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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.
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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 1 801 slovenských štipendistov
a 126 poberateľov samostatného cestovného grantu a 2 420 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 výrazný nárast 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. Nemenej
prínosným sa ukazuje štipendijný program aj v dobe pandémie, keď výskumné aktivity
uchádzačov sa primárne zameriavajú na dopady pandémie a možné riešenia, a to z pohľadu
rôznych vedných oblastí.
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 2020 SAIA vykonávala dva druhy
aktivít. Prvou z nich bolo vyplácanie štipendií a cestovných grantov, ako aj administrácia
pobytov z výziev uskutočnených v roku 2019 a 2020 (výzvy s uzávierkou na predkladanie
žiadostí 30. apríla 2019, 31. októbra 2019 a 18. mája 2020). Okrem tejto skutočnosti SAIA
administrovala aj dve uzávierky na predkladanie žiadostí v roku 2020. Prvá uzávierka na
predkladanie žiadostí v roku 2020 bola 18. mája 2020, pričom schválené pobyty sa mohli
realizovať v rámci akademického roka 2020/2021. Prvá uzávierka na predkladanie žiadostí
v roku 2020 bola z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 posunutá z pôvodného termínu
30. apríla 2020 na 18. mája 2020 do 16:00 hod. Druhá uzávierka programu sa uskutočnila už
tradične dňa 31. októbra 2020. V rámci tejto uzávierky mohli schválení uchádzači realizovať
svoje štipendijné pobyty v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021. V prípade
oboch uzávierok musia doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci
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ukončiť svoje pobyty na prijímajúcich inštitúciách na Slovensku/v zahraničí najneskôr do 30.
novembra 2021.
V súvislosti s administráciou pobytov štipendistov SAIA počas roka 2020 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.
SAIA taktiež v roku 2020 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. Z dôvodu pandémie a s tým
spojenými pandemickými opatreniami sa konali všetky propagačné semináre a školenia určené
pre slovenský trh, tak ako aj medzinárodné podujatia určené pre zahraničný trh, výlučne
v online priestore. Na účely propagácie programu SAIA aktualizovala text publikácie
„International Student’s Guide to Slovakia“. Vzhľadom na pandemickú situáciu a
nevyhnutnosť online prezentácie, bolo však po dôkladnom zvážení všetkých aspektov a pod
vplyvom zmien v aktivitách pod vplyvom pandémie Covid-19 rozhodnuté, že aktualizovaná
verzia publikácie nebude vydaná v tlačenej podobe, no bude namiesto toho v najbližšej dober
alternatívne vytvorená on-line verzia publikácie (technické zázemie pre online publikáciu bolo
vyriešené paralelne k aktualizácii textov, pričom k zverejneniu online verzie publikácie vo
forme webovej stránky dôjde v priebehu roka 2021).
Rok 2020 bol poznačený pandémiou COV-SARS2, ktorá výrazne pozmenila celkové
fungovanie sveta, a to vrátane NŠP, ktoré sa muselo počas celého roka prispôsobovať novým
výzvam, upraviť svoje aktivity, administráciu aj podmienky programu.
Táto správa poskytuje prehľad o aktivitách v oblasti administrácie programu
a propagácie programu (vrátane poskytovania informácií) za rok 2020.
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT V SÚVISLOSTI S DOPADMI PREVENTÍVNYCH
OPATRENÍ PROTI ŠÍRENIU COVID-19 NA SLOVENSKU A VO SVETE
Situácia spojená s opatreniami na zastavenie šírenia COVID-19 vo svete ovplyvnila v
roku 2020 administráciu štipendijných pobytov, ich propagáciu a zároveň aj vycestovanie a
návrat štipendistov v rámci štipendijných programov. Pandémia zásadne ovplyvnila aj čerpanie
štipendií v rámci Národného štipendijného programu SR, a to najmä z dôvodu, že výraznejšie
reštrikcie boli na Slovensku i vo svete uplatňované takmer vždy k začiatku semestra (letného
aj zimného), čo výrazne ovplyvňovalo možnosť cestovania a vôbec plánovania ciest. Od marca
2020 (keď prebehla aj prvá uzávierka štipendií a projektov v rámci programu) sa pomaly vo
všetkých krajinách Európy a sveta zavádzali režimy obmedzujúce cestovanie a pohyb osôb
(Slovensko v marci a apríli uzavrelo svoje hranice a zastavilo medzinárodnú dopravu). Napriek
tomu sa program darilo organizačne zabezpečovať, no vyžiadalo si to značnú flexibilitu v
organizovaní výberov štipendistov a zasadaní výberovej prechodom na on-line formu – toto
však naša organizácia zvládla aj vďaka podpore firmy Microsoft a jej softvérových darov pre
neziskové organizácie (takto sme získali Office 365, ktorého súčasťou je aj MS Teams
umožňujúca on-line komunikáciu, využívaná do značnej miery aj vysokými školami, a zároveň
ktorého súčasťou je aj značne rozsiahle úložisko OneDrive for Business, ktoré umožnilo
bezpečné zdieľanie elektronických dokumentov s členmi výberovej komisie). Rovnako mali
obmedzenia vplyv aj na propagačné a informačné aktivity, ktoré bolo možné realizovať len
v on-line priestore a nie ako fyzické aktivity. Obmedzenia a neistota si vyžiadali aj daň
v podobe zrušenia už naplánovanej a uhradenej účasti na medzinárodnej konferencii APAIE,
ktorá sa mala konať v Kanade (o ostatných fyzických veľtrhoch po nástupe pandémie sa už ani
neuvažovalo, aby nedošlo k ďalším škodám, a prostriedky na program boli hospodárne
využité).
V súvislosti so vzniknutou situáciou okolo šírenia koronavírusu COVID-19 bolo
nevyhnutné poskytnúť štipendistom všetky potrebné informácie týkajúce sa ich práve
prebiehajúceho, resp. plánovaného pobytu. Všetky usmernenia boli zasielané e-mailom,
a zároveň sú zverejňované na webstránke SAIA, kde bola vytvorená v rámci Aktualít špeciálna
stránka venovaná informáciám pre štipendistov v súvislosti so šírením Covid-19. Táto stránka
bola vo forme odkazov prepojená aj na programovú webstránku NŠP (a to vo všetkých jej
jazykových verziách). Pre zahraničných štipendistov bol vypracovaný informačný dokument
s odporučeniami týkajúcimi sa ich cesty na Slovensko (dôležité pokyny pred odchodom,
zdravotné poistenie, cestovné obmedzenia, na Slovenku platiace preventívne opatrenia a pod.).
Dokument bol v polovici novembra aktualizovaný. Slovenským štipendistom boli poskytnuté
dôležité informácie v súvislosti s ich plánovaným pobytom v zahraničí.
V období, počas ktorého nebolo možné organizovať semináre a informačné vstupy na
vysokých školách prezenčnou formou, prebiehala propagácia programu a štipendií formou
webinárov.
Podrobnejšie informácie o dopadoch a aktivitách uvádzame v nasledujúcom texte podľa
jednotlivých štvrťrokov, kvôli prehľadnosti a časovej následnosti krokov.
Napriek chaotickému vývoju situácie v oblasti protipandemických opatrení však možno
konštatovať, že situácia nemala zásadný vplyv na záujem o program (najmä čo sa zahraničných
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uchádzačov o pobyty na Slovensku týka, tam pretrval v oboch uzávierkách pomerne vysoký
záujem, aj keď u slovenských uchádzačov záujem mierne klesol, čo však je podobné vo
všetkých štipendijných programoch počas pandemickej situácie). Problémom však bola
následne po výberoch samotná realizácia pobytov, ktoré boli často rušené, skracované a pod.,
čo malo veľké dopady na samotné čerpanie zdrojov NŠP na štipendiá a cestovné granty. O tejto
situácii informovala SAIA ako administrátor programu včas aj MŠVVŠ SR, pričom sa snažila
hľadať aj riešenie pre možnosť využitia prostriedkov v nasledujúcom roku vzhľadom na dopady
vyššej moci. SAIA 15. 10. 2020 informovala MŠVVŠ SR (SVŠ) o pravdepodobnej výške
prostriedkov, ktoré vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie nebude možné do konca
roka 2020 čerpať, a zároveň požiadala o mimoriadne umožnenie čerpania prostriedkov z roku
2020 v roku 2021. Zo strany SVŠ však po konzultácii so Sekciou financovania MŠVVŠ SR
však vo veci uvedeného návrhu prišla zamietavá odpoveď, a teda nebolo možné hospodárne
a účelne vynaložiť prostriedky na štipendiá a granty, a nevyužité prostriedky boli vrátené na
účet ministerstva. Vysoké nečerpanie prostriedkov je spôsobené najmä tým, že práve v čase
začiatku semestra, a to ako letného 2019/20, ako aj zimného 2020/21, vždy došlo k sprísňovaniu
opatrení, zatvoreniu vysokých škôl (a často aj iných výskumných inštitúcií), a teda štipendisti,
ktorým boli pobyty schválené, nemohli tieto pobyty plnohodnotne, resp. vôbec realizovať.

