

Filozofická fakulta UKF
Nitra

SAIA, n. o. - RP Nitra

4.9.2019

Infovstup na zápise
doktorandov 3. ročníka

UVLF Košice

4.9.2019

Infovstup na zápise pre
študentov 3. roč. Bc.

Filozofická fakulta UKF
Nitra

Prorektor pre
vedeckovýskumnú činnosť
a doktorandské štúdium
SAIA, n. o. - RP Nitra

5.9.2019

Infovstup na zápise
študentov 3. ročníka ŠP
Farmácia
Infovstup na zápise pre
študentov 1. roč. Bc.

UVLF Košice
Filozofická fakulta UKF
Nitra

SAIA, n. o. - RP Nitra

Infovstup na zápise
študentov 3. ročníka VVL,
HP
Infovstup na zápise
študentov 4. roč. ŠP
Farmácia
Infovstup na zápise
študentov 4. roč. ŠP VVL,
HP
Úvod do VŠ štúdia na PU
Prešov
Úvod do VŠ štúdia na PU
Prešov
Infovstup na zápise pre
študentov 1. roč. Mgr.
neučiteľské odbory
Infovstup na zápise pre
študentov 1. roč. Mgr.
učiteľské odbory
Infovstup na zápise pre
študentov 1. roč. Mgr.

UVLF Košice

Prorektor pre vzdelávanie

80
81
82

83

84

85

86

5.9.2019
6.9.2019

87

6.9.2019
88

9.9.2019
89
90
91

9.9.2019
10.9.2019
12.9.2019

92

12.9.2019
93

94
95

12.9.2019

250

200

70
UVLF Košice

Prorektor pre vzdelávanie
89

Filozofická fakulta, PU
Prešov
Filozofická fakulta, PU
Prešov
Fakulta prírodných vied
UKF Nitra

Prodekan pre vzdelávanie

Fakulta prírodných vied
UKF Nitra

SAIA, n. o. - RP Nitra

Filozofická fakulta UKF
Nitra

SAIA, n. o. - RP Nitra

Prodekan pre vzdelávanie

218
38

SAIA, n. o. - RP Nitra
100

100

CVČ – JUNIOR/
Informačné centrum
mladých v Banskej Bystrici
Konekt - poradenské
centrum pre mladých

CVČ – JUNIOR/
Informačné centrum
mladých
Konekt - poradenské
centrum pre mladých

Filozofická fakulta UKF
Nitra

SAIA, n. o. - RP Nitra

Filozofická fakulta UKF
Nitra

SAIA, n. o. - RP Nitra

24.9.2019

17

Prorektor pre vzdelávanie

Zasadnutie zástupcov
stredných škôl, Rada
študentov
Cestovateľský kvíz a
zahraničné štipendiá so
SAIA
Infovstup na vyučovaní
študentov 1. roč. Mgr.,
Katedra amerikanistiky a
anglistiky
Infovstup na vyučovaní
študentov 1. roč. Mgr.,
Katedra translatológie

98

99

UVLF Košice

23.9.2019

24.9.2019

340

85

Centrum dobrovoľníctva

24.9.2019

8

59

V správny čas na správnom Regionálne pracovisko
mieste - kdekoľvek na svete! SAIA, Banská Bystrica

97

14

Prorektor pre vzdelávanie

18.9.2019

96

Počet
účastníkov

PČ Dátum
3.9.2019

280
15
23

4

19

6

99

100

25.9.2019
101

102

26.9.2019

103 1.10.2019
104

2.10.2019
2.10.2019

105

2.10.2019

Názov akcie
Infovstup na vyučovaní
študentov 3. roč. Bc.,
Katedra translatológie
Infovstup na vyučovaní
študentov 1. roč. Mgr.,
Katedra amerikanistiky a
anglistiky
Európsky deň jazykov

Hlavný organizátor
Filozofická fakulta UKF
Nitra

Miesto
SAIA, n. o. - RP Nitra

Filozofická fakulta UKF
Nitra

SAIA, n. o. - RP Nitra

Štátna vedecká knižnica
Banská Bystrica

Štátna vedecká knižnica v
Banskej Bystrici

S výskumom do sveta

SAIA, n. o., RP Nitra

TvU Trnava

Európsky deň jazykov na TU Ústav cudzích jayzkov TU
Zvolen
Zvolen
S výskumom do sveta na TU EURAXESS/ SAIA
Zvolen
Veľký jesenný infodeň

SAIA, n. o., RP Žilina

106

107

3.10.2019

Infovstup na vyučovaní
študentov 3. roč. Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

3.10.2019

Konferencia Focusing on
Freedom

Scholars at Risk Slovakia

Neformálne stretnutie
s výskumníkmi UniverCity
Tour 2019
Neformálne stretnutie
s výskumníkmi UniverCity
Tour 2019
Informačný vstup na
vyučovaní
Štipendiá a granty pre
kariérny rozvoj doktorandov

SAIA, n. o., RP Nitra

8.10.2019

Infovstup na vyučovaní
študentov 1. roč. Bc.

8.10.2019

108

4.10.2019
109

4.10.2019
110

Počet
účastníkov

PČ Dátum
25.9.2019

12

20

Atrium relax zóna
Slovenská lesnícka a
drevárska knižnica, TU
Zvolen
Zasadacia miestnosť
Vedeckej Rady na Novej
Menze, ŽU Žilina
Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra
Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov
UMB Banská Bystrica
Nitra

45
2
39
16

8
14
17

2
SAIA, n. o., RP Žilina

Žilina
4
Strojnícka fakulta, ŽU
Žilina
UKF Nitra

12

SAIA, n. o., RP Nitra

Technická fakulta SPU
Nitra

42

Vytvor svoju budúcnosť,
Kdekoľvek na svete s NŠP

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

Univerzitná knižnica UMB
Banská Bystrica

14

9.10.2019

Infovstup na vyučovaní
študentov 1. roč. Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

20

9.10.2019

Infovstup na vyučovaní
študentov 1. roč. Bc.

SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta ekonomiky a
manažmentu SPU Nitra

22

S výskumom do sveta workshop pre doktorandov a
mladých výskumníkov
10.10.2019 ERASMUS DAYS

SAIA, n. o., RP Košice

PU Prešov

119

10.10.2019 Kariérny workshop pre
doktorandov na STU

SAIA, n. o.

120

10.10.2019 S výskumom do sveta na EF
UMB

SAIA, n. o.

111
112
113
114
115
116

7.10.2019
7.10.2019

9.10.2019
117
118

SAIA, n. o., RP Žilina
SAIA, n. o., RP Nitra

23

33
UK Bratislava

Právnická fakulta UK
Bratislava
Aula STU Bratislava

85

Centrum rozvoja
doktorandov, Ekonomická

16

43

100

Názov akcie

11.10.2019 Neformálne stretnutie
s výskumníkmi UniverCity
Tour 2019
11.10.2019 Infovstup na vyučovaní
študentov 1., 2. a 3. roč. Bc.
122
Katedry amerikanistiky a
anglistiky
16.10.2019 Do zahraničia s CEEPUSom

Hlavný organizátor

SAIA, n. o., RP Košice

Miesto
fakulta UMB Banská
Bystrica
Košice

12

121

123

16.10.2019 Infovstup na vyučovaní
študentov 1. roč. Mgr.,
Katedra translatológie
16.10.2019 S výskumom do sveta 125
Žilina
17.10.2019 Štipendiá na pobyty do
126
zahraničia

SAIA, n. o., RP Nitra

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

124

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

17.10.2019 Kariérny workshop pre
doktorandov na SAV

SAIA, n. o.

Neformálne stretnutie
s výskumníkmi UniverCity
Tour 2019
18.10.2019 Štipendiá na
129
študijné/výskumné mobility
do celého sveta
21.10.2019 Infovstup na vyučovaní
130
študentov Katedry botaniky

SAIA, n. o.

23.10.2019 EDAMBA_Project
Management Seminar
23.10.2019 Štipendiá DAAD a ďalšie
132
ponuky na pobyty do
zahraničia
23.10.2019 Štipendiá na pobyty do
133
zahraničia

Ekonomická univerzita v
Bratislave
SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

24.10.2019 Štipendiá a granty SAIA na
štúdium a výskum v
zahraničí
24.10.2019 Štipendiá DAAD a ďalšie
135
ponuky na pobyty do
zahraničia
24.10.2019 Štipendiá DAAD a ďalšie
ponuky na pobyty do
136
zahraničia

Materiálovotechnologická
fakulta STU so sídlom v
Trnave
SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

25.10.2019 Neformálne stretnutie
s výskumníkmi UniverCity
Tour 2019
29.10.2019 Štipendiá DAAD do
138
Nemecka

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

127

18.10.209

Filozofická fakulta UKF
Nitra

Fakulta techniky, TU
Zvolen
Filozofická fakulta UKF
Nitra
Univerzitná knižnica ŽU
Žilina
Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov
UMB Banská Bystrica
Vedecký park UK
Bratislava

134

137

20

22
14
8
23
45

Bratislava
41

128

131

Počet
účastníkov

PČ Dátum

SAIA, n. o., RP Košice

SAIA, n. o., RP Nitra

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

SAIA, n. o., RP Košice

Ústav vedeckých
informácií a knižnica,
UVLF Košice
Fakulta prírodných vied
UKF Nitra
EU Bratislava
Katedra germanistiky,
Filozofická fakulta UMB
Banská Bystrica
Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov
UMB Banská Bystrica
Materiálovotechnologická
fakulta STU so sídlom v
Trnave
Katedra germanistiky,
Filozofická fakulta UMB
Banská Bystrica
Katedra európskych
kultúrnych štúdií,
Filozofická fakulta UMB
Banská Bystrica
Banská Bystrica

17
20
15
12

9

7

8

16

12
Filozofická fakulta, PU
Prešov

18

101

139

Názov akcie
Veľký jesenný infodeň

Štipendiá do rusky
hovoriacich krajín
12.11.2019 Seminár - štipendijné
141
možnosti v zahraničí
12.11.2019 Úvod do štúdia FEŠRR
140

7.11.2019

Hlavný organizátor
SAIA, n. o., RP Žilina
Lesnícka fakulta, TU
Zvolen
VŠMU Bratislava a SAIA
SPU Nitra

142

143

144

12.11.2019 Zlepši si nemčinu v
Nemecku

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica

13.11.2019 Firemné dni

Fakulta bezpečnostného
inžinierstva, ŽU Žilina

14.11.2019 1st International Fair

STU Bratislava

145
146

14.11.2019 Zlepši si nemčinu v
Nemecku
19.11.019 Erasmus Day

147

148

19.11.2019 Seminár - štipendijné
možnosti v zahraničí Vycestuj
20.11.2019 Veľký jesenný infodeň

SAIA, n. o., RP Banská
Bystrica
prodekanka pre vonkajšie
vzťahy Fakulty
manažmentu PU Prešov
VŠVU Bratislava a SAIA
SAIA, n. o., RP Žilina

21.11.2019 Workshop "Ako pripraviť
kvalitnú žiadosť" na FM UK

Fakulta manažmentu
Bratislava

25.11.2019 Úvod do štúdia FBP

SPU Nitra

26.11.2019 DAMaI 2019 - Deň
akademickej mobility a
internacionálizácie
3.12.2019 Drž sa! Práve
pristávame...Beseda so
153
štipendistami o
skúsenostiach z pobytov
3.12.2019 Skúsenosti zo sveta,
štipendia pre študentov
154
slovanských jazykov

SAIA, n. o.

151

Fakulta európskych štúdií a
regionálneho rozvoja SPU
Nitra
Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov
UMB Banská Bystrica
Fakulta bezpečnostného
inžinierstva, ŽU Žilina
Fakulta chemickej a
potravinárskej technológie
STU Bratislava
Ústav cudzích jazykov TU
Zvolen
Fakulta manažmentu PU
Prešov

Fakulta sociálnoekonomických vzťahov ŽU
Žilina
Fakulta manažmentu UK
Bratislava
Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra
Hotel Tatra, Bratislava
Keynes cafe, Ekonomická
fakulta UMB Banská
Bystrica

Filozofická fakulta UMB
Banská Bystrica

Katedra slovanských
jazykov, Filozofická
fakulta UMB Banská
Bystrica
Fakulta prírodných vied
UMB Banská Bystrica

Aktivita zvyšuje úspech,
národný projekt

4.12.2019

Úvod do štúdia Fakulta
záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU Nitra
Zasadnutie rady študentov
stredných škôl v Banskej
Bystrici
Informačný vstup pre
študentov 4. roč. FBP

SAIA, n. o., RP Nitra

4.12.2019

158

Aktivita zvyšuje úspech,
národný projekt

Cestuj, spoznávaj a študuj v
zahraničí

157

5.12.2019

15
45

17
85
20
28
93

70
15
40
96

4.12.2019

156

62

VŠVU Bratislava

152

155

8

20

149

150

Miesto
Kompetenčné centrum, JLF
UK Martin
Lesnícka fakulta, TU
Zvolen
VŠMU Bratislava

Počet
účastníkov

PČ Dátum
6.11.2019

Fakulta prírodných vied
UMB Banská Bystrica
SAIA, n. o., RP Nitra

Fakulta záhradníctva a
krajinného inžinierstva
SPU Nitra
CVČ Junior/ICMInformačné centrum
mladých, Banská Bystrica
Fakulta biotechnológie a
potravinárstva SPU Nitra