Situácia v 1. štvrťroku 2020 (3. 3. 2020 – 31. 3. 2020) a nástup pandémie
Administrácia programu bola zásadne ovplyvnená prijímaním opatrení proti šíreniu
choroby Covid-19 ako na Slovensku, tak postupne aj v ostatných krajinách programu, a to
jednak z pohľadu realizácie pobytov, ale aj samotných administratívnych úkonov a
propagačných a informačných aktivít o programe.
SAIA, n. o., komunikovala priamo so štipendistami, u ktorých vyplácala finančné
prostriedky (teda mesačné štipendium a/alebo cestovné).
Od 3. 3. administrátori aktívne začali informovať štipendistov (slovenských aj
zahraničných) v súvislosti s odporúčaniami vydávanými štátnymi orgánmi. Všetky usmernenia
boli zasielané e-mailom, a zároveň sú zverejňované na webstránke SAIA, kde bola vytvorená
v rámci Aktualít špeciálna stránka venovaná informáciám pre štipendistov v súvislosti so
šírením Covid-19:
•
•

v SJ: https://www.saia.sk/sk/aktuality/covid19-info-stipendisti/
v AJ: https://www.saia.sk/en/news/covid-19-information-for-scholarship-holders/

Tieto stránky boli vo forme odkazov prepojené aj s programovou webstránkou
(www.stipendia.sk – a to vo všetkých jazykových verziách). Vzhľadom na to, že štipendisticudzinci majú len obmedzenú možnosť informovať sa o dianí v súvislosti s prijímanými
opatreniami na Slovensku (teda nielen tými, ktoré priamo ovplyvnia ich pobyt), zverejnili sme
aj prepojenie na Slovak Spectator s aktuálnymi správami o Covid-19, ktoré sú teraz odomknuté.
V čase nástupu pandémie so súhlasom Sekcie vysokých škôl MŠVVŠ boli prijaté viaceré
opatrenia, aby nevznikla panika u štipendistov, a aby sa mohli zariadiť s ohľadom na vzniknutú
situáciu a komplikácie:
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1. štipendistom, ktorí boli aktuálne na pobyte (či už slovenskí v zahraničí, alebo zahraniční na
Slovensku), bolo umožnené:
i. predčasne ukončiť pobyt (v takom prípade sa zaviedlo so súhlasom MŠVVŠ, že s
ohľadom na mimoriadnu situáciu každý aj začatý štipendijný mesiac sa bude z
pohľadu nároku na štipendium považovať za ukončený, a to aby boli pokryté tie
výdavky štipendistov, ktorí už museli uhradiť ubytovanie, resp. menili
letenky/cesty, pričom cieľom bolo v krízovej situácii nezvyšovať administratívnu
náročnosť),
• v prípade slovenských štipendistov v zahraničí boli títo informovaní, aby
kontaktovali veľvyslanectvo SR v súvislosti s možnosťou repatriácie,
ii. ak pobyt pokračoval ďalej, zaviedla sa povinnosť pred vyplatením každého
nasledujúceho mesačného štipendia, aby štipendista e-mailom informoval, či
naďalej pokračuje v pobyte, a až následne mu bolo vyplatené štipendium (teda
nedochádza k predčasnému ukončeniu pobytu a základný predpoklad štipendia,
ktorým je pokrytie životných nákladov v krajine pobytu počas realizácie pobytu, je
zachovaný; opatrenie mesačných hlásení sa štipendistov ma zamedziť situácii, že sa
vyplatí štipendium už navrátivším sa štipendistom, ktorí napr. kvôli karanténe alebo
kvôli nemožnosti získať potrebné podklady neboli schopní včas riadne ukončiť
pobyt),
2. štipendistom, ktorých pobyt sa ešte nezačal, bolo odporučené, aby na pobyt necestovali
(pričom boli vysvetlené aj dôvody, pre ktoré sa toto odporúčanie vydáva), a buď pobyt
zrušili (a v takom prípade nás informovali), alebo požiadali o posunutie termínu nástupu na
neskôr, keď by sa situácia mohla viac upokojiť (samozrejme, v prípade plánovania posunov
boli štipendisti požiadaní, aby kontaktovali príslušného administrátora štipendijného
programu, či plánovaný posun je možný s prihliadnutím na platné podmienky toho-ktorého
programu).
Všetkým štipendistom, ktorí museli predčasne ukončiť pobyt, alebo ktorí sa rozhodli
vzhľadom na aktuálnu situáciu zrušiť pobyt, bolo odporučené, aby si podali novú žiadosť o
štipendium v najbližšej uzávierke konkrétneho programu.
Prerušenia pobytov (s možnosťou návratu po upokojení situácie) neboli povoľované, a
to z dôvodu nepredvídateľnosti vývoja situácie, čo by mohlo spôsobiť zvýšené finančné
náklady už u samotných štipendistov, resp. by situácia, kde bude veľa otvorených prípadov s
nejasným termínom čerpania, vytvorila nejasnosti pri plánovaní zdrojov pre ďalšie výzvy a
obdobia, keďže aktuálne sú prostriedky zo zdrojov MŠVVŠ striktne viazané len na kalendárny
rok, a nedajú sa medziročne presúvať.
Postupne sa však zo strany štipendistov zozbieralo viacero otázok, ktoré si vyžadovali
systematickejšie riešenie. Išlo o nasledujúce otázky a problémové situácie:
1. Slovenských štipendistov často zaujímalo, či majú nárok dostať preplatené náklady za
storná, ktorým nevedeli predísť v súvislosti so situáciou (napr. ubytovanie, letenky,
cestovné lístky), resp. zvýšené náklady vzhľadom na krátkosť času a nedostupnosť spojenia
(napr. výrazne vyššia cena jednosmernej letenky, navyše k nevyužitej letenke na pôvodný
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termín); rovnako vystali otázky v prípadoch, ak niekomu skončí pobyt, ale uviazne v krajine
pre nemožnosť návratu.
2. Zahraniční štipendisti z krajín mimo EÚ/EHP na Slovensku čelili 3 zásadným problémom,
ktoré súviseli s tým, že aktuálne bola zastavená medzinárodná doprava zo Slovenska aj na
Slovensko, viaceré okolité krajiny zatvorili hranice, prípadne prijali tvrdé karanténne
opatrenia pre cudzincov, pričom aj medzinárodná doprava mimo SR bola pomerne
nespoľahlivá:
a. problémy s legálnym pobytom:
i. štipendisti, ktorí už boli na Slovensku, a ich pobyt mal byť kratší ako 3 mesiace, a
teda stačili im víza, alebo boli na pobyte v rámci bezvízového styku bez potreby
povolenia na pobyt – u tých hrozilo, že sa nebudú mať ako dostať domov, a teda
neistota, čo s nimi z pohľadu legalizácie ich pobytu, keďže sa stanú zo dňa na deň
nelegálnymi imigrantmi (takíto štipendisti, ak by si aj chceli požiadať o prechodný
pobyt a teda zlegalizovať svoju situáciu, vzhľadom na celosvetovú situáciu nemajú
ako zohnať potrebné dokumenty (napr. výpis registra trestov z domácej krajiny),
zároveň cudzinecká polícia neprijímala nové žiadosti o pobyt, čo by tiež zabránilo
riešeniu situácie, ak by sa aj k dokumentom dostali),
ii. štipendisti, ktorí už boli na Slovensku, a ich pobyt mal byť dlhší ako 3 mesiace, si
síce doniesli doklady pre to, aby mohli na Slovensku podať žiadosť o prechodný
pobyt, to však bolo znemožnené, keďže oddelenia cudzineckej polície neprijímali
nové žiadosti; tu teda taktiež hrozilo, že sa aj títo stanú sa zo dňa na deň nelegálnymi
imigrantmi.
b. finančné zabezpečenie štipendistov, ktorí uviazli na Slovensku a schválená štipendijná
podpora už bola vyplatená v plnej výške – išlo o takých štipendistov, ktorí sa nemohli
vrátiť do svojej krajiny, ale plánované trvanie štipendijného pobytu sa už skončilo a oni
nemali zdroje na živobytie, kým sa situácia neupokojila.
c. aj v prípade zahraničných štipendistov sa objavili otázky k možnosti uplatnenia si
zvýšených nákladov (podobne ako u slovenských, viď vyššie).
Na základe týchto situácií SAIA vypracovala a dňa 27. 3. 2020 predložila na diskusiu a
vyjadrenie SVŠ návrh „Usmernenia pre štipendistov programov administrovaných SAIA, n. o.,
ktorých pobyty sú ovplyvnené situáciou okolo šírenia COVID-19“. Princípy uplatňované v
uvedenom návrhu:
•
•