16

12

14
56

37
70

102

159

Názov akcie
Hlavný organizátor
14th International Scientific
EU Bratislava
Conference for PhD Students
and Young Scienstists

Miesto
Obchodná fakulta EU
Bratislava

Spolu:

Počet
účastníkov

PČ Dátum
6.12.2019

27
5853

103

Príloha č. 2: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
odborov – štatistiky za výbery v roku 2019

2
1
8

1
1
1
6

1

1

4
2
12

1

1
3
2
2
2

10

1

32
22
7
61
18
35
5
180

104

schválené

2
1

podané

1

Spolu

zamietnuté pre formálne
nedostatky

schválené

8
4
3
2
3
2
9
6
3
1
8
6
0
34 21

zamietnuté

2
4

podané

zamietnuté pre formálne
nedostatky

zamietnuté

náhradníci

5 4 5
10 3 2
1
3
32 5 10
6 2
7 4 7
2
63 18 27

Postdoktorandi

náhradníci

16
19
4
52
8
20
2
121

schválené

3

odmietnuté žiadateľom

schválené

podané

8
0
0
0
7 4
7 6
3 1
25 11

podané

zamietnuté pre formálne
nedostatky

5

Vedný odbor

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

Doktorandi

zamietnuté

Študenti

9
12
3
38
11
19
3
95

Príloha č. 3: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
krajiny pobytu – štatistiky za výbery v roku 2019

Albánsko
Argentína
Austrália
Belgicko
Bielorusko
Brazília
Česko
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Holandsko
Chorvátsko
Irán
Írsko
Japonsko
Kanada
Kazachstan
Kolumbia
Maďarsko
Malta
Mexiko
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rusko
Spojené štáty
americké
Španielsko
Švajčiarsko

0
0
1
0
1
2
1
1
4
3
2
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0

1

10

6

7
3

7
3

2
1
1

1
1
1

1

1

1
1
2
2

1

4
2

1
1

1
2

2

1
11
3

5
1

1
2

1
6

1

1

1

1
1

1

6
1
1
1
2
1
1

1

1

1

1
1
1

2

1

1

1

2

1

0
0
0
0
1
0
4
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
3
0
4
0
0

1
2

2

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
3
4

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

Postdoktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

odmietnuté žiadateľom

1

1
1
2
3
0
1
21
7
0
1
5
2
0
0
1
8
0
0
3
1
0
9
1
2
1
3
5
2

1
1
2
1
1
2
2
1

podané

zamietnuté

schválené

podané

Krajina pobytu

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
1
3
3
2
3
26
8
4
5
8
2
1
1
2
9
2
1
3
1
1
12
2
3
1
4
8
3

0
1
2
2
1
2
7
3
2
3
4
0
1
0
1
7
0
0
1
0
1
7
2
1
1
3
4
1

15

10

7
3

7
3

105

Švédsko
Taiwan
Taliansko
Ukrajina
Uzbekistan
Veľká Británia
Celkový súčet
0
0
1
0
0
2
1
25 11

Krajina pobytu

8
1

1
6

4
3
7
1
0
6
121 1
3
1
3
1
1
1

5 1
63 18 27

1

1
3

12

0
0
3
3
2
1
5
2
34 21
2
2
10

2

1
1
1

Postdoktorandi

106

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

Doktorandi

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

odmietnuté žiadateľom

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané
Študenti
Spolu

4
3
3
1
11 6
3
0
1
0
13 8
180 95

Príloha č. 4: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku
2019

1
1

1

1

1

2

1

1

2
2
2

1
1
1

1

4
1
1

1

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

odmietnuté žiadateľom

1

Spolu

schválené

1
1
1

1
1

podané

zamietnuté

1
1

Postdoktorandi

podané

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Fakulta výtvarných umení
Copenhagen school of design and technology
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Národohospodárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Filozofická fakulta

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2
1
1

1
0
1

3
1
2
2
2

1
0
1
1
1

7
1
3

1
0
0

1
1
1

1
1

1
1
2
1
1

3

3

2

2

107

1

1

1

1

1
3

1
1

1

2
1
5
1
1

1
0
1
0
1

1

2
1
16
1
5
6
4
19

0
0
12
1
3
5
3
7

1

1
3
3
5
5

1
2
2
0
1

1
2

1

11
1
3
4
3
17

8
1
2
3
2
6

1
3
3
5
3

1
2
2

2

1

1
1
1
2

7

2

2
1
4

2
3

1

2
1
1
2

1
1
1
1

1

1

1

1

1
4
1

1
1

2

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci
1

Spolu

schválené

1

1

Postdoktorandi

podané

2
1
1

odmietnuté žiadateľom

podané

zamietnuté

2

schválené

Pedagogická fakulta
Fakulta humanitných a prírodných vied
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej
bezpečnosti
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letecká fakulta
Stavebná fakulta

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

108

3

1

1

2

2

1
1
46
1
3
3
6
8
9

1
1
23

1

3
1
3
5
5

1
2
2

6

1
1
1

8
1

1
1
1

8

1
1
1
3

1

1

1

1

9

6

2
1
1
1

2

3
1

3

3

1
1
1

1
16

2

1

1

2

1

1

5
3
1

1

6
3
2

3
1
1

4
1
1

2

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

odmietnuté žiadateľom

podané

zamietnuté
2

1

Spolu

schválené

4

2
2
2

Postdoktorandi

podané

Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Ústav cudzích jazykov
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Fakulta managementu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2
3
2
1
1
1
59
1
3
3
11
9
10
1
1
19
1
7
3
3

1
0
0
0
1
1
29
0
3
1
5
5
6
0
0
9
0
4
2
1

109

2
2

1
1
1

2
1
1

1
1

1
1

1
1
1

15
1
2
1
11
3

10
1

2
1

2

5

3

1

5

3

1

1
1
1

3

1

1

1

1
9
2

2
1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

odmietnuté žiadateľom

podané

zamietnuté
2
2

1
1
1

Spolu

schválené

4
3
1

1
2
2

Postdoktorandi

podané

Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
6
5
1
15
1
2
1
11
6
2
3
1

1
3
2
1
10
1
0
0
9
4
1
3
0

1

1

1

1

1

1

1

6

4

1

1

1

6
1
1
1

4
1
1
0

1

110

5

1
2

1
1

Strojnícka fakulta
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Slovenská akadémia vied
Ekonomický ústav SAV
Historický ústav SAV
Ústav polymérov SAV
Archeologický ústav SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Biomedicínske centrum SAV
Celkový súčet

3

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

odmietnuté žiadateľom

podané

1
1

3

1

1

2

2

1

1

1
2

3

25 11

1

1

1

8

6

121

1
1

1

63 18 27

12

1 1
8 7
1 1
1 1
2 2
2 1
1 1
1 1
34 21

1

1

2

10

1

Spolu

schválené

1
6

Postdoktorandi

podané

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných
technológií
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta riadenia a informatiky

zamietnuté

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
11

0
8

2
2
2

2
1
1

4
3
1
1
8
7
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
180 95

111

Príloha č. 5: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
pohlavia – štatistiky za výbery v roku 2019

1
1

schválené

Spolu

podané

2
2

3
7
10

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

11 7
23 14
34 21

náhradníci

9
3
12

schválené

Postdoktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky
podané

1
1

21 8 11
42 10 16
63 18 27

zamietnuté

49
72
121

náhradníci

2
4
6

schválené

podané

schválené

podané

9 6
16 5
25 11

odmietnuté žiadateľom

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
7
8

Pohlavie

Muž
Žena
Spolu

Doktorandi

zamietnuté

Študenti

69 34
111 61
180 95

112

Príloha č. 6: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa odborov – štatistiky
za výbery v roku 2019

Prírodné vedy

16

7

4

Spoločenské vedy

41 11

schválené

0

podané

podané
Pôdohospodárske vedy

zamietnuté pre
formálne nedostatky

7

zamietnuté

4

5

schválené

1

Lekárske vedy

podané

14

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

2

9

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

5

Humanitné vedy

Spolu

schválené

zamietnuté

2

Vedná oblasť

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

schválené

Zahr. študent

6

3

5

66

14

32

20

89

22

1

6

17

2

3

12

29

2

9

1

2

6

15

3

6

6

24

4

5

37

9

8

20

103

42

25

36

156

58

8

22

18

3

9

6

97

25

44

28

156

39

Technické vedy

52 11 13

28

31

7

11

13

73

33

18

21

156

51

Umenie

3

3

0

6

2

4

9

2

377

121

127

619

178

Spolu

126 31 31

64

116 26 34

56

128

113

Príloha č. 7: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa krajiny pôvodu –
štatistiky za výbery v roku 2019

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

podané

1

1

1

Arménsko

0

1

Austrália

0

0

Azerbajdžan

0

1

Bangladéš

1

Belgicko

0

Bielorusko
Bosna
a Hercegovina
Brazília

1

1

3

5

5

1

1

1

2

Bulharsko

0

3

Česko

0

2

Čierna Hora

1

Čína

3

Egypt

4

Etiópia

podané

schválené

1

1
1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

2

0

0

0

1

1

8

5

2

1

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

0

zamietnuté

0

Argentína

schválené

2

podané

1

zamietnuté

1

1

schválené

0

Afganistan

zamietnuté

1

Štátna
príslušnosť

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Spolu

podané

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1

1
1

1

3

12

7

2

8

1

2

1

1

2

1

1

5

1

2

1

5

2

3

8

2

5

2

2

7

4

0

1

1

2

2

3

0

0

1

3

1

1

2

Fínsko

1

1

0

0

Francúzsko

0

0

3

Ghana

2

0

0

Grécko

0

0

1

Gruzínsko

0

1

Guinea

1

Holandsko

0

India

4

Irak

1
1

2

2

1
1

1

1

2

19

2

1

1

7

0

0

0

1

2

14

1

1

1

Irán

4

4

19

Izrael

0

Jemen

1

Jordánsko

0

1
1

2

3

3
4

8

27

1

1

15

33

1

1

0
1

1

3
1

10

8

26

1

4
1

1

1

1

3

3

1

2
2

11

4

5

1

1

1

8

2

1

1

1

1

11

45

1
10

6

15

3
17

56

1

2

0
1

2

10

1
2

1

4

114

Kanada

0

Kazachstan

23

Keňa

1

Kirgizsko

0

1

Kolumbia

0

Kostarika

11

1

1

4

4

2

1

0

2

0

1

0

1

7

2

4

1

0

34

schválené
10

1

7

7

8

0

1

1

1

0

0

2

2

2

Libanon

0

0

1

1

1

Lotyšsko

0

0

1

1

1

Maďarsko

0

1

3

6

Malajzia

0

0

1

1

Maroko

0

3

3

1

3

7

Mexiko

8

2

1

1

4

16

5

Moldavsko

0

1

1

Mozambik

1

Nemecko

2

Nigéria

2

Pakistan
Palestínska
národná
samospráva
Peru

3

4

2

1

5

1

1

1
4
1

0

1

1

1

0

0

1

2

0

0

2

1

1

1

1

0

3

1

1

2

8

3

15

4

1

0

0

0

0

2

1

Poľsko

0

0

15

7

Portugalsko

0

1

1

2

Rakúsko

0

1

1

0

Rumunsko

0

0

Rusko

21

Senegal
Severné
Macedónsko
Slovinsko
Spojené štáty
americké
Srbsko

1
2

6

1

8

5

7

15

7

2

3
1

7

8

6

54

17

1

1
3

8

2

1

6
1

1

21

5

1

2

2

0

0

1

1

4

1

0

1

1

0

0

2

1

0

1

1

2

1

1

1

1

4

12

2

7

4

7

0

4

1

2

6

1

2

1

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

0

1

schválené

podané

1

Kamerun

8

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

podané

Štátna
príslušnosť

zamietnuté

Zahr. študent

4

7

1

3

1

2

4

6

2

2

9

4

115

3

0

0

1

0

0

4

2

8

4

Tadžikistan

1

Taiwan

4

Taliansko

0

1

Tunisko

0

2

Turecko

0

1

1

Ukrajina

13

5

5

17

8

Uzbekistan

6

1

5

Vietnam

0

Spolu

126

1

31

3

31

1

64

1

7
2

1

3

1

3
4

2

153

61

13

3

1

1

619

178

123

48

56

0

7

2

5

0

1

1

377

121

56

6

1
2

116 26 34

2

4

1

3

2
2

3
6

1

schválené

0

3

podané

3

Španielsko

zamietnuté pre
formálne nedostatky

0

zamietnuté

podané

1

1

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

Sýria

zamietnuté

1

schválené

1

podané

1

0

1

Spolu

1

Sudán

2

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

podané

Štátna
príslušnosť

zamietnuté

Zahr. študent

128

19

128

116

Príloha č. 8: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pozývajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku 2019