•

štipendistom, ktorí uviazli na pobyte, sa dáva možnosť predĺžiť štipendium o max. 2
mesiace,
štipendistom, ktorým vznikli zvýšené náklady na cestovné, sa dáva možnosť uplatniť si aj
tieto extra náklady (teda napr. storno pôvodnej letenky, keď ju nemohli využiť pri
predčasnom návrate), stanovuje sa pritom ale strop takýchto výdavkov, aby nedošlo k
nepredvídateľným nárokom a ohrozeniu rozpočtu,
zvyšuje sa flexibilnosť pri dokladovaní pri ukončení pobytu (namiesto originálov skeny,
resp. alternatívne „dôkazy“ o nemožnosti pokračovať v pobyte namiesto potvrdení o
ukončení pobytu z hosťujúcej inštitúcie, ak sú tieto inštitúcie zatvorene, a pod.)
Usmernenie bolo zo strany SVŠ oficiálne odsúhlasené 31. 3. 2020.
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Čo sa riešenia pobytových otázok u cudzincov týka (legálny pobyt a aktuálne
obmedzenia), jednotlivé situácie riešili pracovníci SAIA v úzkej spolupráci s riaditeľom
Odboru cudzineckej polície ÚHCP P PZ a následne od 25. 3. aj s prihliadnutím na usmernenie
od Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVŠ SR (e-mail generálneho
riaditeľa).
Čo sa týka samotného administratívneho zabezpečenia programu týka, z dôvodu
nariadených opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR bolo potrebné zavrieť
pracoviská pre osobné návštevy (karanténne nariadenie na uzavretie prevádzok vydané ÚVZ
SR). Naďalej bol však zabezpečený kontakt záujemcov o informácie a štipendistov telefonicky,
cez Skype a e-mailom (všetky kontakty zverejnené na webstránke; telefonáty boli prepájané
zamestnancom). Pracovníci mali prostredníctvom VPN prístup k svojim počítačom na
pracovisku, takže vedeli riešiť viac-menej všetky bežné situácie. Bolo zabezpečené aj
vyzdvihovanie a následná interná distribúcia došlej fyzickej pošty. Pracovné stretnutia, ktoré
bolo potrebné v tejto situácii ešte zorganizovať, boli realizované on-line (Microsoft Teams).
Poštové zásielky pre ministerstvo boli zasielané elektronicky. Čo sa týka informačných aktivít,
z dôvodu nariadených opatrení zo strany ÚVZ SR musela byť v marci zastavená organizácia
všetkých seminárov, ktoré sa pôvodne plánovali, rovnako boli zrušené aj zahraničné cesty.
Napriek tomu sa plánovalo zúčastnenie sa na online propagácii, aby sa informovanosť
nezastavila.
Vývoj pandemickej situácie a vplyv na program v 2. štvrťroku 2020 (1. 4. 2020 – 30. 6. 2020)
Naďalej pokračovalo poskytovanie a spracúvanie aktuálnych informácií pre
štipendistov počas ich pobytu postihnutého mimoriadnou situáciou, a z tohto dôvodu SAIA
vypracovala a na uvedených webstránkach zverejnila okrem usmernení aj odpovede na často
kladené otázky štipendistov, a to samostatne pre slovenských a samostatne pre zahraničných
štipendistov. Uvedené stránky boli tiež vo forme odkazov prepojené aj s programovou
webstránkou (www.stipendia.sk – a to vo všetkých jazykových verziách).
Zverejnený bol súbor opatrení oficiálne odsúhlasený SVŠ na zmiernenie negatívnych
dopadov krízovej situácie vo svete a na Slovensku na štipendistov, ktorých pobyty boli
ovplyvnené z dôvodu vyššej moci bez individuálneho zavinenia. Konkrétne išlo o prípady
zvýšených cestovných nákladov pri spiatočnej ceste, vrátane možnosti uznania storna pri
nevyhnutnosti predčasného návratu, ako aj o možnosť prípadného predĺženia štipendia v
prípade, že štipendista po skončení oficiálneho pobytu „uviazol“ v krajine pobytu bez možnosti
návratu. Tieto opatrenia boli vydané SAIA, n. o., (so súhlasom MŠVVaŠ SR) dňa 3. 4. 2020.
Usmernenie bolo tak zverejnené na webstránke, ako aj zasielané štipendistom e-mailom.
Nadštandardná dĺžka vyplácania štipendia v súlade s Usmernením zo dňa 3. 4. 2020 pre
štipendistov programov administrovaných SAIA, n. o., ktorých pobyty sú ovplyvnené situáciou
okolo šírenia COVID-19 bola do konca 2. štvrťroka poskytnutá pre 1 slovenského štipendistu
a 6 zahraničných štipendistov v sumárnom počte 10 mesiacov.
V súlade s Usmernením zo dňa 3. 4. 2020 splnilo 13 slovenských štipendistov
podmienky pre preplatenie zvýšených cestovných nákladov v súvislosti s absolvovaným
pobytom ovplyvneným situáciou COVID-19. Cestovné náklady bolo možné štipendistom
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refundovať do 30. 11. 2020, keďže viacerí štipendisti ešte čakali na vyjadrenie leteckej
spoločnosti ohľadne storna leteniek.
Všetkým štipendistom, ktorí museli predčasne ukončiť pobyt, ktorí sa rozhodli
vzhľadom na aktuálnu situáciu zrušiť pobyt, alebo bol ich pobyt výrazne ovplyvnený
opatreniami zmierňujúcimi dopad pandémie, bolo odporučené, aby si podali novú žiadosť o
štipendium v najbližšej uzávierke konkrétneho programu. Danú možnosť a odporúčanie
využilo 29 štipendistov (18 zahraničných, 11 domácich).
Od 9. 4. sa zmenila pobytová legislatíva, preto od tohto dátumu boli riešení cudzinci na