Aigyptos Foundation, Žitavany

0

1

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

0

2

Akadémia policajného zboru v Bratislave

1

Akadémia umení v Banskej Bystrici

1

1

0
2

1

1

1

3

0

0

0

0

1

1

1

Fakulta dramatických umení

0

0

1

1

1

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
v Bratislave

0

3

1

1

4

CELIM Slovakia, Trnava

0

0

Ekonomická univerzita v Bratislave

11

Fakulta aplikovaných jazykov

0

Fakulta hospodárskej informatiky

2

Fakulta medzinárodných vzťahov

1

Fakulta podnikového manažmentu

5

Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta

3

1

7

2

3

1

0
1

1

4

2

1

2

1

0

5

2

0

2

1

1

0

7

1

1

0

1

1

1

1

20

1

2

1

1
1

schválené

podané

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

2
1
2

11

1
5

33

7

1

2

1

2

6

1

4

6

1

1

1

7

2

3

2

8

2

1

2

117

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

1

Katolícka univerzita v Ružomberku

0

1

1

12

5

3

Filozofická fakulta

0

1

1

6

4

Pedagogická fakulta

0

0

5

1

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

0

0

Nadácia Milana Rastislava Štefánika

0
0
0

zamietnuté

schválené

podané
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove

2

1

Fakulta humanitných a prírodných vied

1

1

Fakulta manažmentu

1

Filozofická fakulta

1

1
4

13

5

1

1

7

4

2

2

5

1

1

1

1

0
0

1
3

1

1

1
1

1
3

1

0

3

1

1

1

3

1

34

7

21

6

40

9

11

3

6

2

13

3

2

0

1
1

1
1

1
1

4

1

schválené

0

podané

FÓRUM - Inštitút pre výskum menšín

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

zamietnuté

0

schválené

0

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

podané
0

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

0

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

zamietnuté

1

Pozývajúca inštitúcia

schválené

podané

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1
1

1

1

1

5

1

4

7

2

0

1

1

8

2

6

9

3

Gréckokatolícka teologická fakulta

0

0

1

1

1

Inštitút politológie

0

0

1

1

1

Pedagogická fakulta

0

0

6

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU

0

0

1

1

2
1

3

6

1

1

118

0

30

Astronomický ústav SAV

0

0

Biomedicínske centrum SAV

0

2

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

0

1

Centrum biovied SAV

0

2

Centrum experimentálnej medicíny SAV
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Centrum vied o umení SAV

0
0
0

1
1
1

1
1

Elektrotechnický ústav SAV

0

2

1

Filozofický ústav SAV

0

0

Fyzikálny ústav SAV

0

4

Historický ústav SAV

0

1

Chemický ústav SAV

0

0

Matematický ústav SAV

0

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

11

7

32

1

1

2

1

2
1

2
1

1

0

1

4
1
0

16

1

2

26

104

43

1

1

4

1

3

1

1
1

1

schválené

74

zamietnuté

12

schválené

1

podané

Slovenská akadémia vied

1

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

podané

0

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

2
5
2
1

1
1

4

3

4

8

1

4

9

5

1

3

1

2

2

2

0

2

2

2

0

0

1

1

1

Ústav anorganickej chémie SAV

0

0

1

Ústav ekológie lesa SAV

0

0

1

1

1

2

2

8

1

4

5

1

1

2

3
1

1

3
1

1
1

1

1

119

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

0

1

Ústav experimentálnej fyziky SAV

0

0

Ústav geotechniky SAV

0

2

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV

0

0

Ústav hydrológie SAV

0

1

Ústav informatiky SAV

0

2

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

0

2

Ústav materiálového výskumu SAV

0

1

Ústav merania SAV

0

Ústav politických vied SAV

1
1

4

1

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
2
3

1

2

4

1

6

1

1

0

4

1

1

1

1

1

3

2

1

7

5

0

2

2

0

0

4

3

Ústav polymérov SAV

0

2

10

5

Ústav slovenskej literatúry SAV

0

0

1

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

0

0

2

2

2

2

Ústav svetovej literatúry SAV

0

0

1

1

1

1

Ústav vied o Zemi SAV

0

3

3

1

1

4

1

Iné (uchádzači neuviedli ústav)

0

1

1

0

4

19

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

11

3

4

4

9

1

Spolu

0
4

1

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1

2

1

4

3

2

5

2

8

5

2

2

1

4

3

3

12

5

1
2

2
1

1

1
6

7

6

39

10

120

schválené

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

schválené

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

schválené

3

1

1

1

8

4

3

1

11

5

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

0

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

2

Fakulta ekonomiky a manažmentu

9

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

0

0

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

0

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave

31

Centrum STU pre nanodiagnostiku

0

Fakulta architektúry

3

Fakulta elektrotechniky a informatiky

4

2

1

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

18

9

9

Fakulta informatiky a informačných technológií

0

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

1

1

Stavebná fakulta

4

1

Strojnícka fakulta

1

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

0

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

2

Fakulta verejného zdravotníctva

2

Ústav mikrobiológie

0

3

13

1

1

2

3

3

3

10

8

Spolu

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

12

2

2

1

1

3

7
2

4

4

1

0

4

24

0

1

3

0

0

1

1
2

1

3
1
8

1

5
2

3

3

4

1

1

1

0

0

0

2

2

0

1

2

0

0

0

1

5

3

1

2

1

5

11

67

25

1
2

11

5

3

2

25

13

1

1

2

1

2

1

9

3

1

3

13

3

3
2

19

3
3

2

4

1

6

5

1

1

1

0

6

1

1

1
2
1

2
3
2

1

1

121

podané

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

zamietnuté

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

1

1

1

1

Múzeum ukrajinskej kultúry

0

0

1

1

1

1

Technická univerzita v Košiciach

6

3

3

30

9

Ekonomická fakulta

2

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky

2
0
2

1
1

3
2
3

1
1

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

1

1

2

1

Fakulta výrobných technológií v Prešove

1

4

1

Letecká fakulta

0

0

1

1

Stavebná fakulta

0

0

5

Strojnícka fakulta

0

1

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

0

1

Technická univerzita vo Zvolene

2

2

0

2

1

1

4

1

Drevárska fakulta

2

2

0

2

1

1

4

1

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

1

1

3

1

2

4

3

1

8

4

0

3

1

2

0

3

1

0

0

4

4

3

0

0

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

1

podané
0

podané
0

3

5

2

0
1
1

schválené

zamietnuté

Spolu

Slovenské národné múzeum

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované
sklá (FunGlass)
Fakulta priemyselných technológií v Púchove

schválené

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

1

1

0
1

1

1

1

1

9
1

4

9

12

41

13

1

2
1
1

5
3
6

2
1
1

1

3

2

6

2

1

1

1
3

4

1

3

1

5

5

1

10

1

2

4

1

122

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

schválené

0

Pedagogická fakulta

4

Právnická fakulta

0

1

Univerzita J. Selyeho v Komárne

0

0

4

Ekonomická fakulta

0

0

Univerzita Komenského v Bratislave

18

3

Fakulta managementu

5

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

4

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

0

3

Farmaceutická fakulta

0

0

Filozofická fakulta

3

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

0

Lekárska fakulta

2

Pedagogická fakulta

0

Právnická fakulta

3

3

1

1

Prírodovedecká fakulta

1

1

10

4

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

0

1

podané

Filozofická fakulta

1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

1

8

3

5

13

5

0

3

1

2

3

1

0

4

2

2

8

4

1

2

2

2

4

2

4

2

2

4

2

56

18

21

17

98

22

7

2

4

1

12

3

4

10

4

3

3

18

5

2

6

1

5

9

1

14

24

1

4

0

1

3

4

1

2

3

1

1

7

1

16

1

1

1

2

1
2

0

0

1

2

0
1

zamietnuté

1

1

schválené

1

2

podané

podané

2

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté pre
formálne nedostatky

4

zamietnuté

zamietnuté

Trnavská univerzita v Trnave

Pozývajúca inštitúcia

schválené

schválené

Zahr. doktorand

podané

Zahr. študent

6

2

2

3

18

1

1

1

2

2

6

12

4

2

2

2

1

11

3

1

1

5

4

6

2

2

1

6

1

4

22

3

1

1

123

1

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

0

1

Fakulta prírodných vied

0

0

1

Filozofická fakulta

0

0

2

Pedagogická fakulta

0

1

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

0

0

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

13

2

6

Ekonomická fakulta

3
5

1

2
1

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied

1

5

7

4

2
1

1

0

1

1

2

4

25

2
1

4
7

0

0

Právnická fakulta

0

2

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

0

0

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

4

Centrum Progresívnych Materiálov

0

0

1

Fakulta verejnej správy

0

0

1

Filozofická fakulta

1

0

6

1

2

1

1

7

1

1

5

2

2

1

3

24

schválené

2
1

1

1

11

10

45

7

2

2
3

2
2

9
13

1
2

1

4

6

3

1

11

1
1

1

1

1

4

1
2

podané

1

1

4

1

2

5

1

5

Pedagogická fakulta

2

2

2

1

4

3

2

0

Filozofická fakulta

1

1

4

1

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

0

0

zamietnuté

podané

1

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

schválené

podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

12

7

1

1

5

35

1
1

3

3
1
15

1
1

1

2

7

1

124

podané

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

zamietnuté

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

0

1

1

1

1

Právnická fakulta

0

0

1

1

1

1

Prírodovedecká fakulta

3

13

9

1

23

12

Iné (uchádzači neuviedli fakultu)

0

1

1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

3

Fakulta masmediálnej komunikácie

0

Fakulta prírodných vied

2

Fakulta sociálnych vied

1

Filozofická fakulta

0

0

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

0

1

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave

1

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM
Slovakia

1
1

1

1

podané

0
1

7

schválené

zamietnuté

Spolu

Lekárska fakulta

podané

schválené

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

2

2

3

3

0

1

0

4

4

7

0

1

1

1

1

0

1

1

3

1

0

2

1

1
1

1

1

2

2

2

1

2
1

3

0

0

1

0

0

1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

0

0

1

1

1

1

Divadelná fakulta

0

0

1

1

1

1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

0

0

2

1

2

1

1

1

1

125

2

1

1

1

Fakulta riadenia a informatiky

4

2

2

Stavebná fakulta

2

Strojnícka fakulta
Iné (uchádzači neuviedli pozývajúcu inštitúciu)
Spolu:

zamietnuté

schválené

podané
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

1

11

1
3

5

1
2

1

1

0

7

1

4

2

0

1

1

1

1

0

2

2

1

64

116

126

31

31

1

schválené

0

0

podané

2

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

2

zamietnuté

4

schválené

1

13

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

podané

8

Žilinská univerzita v Žiline

zamietnuté pre
formálne nedostatky

5

1

zamietnuté

0

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave

schválené

podané

1

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. študent

3

25

1

5

2

3

5

1

11

1

3

1

1
26

34

1

6

56

377

121

128

6

9

128

619

178

126

Príloha č. 9: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pohlavia – štatistiky za výbery v roku 2019

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

schválené

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

schválené

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

schválené

Spolu

Zamietnuté

Zahr. VŠ učiteľ/ výskumník

schválené

Zahr. doktorand

podané

Zahr. študent

Muž

70

15

11

44

66

13

18

35

227

83

62

82

363

111

Žena

56

16

20

20

50

13

16

21

150

38

66

46

256

67

Spolu

126

31

31

64

116

26

34

56

377

121

128

128

619

178

Pohlavie
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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

128

-

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

Dotazník spokojnosti
pre uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu SR

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

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

Neschválené

2) O štipendium ste sa uchádzali v kategórii:
Študent

Doktorand

Vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník

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

Skôr dostatočná

Skôr nedostatočná

Nedostatočná

-

Možná dĺžka pobytu na uskutočnenie štúdia, úloh a cieľov pobytu
o 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 2019 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá a cestovné granty (podľa
domácej inštitúcie)
SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta múzických umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Spolu

4 000,00 €
4 000,00 €
2 849,96 €
2 849,96 €
1 750,00 €
1 750,00 €
720,00 €
720,00 €
8 834,88 €
1 582,49 €
7 252,39 €
3 300,00 €
300,00 €
3 000,00 €
5 531,32 €
770,00 €
4 761,32 €
3 000,00 €
3 000,00 €
378,99 €
2 200,00 €
2 200,00 €
32 565,15 €

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
14

5
5
3,5
3,5
5
5
1
1
5
1
4
5
1
4
4
1
3
4
4
0,5
4
4
37

SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR
4 700,00 €
4 700,00 €
6 110,97 €
5 435,97 €

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
1
1
2
1

5
5
4,5
3
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Vysielajúca inštitúcia

Filozofická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Stavebná fakulta
Ústav manažmentu
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Stavebná fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Strojnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Právnická fakulta

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR
675,00 €

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
1

1,5

11 860,56 €
8 860,56 €
3 000,00 €
37 099,64 €

2
1
1
10

8
5
3
36

5 040,00 €
3 500,00 €

1
1

6
3,5

20 159,64 €
2 400,00 €
6 000,00 €
22 186,84 €
5 427,34 €
550,00 €

6
1
1
9
2
1

17,5
3
6
21
7
1

3 367,11 €
6 498,45 €
3 513,94 €
650,00 €
2 180,00 €
1 802,78 €
1 802,78 €
80 769,53 €
5 040,00 €
16 939,02 €
8 491,31 €
17 396,72 €
15 254,75 €
17 647,73 €
2 800,00 €
1 000,00 €
1 800,00 €
2 600,00 €
2 600,00 €
3 810,00 €
3 810,00 €
42 816,03 €
2 400,00 €
2 180,00 €