Slovensku plošne iným spôsobom. O aktuálnej situácií ohľadne pobytu cudzincov na
Slovensku informovala SAIA prostredníctvom webstránok, sociálnych sietí a emailov.
V prípade potreby pracovníci SAIA poskytli osobnú súčinnosť pri riešení konkrétnej situácie
s oddeleniami cudzineckej polície. Okrem toho s cieľom rozšíriť informáciu o novele zákona
o pobyte cudzincov v súvislosti s mimoriadnou situáciou pracovníci SAIA zorganizovali
webinár, kde o tejto problematike detailne informovali a odpovedali na prípadné otázky. Viac
o webinári v časti „Ďalšie aktivity v oblasti propagácie programu a slovenského
vysokoškolského priestoru“.
Vo výnimočných prípadoch bolo možné dohodnúť sa na osobnej konzultácii, pričom
bolo potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia nariadené ÚVZ SR. Poštové zásielky pre
ministerstvo boli zasielané elektronicky i prípadne poštou. Informačné aktivity fyzickou
formou z dôvodu nariadených opatrení zo strany ÚVZ SR boli naďalej pozastavené a tak
pokračovali formou online.
Vývoj pandemickej situácie a vplyv na program v 3. štvrťroku 2020 (1. 7. 2020 – 30. 9. 2020)
V 3. štvrťroku 2020 naďalej informovali administrátori štipendistov o meniacich sa
nariadeniach, resp. uvoľňovaní opatrení. Schválení štipendisti dostali súbor odporúčaní,
ktorými sa riadiť, pred a pri príchode na Slovensko. Odporúčania vyplývali z vtedy aktuálnych
opatrení a odvolávali sa na nariadenia ÚVZ SR, resp. v prípade vysielaných štipendistov do
zahraničia boli zosumarizované dôležité postupy s cieľom zabezpečiť čo najbezproblémovejší
pobyt. Nakoľko sa však nariadenia menia priamo úmerne zmene pandemického stavu,
štipendistom bolo odporúčané sledovať aktuálne nariadenia, resp. informovať sa o aktuálnych
nariadeniach pred vycestovaním, ako aj v súvislosti s návratmi.
Nadštandardná dĺžka vyplácania štipendia v súlade s Usmernením zo dňa 3. 4. 2020 pre
štipendistov programov administrovaných SAIA, n. o., ktorých pobyty sú ovplyvnené situáciou
okolo šírenia COVID-19 bola v rámci 3. štvrťroka poskytnutá pre 1 zahraničného štipendistu
v sumárnom počte 1 mesiac. 2 zahraničným štipendistom bola odmietnutá táto možnosť,
z dôvodu nedostatočných podkladov dokazujúcich nemožnosť vrátiť sa do domovskej krajiny.
V súlade s Usmernením zo dňa 3. 4. 2020 splnil 1 zahraničný štipendista podmienky
pre preplatenie zvýšených cestovných nákladov v súvislosti s absolvovaným pobytom
ovplyvneným situáciou COVID-19. Cestovné náklady boli štipendistovi vyplatené po doručení
originálnych dokladov palubných lístkov.
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Pracovníci SAIA od 1. 9. 2020 pokračovali v práci z kancelárie, pričom postupným
sprísňovaním opatrení sa od 1. 10. 2020 pristúpilo na možnosť práce z domu v rozsahu 60% z
pracovného úväzku, pričom minimálne jeden deň sa museli administrátori programu stretnúť
na pracovisku, aby si vedeli zadministrovať potrebnú spoločnú agendu.
Vývoj pandemickej situácie a vplyv na program v 4. štvrťroku 2020 (1. 10. 2020 – 31. 12.
2020)
V súvislosti so sprísňujúcimi sa opatreniami a následným zákazom vychádzania na
Slovensku od 24. 10. 2020 boli pre zahraničných štipendistov na uvedenej stránke pravidelne
aktualizované odporúčania. Počas platnosti zákazu vychádzania štipendistom nebolo
odporúčané vycestovať na pobyt, po jeho ukončení boli 16. 11. 2020 zverejnené nové
aktualizované odporúčania pre úkony odporúčané v súvislosti s plánovaným príchodom na
Slovensko.
Nadštandardná dĺžka vyplácania štipendia v súlade s Usmernením zo dňa 3. 4. 2020 pre
štipendistov programov administrovaných SAIA, n. o., ktorých pobyty sú ovplyvnené situáciou
okolo šírenia COVID-19 bola v rámci 4. štvrťroka poskytnutá nebola.

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

Návštevnosť webových stránok informujúcich o NŠP
Webová stránka Národného štipendijného programu SR v období od 1. januára 2020 do
31. decembra 2020 podľa štatistík získaných prostredníctvom služby Google Analytics
zaznamenala 139 195 návštev (sessions), z toho 84 % bolo identifikovaných ako nové návštevy.
Štatistická služba zaznamenala v uvedenom období 88 524 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:
•
•
•

štipendiá pre študentov: 1 564 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov: 1 096 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre postdoktorandov: 435 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: 657 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov zo zahraničia: 614 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov zo
zahraničia: 728 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, resp.
apríli (v súvislosti s úpravou podmienok a termínu uzávierky) a septembri 2020 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.

15

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 2019) a v čísle 6 – 7/2020 výsledky júnového
výberu (uzávierka 18. mája 2020), pričom tieto boli spracované so zreteľom na ich využitie
vysokými školami (zoradenie schválených štipendistov podľa vysielajúcej/prijímajúcej
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inštitúcie). Ďalej bola spracovaná a vydaná aj podrobná informácia o zmene podmienok
programu v rámci vydania 2/2020 a o samotnom programe ako téma čísla v rámci vydania
3/2020. 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 2021/2022 (mimoriadne
vydanie Bulletinu SAIA je publikované na
stránke https://www.saia.sk/_user/documents/
bulletin/bulletin2020/S_a_G_2020_web.pdf)
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. Oproti predchádzajúcim vydaniam boli implementované do tohtoročnej
publikácie zmeny v podmienkach, ktoré sú opísané vyššie. Zároveň je informácia o možnosti
získať štipendium v rámci NŠP prezentovaná aj pri informáciách o štipendiách do jednotlivých
krajín.

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 (114), ktorí si podali
žiadosť o štipendium NŠP k uzávierkam 18. mája 2020 a 31. októbra 2020. Z odpovedí 114
slovenských uchádzačov vyplýva, že najčastejšími zdrojmi získavania informácií o programe
boli informácie z webovej stránky SAIA/NŠP (26%), informácie od učiteľov/nadriadených (25
%), informácie od spolužiaka/kolegu (19 %), informácie všeobecne dostupné na
školách/pracoviskách (15 %), a informácie z internetu všeobecne (8 %). Informácie šírené
ústnym podaním, osobnou komunikáciou, prípadne referencie a odporúčania od kolegov,
spolužiakov či učiteľov a nadriadených predstavujú spolu 47 %. Celosvetová pandémia a s tým
spojené opatrenia sa odzrkadlili aj na forme informovania, keď dominantnou v porovnaní
s predošlými rokmi sa stala práve písaná forma informovania s podielom 63%, t. j. informácie
z webstránky SAIA/NŠP, z internetu všeobecne, či Facebooku. Naďalej sa budeme usilovať
efektívne oslovovať cieľovú skupinu aj prostredníctvom sociálnych sieti, webových bannerov
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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.

Odkiaľ sa uchádzači o NŠP dozvedeli - uchádzači s
trvalým pobytom na Slovensku
webstránka SAIA/NŠP

111
9

3

učiteľ/nadriadený

30

spolužiaka/kolegu

18

informácie všeobecne dostupné v
škole/na pracovisku
z internetu všeobecne

22

29

rozhovor s pracovníkom SAIA
iné
veľtrh/výstava
Facebook

Tak ako uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, aj uchádzači
o štipendium zo zahraničia odpovedajú na otázku „Odkiaľ ste sa po prvýkrát dozvedeli o tomto
programe?“ v rámci samotnej žiadosti o štipendium. Odpoveď na túto otázku sme získali od
621 zahraničných uchádzačov, ktorí sa uchádzali o štipendium v rámci NŠP v roku 2020.
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 šírila približne rovnako prostredníctvom
ústneho podania, tak ako aj písanej formy informácie. Spolu 162 uchádzačov o štipendium sa
prvýkrát dozvedelo o NŠP prostredníctvom webovej stránky SAIA/NŠP (26%), či 89
uchádzačov našlo informácie na internete všeobecne (14%), čo predstavuje 40%, t. j. 251
uchádzačov bolo informovaných prostredníctvom písanej formy informácie. Nespochybniteľne
prínosný informačný kanál tvorí ústne podanie, ktoré malo vzhľadom na obmedzujúcu
pandemickú situáciu o niečo nižšie percentuálne vyhodnotenie, ako obyčajne. Prostredníctvom
ústneho podania sa dozvedeli štipendisti prvýkrát o NŠP v 245 prípadoch (39%), a to tak
prostredníctvom sprostredkovania informácii kamarátom, či kolegom (148; 24%), ako
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aj prostredníctvom sprostredkovania informácii učiteľov, či nadriadených, resp. pracovníkmi
SAIA (97; 15%). 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 relevantným
inštitúciám, ktorých zamestnanci/študenti sa môžu o štipendium v rámci NŠP uchádzať. 11
uchádzačov (2 %) sa o NŠP dozvedelo od zodpovedného ministerstva danej krajiny a 49
uchádzačov (8 %) 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
webstránka SAIA/NŠP
kamarát/kolega

19 11 10
36
49

učiteľ/nadriadený

162

Internet (všeobecne)

89

informácie dostupné v škole/na
pracovisku
ministerstvo krajiny uchádzača

148
97

iné
ZÚ SR v zahraničí (veľvyslanectvo,
konzulát)
vzdelávací veľtrh

Propagačné a informačné materiály

Vzhľadom na pandemickú situáciu a nevyhnutnosť online prezentácie užívateľsky
prijateľným spôsobom, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že fyzickými publikáciami v súvislosti
s pandemickou situáciou ešte stále SAIA disponuje, bolo po dôkladnom zvážení všetkých
aspektov a pod vplyvom zmien v aktivitách pod vplyvom pandémie Covid-19 rozhodnuté, že
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publikácie sa nebudú v roku 2020 vydávať v tlačenej podobe. Namiesto toho prebehla
aktualizácia textu publikácie „International Student’s Guide to Slovakia“, a bolo rozhodnuté o
alternatíve vytvorenia on-line verzie publikácie vhodnej aj pre mobilné zariadenia (responzívny
dizajn). Na tento účel bolo už vytvorené technické prostredie, ktoré bude naplnené už
aktualizovaným textom publikácie a príslušnými obrázkami v prvom polroku 2021. Publikácia
bude rovnako ako doteraz pri tlačenej podobe v anglickom jazyku a má za úlohu čitateľom,
teda študentom zo zahraničia, priblížiť Slovensko a jeho históriu a kultúru, oboznámiť čitateľa
so slovenskými vysokými školami, vzdelávacím systémom, životnými nákladmi na Slovensku,
poskytnúť mu informácie o vstupe a pobyte na Slovensku, zdravotnom poistení a pod.
S cieľom rozšíriť povedomie o možnostiach štipendií NŠP čo najrôznejšími cestami (napr.
prostredníctvom plánovaných súťaží pre študentov v budúcom roku), ako aj s očakávaním
návratu fyzických informačných aktivít v druhom polroku roka 2021, a s ohľadom na finančné
možnosti v rámci propagácie programu, sa SAIA rozhodla pre vytvorenie viacerých
propagačných predmetov s logom NŠP a webstránkou programu:
•
•
•

500 ks USB kľúčov so slovenským logom NŠP a webstránkou pre slovenských
uchádzačov,
750 ks USB kľúčov so anglickým logom NŠP a webstránkou pre zahraničných
uchádzačov,
450 ks tričiek s potlačou tradičného čičmianskeho vzoru s logom a webstránkou
programu a nápisom „Study & Research in Slovakia“.

Propagácia formou informačných seminárov, školení a informačných dní na Slovensku
V roku 2020 pracovníci SAIA, prezentovali Národný štipendijný program SR prevažne
v online prostredí, a to na 36 seminároch, určených pre slovenských záujemcov, 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.
Spolu sa podujatí zúčastnilo 1 053 účastníkov. Podrobný zoznam podujatí je uvedený
v prílohe č. 1 tejto správy.