1
2
1
1
1
1
1
27
2
3
4
6
4
8
2
1
1
1
1
2
2
13
1
1

3
5
2
1
2
1
1
77
6
16,5
9,5
16
9,5
19,5
5
1
4
4
4
5
5
44
3
2
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Vysielajúca inštitúcia

Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR
38 236,03 €
3 360,00 €
3 360,00 €
2 440,66 €
11 175,13 €
11 175,13 €
233 532,14 €

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

11
1
1

39
4
4

2
2
2
75

4,5
10
10
229

SLOVENSKÍ POSTDOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV
Ústav orientalistiky SAV
Ústav polymérov SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Ekonomický ústav SAV
Historický ústav SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Ústav merania SAV
Ústav polymérov SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Farmaceutická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

33 039,69 €
5 333,38 €
3 750,00 €
4 626,76 €
5 000,00 €
3 760,00 €
3 760,00 €
1 880,00 €
389,84 €
4 539,71 €
5 208,73 €
1 600,00 €

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

27
3
3
3
4
4
4
2
1
3
4
2

3 608,73 €
8 113,93 €
8 113,93 €
584,47 €
584,47 €
7 141,98 €
7 141,98 €
26 570,54 €
3 986,15 €
3 518,54 €
4 508,92 €
14 556,93 €

1
3
3
1
1
1
1
6
1
1
1
3

2
12,5
12,5
0,5
0,5
4
4
21
3,5
2
2,5
13
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Vysielajúca inštitúcia

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

5 450,00 €
5 450,00 €

1
1

5
5

5 354,85 €
2 520,00 €
2 520,00 €
93 984,19 €

1
1
1
25

3
3
3
80

CESTOVNÝ GRANT PRE ŠTIPENDISTOV POBERAJÚCICH ŠTIPENDIUM

Vysielajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV
Ústav polymérov SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Ústav polymérov SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Stavebná fakulta
Ústav manažmentu
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Stavebná fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
cestovný grant

75,77 €
75,77 €
194,00 €
194,00 €
2 244,65 €
551,00 €
770,00 €
139,65 €
784,00 €

1
1
1
1
4
1
1
1
1

751,00 €
551,00 €
200,00 €
908,28 €

2
1
1
5

508,28 €
200,00 €
200,00 €
3 635,04 €
253,24 €
459,00 €

3
1
1
11
3
1

200,00 €
1 156,00 €
705,00 €
663,00 €

1
2
1
2
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Vysielajúca inštitúcia

Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Strojnícka fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
cestovný grant

198,80 €
141,91 €
141,91 €
551,00 €
551,00 €
5 363,95 €
200,00 €
373,60 €
1 295,51 €
200,00 €
193,63 €
1 170,00 €
1 931,21 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
233,00 €
233,00 €
3 648,96 €
200,00 €
200,00 €
751,00 €
2 497,96 €
105,00 €
105,00 €

1
1
1
1
1
18
1
2
4
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
14
1
1
2
10
1
1

905,00 €
119,02 €
770,69 €
280,69 €
490,00 €
20 047,27 €

2
1
3
2
1
68
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Príloha č. 12: Prijatí štipendisti v roku 2019 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá, preplatenie zdravotnej
prehliadky a vyplatenie cestovných príspevkov (podľa prijímajúcej inštitúcie)
ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Prijímajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

1 400,00 €
1 400,00 €

1
1

4
4

4 025,00 €
4 025,00 €
25 957,48 €
2 450,00 €

4
4
20
2

11,5
11,5
74,16
7

22 457,48 €
1 050,00 €
5 075,00 €
2 450,00 €
2 625,00 €
1 400,00 €
1 400,00 €
5 250,00 €
1 750,00 €
175,00 €
3 150,00 €
175,00 €
1 225,00 €
1 225,00 €
1 400,00 €
1 400,00 €
5 075,00 €
5 075,00 €
232,47 €
232,47 €
51 039,95 €

17
1
4
2
2
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
41

64,16
3
14,5
7
7,5
4
4
15
5
0,5
9
0,5
3,5
3,5
4
4
14,5
14,5
0,66
0,66
145,82
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ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Prijímajúca inštitúcia

FÓRUM – Inštitút pre výskum menšín v
Komárne
Výskumné centrum európskej etnológie
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Centrum spoločenských a psychologických
vied SAV
Centrum vied o umení SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Historický ústav SAV
Chemický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav polymérov SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
FunGlass – Centrum pre funkčné a
povrchovo funkcionalizované sklá
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

2 320,00 €
2 320,00 €
2 320,00 €
2 320,00 €
24 070,00 €
1 160,00 €

1
1
1
1
17
1

4,00
4,00
4,00
4,00
41,50
2,00

1 160,00 €
1 740,00 €
580,00 €
5 800,00 €
1 160,00 €
2 900,00 €
1 740,00 €
1 160,00 €
3 480,00 €
3 190,00 €

1
1
1
4
1
1
1
1
2
3

2,00
3,00
1,00
10,00
2,00
5,00
3,00
2,00
6,00
5,50

1 160,00 €
1 160,00 €
5 800,00 €
4 060,00 €
1 740,00 €
1 740,00 €
1 740,00 €
1 160,00 €

1
1
2
1
1
1
1
1

2,00
2,00
10,00
7,00
3,00
3,00
3,00
2,00

1 160,00 €
6 127,71 €
6 127,71 €
1 740,00 €

1
4
4
2

2,00
10,57
10,57
3,00

580,00 €
1 160,00 €
5 800,00 €
5 800,00 €
52 237,71 €

1
1
2
2
32

1,00
2,00
10,00
10,00
90,07
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Prijímajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
Národohospodárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV
Biomedicínske centrum SAV
Centrum vied o umení SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Historický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav merania SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Ústav vied o Zemi SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet uhradených
štipendijných
mesiacov

20 750,00 €
7 500,00 €
13 250,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

5
1
4
3
3

21,5
7,5
14
5
5

1 700,00 €
1 700,00 €
38 775,00 €
26 550,00 €
10 725,00 €
1 500,00 €
164 970,00 €
3 000,00 €
14 950,00 €
1 000,00 €
7 650,00 €
6 900,00 €
13 500,00 €
19 700,00 €
7 650,00 €
5 000,00 €
21 750,00 €
1 000,00 €
850,00 €
13 250,00 €
3 400,00 €
14 950,00 €
13 620,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
7 800,00 €