Účasť na veľtrhoch a výstavách
V marci 2020 z dôvodu nariadených opatrení zo strany ÚVZ SR sa musela pozastaviť
organizácia všetkých podujatí, ktoré sa pôvodne plánovali. Zrušené, či preložené boli aj
zahraničné cesty s cieľom propagácie slovenského vysokého školstva a vedy na zahraničných
veľtrhoch a výstavách. Obmedzujúci stav nakoniec trval počas celého roka 2020.
BMI Global Scholarship Summit, ktorý sa mal pôvodne konať v polovici apríla
v Londýne, bol najskôr preložený na november 2020 a nakoniec sa konal online. Veľtrh
s konferenciou APAIE, ktorý sa mal konať koncom marca vo Vancouveri, bol organizátormi
na poslednú chvíľu preložený na rok 2021. Na obe podujatia už boli pracovníci SAIA, n. o.,
zaregistrovaní a začali s prípravami na cestu. S ohľadom na nepredvídateľnosť vývoja situácie,
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ako aj finančných dopadov očakávanej ekonomickej krízy na budúcoročné verejné financie,
bola zrušená účasť na konferencii a veľtrhu APAIE2020, ktorá sa pôvodne mala uskutočniť na
jar roka 2020 a bola presunutá predbežne o rok (na základe reakcií organizátorov by sa väčšina
prostriedkov za stánok a účasť mala vrátiť späť, rozdiely spôsobené bankovými transfermi však
budú predstavovať pre financovanie programu stratu). Rovnako postupovali aj účastníci
univerzít, ktorí sa plánovali zapojiť do tejto aktivity (SPU a EU). Zrušenie účasti sa ukázalo
ako dobrý krok, keďže ani v roku 2021 pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa APAIE
fyzicky nekoná.
Konferencia s veľtrhom EAIE, ktorá sa mala konať v septembri v Barcelone, bola pre
rok 2020 zrušená (v roku 2021 by sa mala konať v Göteborgu a v Barcelone sa bude konať
v roku 2022). SAIA v tomto prípade nepodnikla žiadne kroky k registrácii na podujatie
z dôvodu neistoty vo vývoji situácie z pohľadu bezpečnosti a zdravia, čo sa tiež ukázalo ako
dobre predvídaná situácia, keďže veľtrh sa nakoniec nekonal, a bol krátko pred samotným
konaním pretransformovaný na virtuálne podujatie, ktoré však malo značne nejasné
podmienky.

Propagácia NŠP na Slovensku
Na nižšie uvedených online podujatiach a konferenciách bol propagovaný v rámci
zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o.,
aj Národný štipendijný program SR:
•

30. september 2020, SAIA – „Dvere do sveta otvorené“, virtuálny deň otvorených
dverí do sveta štipendií – Po prvýkrát sa konal virtuálny deň otvorených dverí SAIA,
n. o., pod názvom „Dvere do sveta otvorené“, na ktorého organizácii sa podieľali všetci
pracovníci SAIA, t. j. z regionálnych pracovísk, ako aj pracovníci hlavného sídla SAIA,
n. o., v Bratislave. V rámci polhodinových blokov administrátori jednotlivých
štipendijných programov predstavili dané programy a zodpovedali konkrétne otázky,
ktoré im položili účastníci virtuálneho dňa otvorených dverí. Okrem jednotlivých
štipendijných programov bola predstavená SAIA, n. o. a jej činnosť a účastníkom bolo
v samostatnom bloku vysvetlené aj to, ako správne podať žiadosť o štipendium v
systéme SAIA a boli im priblížené aj jednotlivé požadované dokumenty, ktoré sú
prílohami žiadosti o štipendium.
Zároveň sa mohli účastníci virtuálneho dňa skontaktovať aj priamo s administrátormi
jednotlivých programov, ktorí boli k dispozícii na samostatných paralelných mítingoch.
Podujatia sa zúčastnilo 68 ľudí, a to 58 na hlavnom a 10 na paralelných mítingoch.
Plagát s obsahom virtuálneho dňa otvorených dverí a snímky obrazovky z podujatia:
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27. októbra 2020, EDAMBA 2020 – pracovníci SAIA sa zúčastnili už 23. ročníka
medzinárodnej konferencie EDAMBA 2020 - 23rd International Scientific Conference for
Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. Podujatie pod názvom „From better Economics
to better Economy“ bolo určené doktorandom a postdoktorandom a konalo sa v anglickom
jazyku. Konferencia sa uskutočnila on-line a organizátorom bola Ekonomická univerzita v
Bratislave ako exkluzívny člen siete EDAMBA (European Doctoral Association in
Management and Business Administration). V rámci plenárneho zasadnutia pod názvom
„Project management seminar“, ktoré bolo venované štipendijným možnostiam v zahraničí,
odprezentovali pracovníci SAIA informácie o štipendijných ponukách a programoch určených
pre doktorandova a postdoktorandov. Zasadnutia sa zúčastnilo 56 záujemcov z radov
doktorandov, mladých výskumníkov a vysokoškolských pedagógov.

Propagácia slovenského vysokého školstva a NŠP v zahraničí
V roku 2020 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. Z dôvodu
nariadených opatrení sa musela zrušiť, či preložiť plánovaná účasť na zahraničných veľtrhoch
a výstavách, pričom boli zrušené všetky naplánované zahraničné cesty. Podrobnejšie o rušení
a presúvaní účasti na veľtrhoch a výstavách na začiatku kapitoly „Účasť na veľtrhoch
a výstavách“. SAIA, n. o., s ohľadom na celosvetový vývoj pandémie prehodnotila propagačné
aktivity a vytipovala online veľtrhy na jeseň 2020, kde bol prezentovaný Národný štipendijný
program SR, ako aj slovenský vysokoškolský a výskumný priestor. Zároveň na základe žiadosti
zastupiteľských úradov SR v zahraničí sa pracovníci SAIA zúčastnili s virtuálnym stánkom aj
na ďalších 2 on-line podujatiach zameraných na región Ázie. Išlo teda konkrétne o všetky
nasledujúce podujatia:
•

•

Účasť na online vzdelávacích veľtrhoch platených:
o Virtual Fair: Africa, organizátor FPPEdu, 28. 10. 2020;
o Virtual Fair: Asia, organizátor FPPEdu, 3. 11. 2020;
o Virtual Fair: Latin America, organizátor FPPEdu, 25.11.2020.
Účasť na online vzdelávacích veľtrhoch (bezplatné):
o The 3rd ASEAN-EU Cooperation and Scholarships Day 2020, 13. – 14. 8. 2020
o Study in Europe 2020, The 1st Digital Edition Singapore, Singapur, 26. 9. 2020;
o EHEF Filipíny – The Future is EUrs!, 2. – 3. 10. 2020

Uvedené virtuálne veľtrhy (platené) boli vyberané s ohľadom na pokrytie čo
najväčšieho geografického územia, pričom boli uprednostnené také veľtrhy, kde boli cielene
krajiny, ktorých študenti môžu považovať štúdium na Slovensku za potenciálne zaujímavé
(vychádzajúc aj z našich skúsenosti z predošlých fyzických veľtrhov vo viacerých krajinách),
alebo kde sa primárne budú prezentovať európske inštitúcie. S týmto a podobným typom akcie
už SAIA mala skúsenosti. V minulosti bol absolvovaný už jeden obdobný veľtrh práve
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prostredníctvom FPP, teda kvalita podujatia bola už vopred overená. Pri plánovaní aktivít sme,
samozrejme, vychádzali z možnosti schváleného rozpočtu na propagačne aktivity.

Podrobnejšie informácie o vybraných veľtrhoch:
•

26. september 2020, Study in Europe 2020, The 1st Digital Edition Singapur

Na základe e-mailovej a telefonickej komunikácie medzi MŠVVaŠ SR, výkonným riaditeľom
SAIA, n. o., pánom Michalom Fedákom a pánom Andrejom Eštvaníkom, tretím tajomníkom
Veľvyslanectva SR v Jakarte, v mesiaci júl 2020, pracovníčky SAIA, n. o., riešili organizáciu,
prípravu a zabezpečenie prezentácie štúdia a výskumu na Slovensku na medzinárodnom
virtuálnom vzdelávacom veľtrhu Study in Europe pre Singapur. Veľtrh sa uskutočnil dňa v čase
od 04.00h do 12.00h SEČ (od 10.00h do 18.00h singapurského času). Platformou veľtrhu bola
webová lokalita https://studyineurope.com.sg/. Celkový počet účastníkov dosiahol 2352 osôb.
Veľtrhu sa zúčastnilo spolu 20 krajín (Rakúsko, Belgicko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko) a 151 univerzít.

Návštevníci slovenskej webovej sekcie https://studyineurope.com.sg/country/slovakia mali
možnosť dozvedieť sa viac o štúdiu na Slovensku, ako aj o študijných možnostiach troch
slovenských univerzít, ktoré sa do virtuálneho veľtrhu zapojili (Univerzita Komenského
v Bratislave
https://studyineurope.com.sg/university/comenius-university-in-bratislava,
Ekonomická univerzita v Bratislave https://studyineurope.com.sg/university/the-university-ofeconomics-in-bratislava, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
https://studyineurope.com.sg/university/university-of-veterinary-medicine-and-pharmacy-inkosice).
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Počas celého dňa sa mohli účastníci veľtrhu skontaktovať s jednotlivými zástupcami krajín
prostredníctvo „chatu“. Na tento účel slúžila aplikácia tawk.to.

Záujemcovia o detailnejšie informácie sa mohli prihlásiť na webinár pod názvom „Study in
Slovakia“, ktorý sa uskutočnil na platforme MS Teams.

Na podujatie sa zaregistrovalo 27 záujemcov, webinára sa napokon zúčastnilo 19
prihlásených. Po prezentácii Slovenska, štúdia na Slovensku a Národného štipendijného
programu SR kládli účastníci webinára otázky prostredníctvom „chatu“ v rámci platformy
Microsoft Teams.
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Záznam
z
webinára
je
k dispozícii
na
MS
Stream:
https://web.microsoftstream.com/video/1dc35e53-0b91-4073-8fb8-1bf22b7d32bc a tiež na
YouTube kanáli a na stránke Study in Europe.
Okrem informácií dostupných na webovej stránke veľtrhu a webinára si mohli záujemcovia
objednať aj online stretnutie s reprezentantmi krajiny, a to prostredníctvom funkcie „Book an
appointment“. Takúto možnosť budú mať až do konca kalendárneho roka, resp. počas
funkčnosti webovej lokality. Oznámenie o záujme príde na e-mailovú adresu nspforeign@saia.sk.
Zároveň mali k dispozícii aj video o Slovensku, ktoré je zverejnené na kanáli YouTube:
https://youtu.be/O-MZyXne1mc.
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•

28. október, 3. november, 25. november 2020, FPP Edu Media „Virtual Fair“ –
Africa, Central Asia, Latin America

SAIA, n. o., sa zúčastnila troch virtuálnych vzdelávacích veľtrhov, ktorých organizátorom bolo
FPP EDU MEDIA. Pred samotným veľtrhom bol pripravený virtuálny informačný stánok,
v ktorom záujemcovia o štúdium mohli nájsť všetky dôležité informácie o štúdiu a živote na
Slovensku. Súčasťou informačného stánku boli dva bannery, z ktorých jeden zobrazoval hlavné
mesto Slovenska a druhý banner propagoval Národný štipendijný program Slovenskej
republiky. Počas veľtrhu boli k dispozícii aj videá, v ktorých bývalí štipendisti Národného
štipendijného programu opísali ich skúsenosti so študijným/výskumným pobytom na
Slovensku.
Cieľové krajiny veľtrhu určeného pre Afriku: Kamerun, Ghana, Madagaskar, Maurícius,
Maroko, Nigéria, Senegal, Južná Afrika, Tanzánia, Tunisko.
•
•

Počet účastníkov na virtuálnom veľtrhu: 2822
Počet návštevníkov v SAIA, n. o. stánku: 27

Cieľové krajiny veľtrhu určeného pre Centrálnu Áziu: Afganistan, Azerbajdžan,
Gruzínsko, Irán, Kazachstan, Rusko, Tadžikistan, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina,
Uzbekistan.
•
•

Počet účastníkov na virtuálnom veľtrhu: 919
Počet návštevníkov v SAIA, n. o. stánku: 26

Cieľové krajiny veľtrhu určeného pre Latinskú Ameriku: Brazília, Čile, Kolumbia,
Mexiko, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela.
•
•

Počet účastníkov na virtuálnom veľtrhu: 3951
Počet návštevníkov v SAIA, n. o. stánku: 192

Komunikácia s návštevníkmi stánkov SAIA, n. o., prebiehala prostredníctvom chatu, pričom
návštevníkom boli poskytnuté informácie o štúdiu na Slovensku a o štipendijných programoch,
vrátane Národného štipendijného programu SR.
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Náhľad stánku SAIA, n. o.:

•

13. – 14. augusta 2020, The 3rd ASEAN-EU Cooperation and Scholarships Day
2020

V poradí tretí veľtrh tohto formátu, ktorý sa však kvôli celosvetovej pandemickej situácii po
prvýkrát konal vo virtuálnej podobe. Podujatie sa konalo v dňoch 13. – 14. augusta, vždy v
dopoludňajších hodinách stredoeurópskeho času. Podujatia sa zúčastnili za SAIA, n. o., 2
kolegyne s aktívnou účasťou. Samotnému podujatiu predchádzala príprava informačného
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stránku a ďalších propagačných materiálov (bannery, video), ktoré boli v stánku k dispozícií,
teda tak, ako by to bolo aj na fyzickom veľtrhu.
Hlavným cieľom tohto podujatia bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o najnovšom vývoji vo
vzťahoch medzi EÚ a krajín združených v ASEAN (Association of Southeast Asian Nations),
o pokroku a vplyve spoločných projektov v oblasti rozvojovej spolupráce, a prezentácia
študijných príležitosti v EÚ a členských štátoch ASEAN, ako aj o dostupných štipendijných
programoch.
Počas virtuálneho veľtrhu boli záujemcovia informovaní o slovenskom vysokom školstve a o
štipendijných možnostiach vo virtuálnom informačnom stánku, kde prostredníctvom tlačidla
„We are here for you“ boli záujemcovia presmerovaní na YouTube kanál informačného stánku,
kde boli pracovníčky SAIA, n. o., počas celého vzdelávacieho veľtrhu k dispozícií na Live
Streame, kde odpovedali na otázky prípadným záujemcom.
Ďalší účastníci veľtrhu boli informovaní prostredníctvom 20-minútového webinára, ktorého sa
zúčastnilo 103 ľudí. Prezentácia o Slovensku a slovenskom vysokom školstve je tak i naďalej
k dispozícií na stránkach The EU & ESEAN, ktoré informujú o danom podujatí
(https://euinasean.eu/asean-eu-cooperation-and-scholarships-day/).