1
1
14
8
4
2
45
1
2
1
3
3
2
4
1
2
6
1
1
4
1
5
4
1
1
2

2
2
40,5
27
12
1,5
184,5
3
16
1
9
9
15
23
9
5
22,5
1
1
14
4
16
18
5
4
9

21 000,00 €
21 000,00 €
40 100,00 €
1 000,00 €

5
5
11
1

21
21
44
1

14 350,00 €

4

16
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Fakulta informatiky a informačných
technológií
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Ústav manažmentu
Slovenské národné múzeum
Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Letecká fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet uhradených
štipendijných
mesiacov

3 000,00 €
8 950,00 €
6 000,00 €
6 800,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
34 050,00 €
3 000,00 €
6 000,00 €
5 100,00 €
19 950,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
4 160,00 €
4 160,00 €
9 700,00 €
8 000,00 €
1 700,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
75 475,00 €
8 950,00 €
18 550,00 €
850,00 €
23 050,00 €
2 775,00 €
5 100,00 €
16 200,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
12 350,00 €

1
3
1
1
1
1
10
1
2
1
6
1
1
2
2
3
2
1
2
2
28
2
7
1
11
3
1
3
1
1
4

3
10
6
8
5
5
36
3
6
6
21
1
1
5
5
10
8
2
8
8
83
10
19
1
26
3
6
18
2
2
12,5

9 000,00 €
2 500,00 €
850,00 €
24 800,00 €
2 000,00 €
22 800,00 €
4 250,00 €

2
1
1
6
1
5
1

9
2,5
1
26
2
24
5
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Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a
spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Strojnícka fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet uhradených
štipendijných
mesiacov

3 000,00 €
3 000,00 €
36 300,00 €
9 000,00 €
5 000,00 €

1
1
7
1
1

3
3
39
9
5

6 800,00 €
9 500,00 €
6 000,00 €
512 380,00 €

1
3
1
151

8
11
6
554

ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA

Prijímajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav vied o Zemi SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Technická univerzita v Košiciach

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

500,00 €
250,00 €
250,00 €
187,80 €
187,80 €
1 714,80 €
199,00 €
185,00 €
155,00 €
229,00 €
402,00 €
368,00 €
176,80 €

2
1
1
1
1
9
1
1
1
1
2
2
1

321,00 €
321,00 €
4 065,00 €
556,00 €

3
3
21
3

3 310,00 €
199,00 €
810,00 €

17
1
5
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Ekonomická fakulta
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Letecká fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a
spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Strojnícka fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

290,00 €
166,00 €
195,00 €
159,00 €
176,80 €
176,80 €
198,00 €
198,00 €
1 547,00 €
199,00 €
367,00 €
792,00 €
189,00 €
160,50 €
160,50 €
284,16 €
142,08 €

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

142,08 €
583,00 €
583,00 €
160,50 €
1 407,98 €
613,22 €
212,94 €

1
3
3
1
8
4
1

212,94 €
172,94 €
195,94 €
12 116,54 €

1
1
1
66

PRÍSPEVOK NA CESTOVNÉ

Prijímajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR
2 700,00 €
700,00 €

Počet
štipendistov
poberajúch
príspevok na
cestovné
11
1
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Centrum vied o umení SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav polymérov 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 materiálov, metalurgie a recyklácie
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
FunGlass – Centrum pre funkčné a
povrchovo funkcionalizované sklá
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúch
príspevok na
cestovné

300,00 €
100,00 €
600,00 €
100,00 €
100,00 €
600,00 €
200,00 €

1
1
2
1
1
2
2

1 000,00 €
700,00 €
300,00 €
5 400,00 €
100,00 €

2
1
1
10
1

5 200,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

8
1
1
1
1
1
1

100,00 €
100,00 €
100,00 €
1 800,00 €
300,00 €
300,00 €
900,00 €
300,00 €
300,00 €

1
1
1
6
1
1
3
1
1

300,00 €
1 300,00 €
1 300,00 €
12 900,00 €

1
3
3
37

145

Príloha č. 13: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2020 v decembri 2019 vyslaným
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb a vynaložené
prostriedky (podľa domácej inštitúcie)
SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

750,00 €
750,00 €
750,00 €

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
1
1
1
1
1
1

SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
financných
prostriedkov v
EUR
1 832,17 €
1 832,17 €
1 805,87 €
1 805,87 €
13 135,07 €
840,00 €
1 250,00 €
4 801,16 €
3 611,74 €
2 632,17 €
1 832,17 €
1 832,17 €
18 605,28 €

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
1
1

1
1
1
10
1
1
4
2
2
1
1
13

1
1
1
10
1
1
4
2
2
1
1
13
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SLOVENSKÍ POSTDOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Ekonomický ústav SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

940,00 €
940,00 €
800,00 €
800,00 €
391,82 €
391,82 €
2 895,87 €
1 805,87 €
1 090,00 €
5 027,69 €

1
1
1
1
1
1
2
1
1
5

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5

Príloha č. 14: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2020 v decembri 2019 prijatým
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb a vynaložené
prostriedky (podľa prijímajúcej inštitúcie)
ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Prijímajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR
175,00 €
175,00 €

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
1
0,5
1
0,5

350,00 €
350,00 €
3 850,00 €
700,00 €

2
2
11
2

1
1
11
2

3 150,00 €
700,00 €
700,00 €
175,00 €
175,00 €
350,00 €
350,00 €
5 600,00 €

9
2
2
1
1
1
1
18

9
2
2
0,5
0,5
1
1
16
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ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Prijímajúca inštitúcia

FÓRUM – Inštitút pre výskum menšín v
Komárne
Výskumné centrum európskej etnológie
Slovenská akadémia vied
Centrum spoločenských a psychologických
vied SAV
Fyzikálny ústav SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

580,00 €
580,00 €
1 740,00 €

1
1
3

1
1
3

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

1
2
1
1
1
1
1
1
7

1
2
1
1
1
1
1
1
7

2 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
500,00 €

2
2
1
1

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
2
2
0,5
0,5

425,00 €
425,00 €
1 212,50 €
1 000,00 €
212,50 €
9 100,00 €
850,00 €
850,00 €

1
1
2
1
1
11
1
1

0,5
0,5
1,25
1
0,25
10
1
1

ZAHRANIČNÍ VÝSKUMNÍCI

Prijímajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied
Filozofický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

148

Prijímajúca inštitúcia

Ústav geotechniky SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav merania SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

2 000,00 €
1 850,00 €
850,00 €
1 350,00 €
850,00 €
500,00 €

2
2
1
2
1
1

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
2
2
1
1,5
1
0,5

500,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
3 416,58 €
1 000,00 €
500,00 €
1 066,58 €
850,00 €
1 000,00 €

1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
1

0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
3,6
1
0,5
1,1
1
1

1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
21 654,08 €

1
1
1
28

1
1
1
22,85
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