(virtuálny veľtrh „The 3rd ASEAN-EU Cooperation and Scholarships Day 2020“)

•

2. – 3. októbra 2020, EHEF (European Higher Education Fair) Filipíny – The Future
is EUrs!

Na základe ponuky, ktorú do SAIA, n. o., zaslal pán Eštvaník, tretí tajomník Veľvyslanectva
SR v Jakarte, sa pracovníčky SAIA, n. o., zúčastnili virtuálneho vzdelávacieho veľtrhu
určeného pre Filipíny.
Okrem Slovenska sa podujatia zúčastnilo ďalších 10 krajín EÚ (Belgicko, Česko, Fínsko,
Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Španielsko, Švédsko, Taliansko).
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Samotnému podujatiu predchádzala príprava webovej stránky prezentujúcej Slovensko
a slovenské vysoké školstvo. Podujatie prebiehalo prostredníctvom virtuálneho prostredia
sprostredkovaného na stránke www.ehefphilippines.com, na ktorej bola dostupná i stránka
prezentujúca Slovensko www.ehefphilippines.com/school/school-name/saia-slovak-academicinformation-agency. Pre záujemcov o štúdium na Slovensku boli na stránke dostupné na
stiahnutie publikácie o slovenskom vysokom školstve, základné informácie o SAIA, n. o.,
a informácie o študentskom živote na Slovensku a tiež krátke video prezentujúce Slovensko.
Záujemcovia mali možnosť „nahliadnuť“ na Slovensko prostredníctvom fotoalbumu, ktorý
prezentoval nielen slovenskú prírodu, ale i mestá či život študentov.
Slovensko malo vlastný vstup v bloku prezentácií „Country Presentation“, ktorý sa konal cez
aplikáciu ClickMeeting. Prezentáciu o Slovensku a o slovenskom vysokom školstve s názvom
Study in Slovakia, ktorá sa konala dňa 3. októbra o 9:30 hod. SEČ (15:30 hod. filipínskeho
času) sledovalo spolu 97 ľudí. Prezentácia je zverejnená aj na YouTube kanáli EHEF
Philippines. Video je dostupné na https://youtu.be/8l31Gpnfo6A.
Účastníci, ktorí sledovali „Country Presentation“ o Slovensku, mali možnosť spýtať sa otázky
týkajúce sa štúdia na Slovensku priamo po skončení prezentácie, kedy im otázky boli
i zodpovedané. Ostatní záujemcovia sa mohli informovať prostredníctvom chatu, ktorý bol
k dispozícií na web stránke o Slovensku. Prostredníctvom chatu bolo spolu informovaných 351
ľudí.
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Ďalšie aktivity v oblasti propagácie programu a slovenského vysokoškolského priestoru
Zástupkyňa SAIA, n. o., sa zúčastnila medzinárodného seminára organizovaného ACA
(Academic Cooperation Association) s názvom „Minding the gap – higher education, research
and innovation in international cooperation”. Pôvodne sa mal konať 12. 3. 2020, v Bruseli
(zakúpená letenka musela byť stornovaná), ale bol preložený z dôvodu pandémie Covid-19 na
16. 6. 2020, kedy sa konal v online podobe. Venoval sa synergiám medzi vysokoškolským
vzdelávaním a výskumom. V rámci bloku “Higher education, research and innovation –
joint programming and outreach” predniesla príspevok na tému “International students and
researchers intra-institutional synergies in attracting, assisting, policy advancing”. V
prezentácii predstavila programy, ktoré SAIA administruje a uviedla štatistiky o počte
slovenských a zahraničných štipendistov za posledných 5 rokov. Detailnejšie sa venovala
Národnému štipendijnému programu a štruktúre žiadateľov a štipendistov zo zahraničia
s ohľadom na región pôvodu (EU/EHP vs. tretie krajiny) a vývoju tejto štruktúry za posledných
5 rokov. Kým v roku 2015 bol podiel občanov EÚ/EHP medzi žiadateľmi zo zahraničia 26%,
v roku 2019 už len 7%. Obdobne, zahraniční štipendisti z EÚ/EHP predstavovali takmer 40%
zo všetkých zahraničných štipendistov v roku 2015, v roku 2019 to bolo už len necelých 10%
všetkých zahraničných štipendistov. Z uvedeného je dobré poukázať na potrebu špecifických
informácii a služieb pre cieľové skupiny z tretích krajín. V prezentácii pracovníčka SAIA
poukázala na previazanosť programov zameraných na poskytovanie štipendií s programom
EURAXESS, zameraného na poradenstvo k témam o mobilite. Poukázala na internú stratégiu
pri spoločnej propagácii VŠ vzdelávania a výskumu na Slovensku v medzinárodnom kontexte,
asistenciu študentom, VŠ učiteľom, výskumníkom a ich rodinným príslušníkom v praktických
otázkach pri mobilite, napomáhanie pri sociálnej integrácií týchto cieľových skupín na
Slovensku prostredníctvom spoločenských stretnutí, tvorbu špecializovaných nástrojov pre
ľahší prístup k relevantným informáciám, úspechy pri presadzovaní legislatívnych zmien v
prospech týchto cieľových skupín. Vďaka inštitucionálnym synergiám sa SAIA podarilo
vytvoriť komplexný mechanizmus spolupráce a angažovania sa a naopak. Webinára sa
zúčastnilo približne 220 účastníkov, pričom išlo o aktérov na poli internacionalizácie
vzdelávania a vedy, zástupcov Európskej komisie, zástupcov VŠ a i.
10. septembra 2020 v nadväznosti na osobné stretnutie výkonného riaditeľa SAIA, n.
o., zástupkyne výkonného riaditeľa SAIA, n. o., a štátneho tajomníka MZVaEZ SR bola
MZVaEZ zaslaná ponuka na informačné a propagačné materiály pre potreby zastupiteľských
úradov SR v zahraničí na propagáciu slovenského vysokého školstva, vedy a výskumu v danom
množstve:
•

•

1000 ks publikácia „Study in Slovakia: Study programmes offered in foreign languages“
v angličtine (PDF verzia k nahliadnutiu na: https://www.saia.sk/en/usefulinformation/study-programmes-in-foreign-languages),
800 ks „International Student’s Guide to Slovakia“ v angličtine (PDF verzia k
nahliadnutiu na: https://www.saia.sk/en/useful-information/international-studentsguide-to-slovakia),
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•

•

•
•

•
•
•
•
•

250 ks „International Researcher's Guide to Slovakia - EURAXESS Slovakia“
v angličtine (PDF verzia k nahliadnutiu na: https://www.saia.sk/en/usefulinformation/euraxess-international-researchers-guide-to-slovakia),
300 ks „Entry, stay and employment of foreigners in Slovakia - guide to administrative
duties (for foreigners who come to Slovakia to study, teach or carry out research)“
v angličtine (PDF verzia k nahliadnutiu na: https://www.saia.sk/en/usefulinformation/entry,-stay-and-employment-in-slovakia-guide-to-administrati),
1900 ks informačný leták Národného štipendijného programu SR v angličtine
(https://www.scholarships.sk/en/main/downloads/leaflet-nsp-2019),
500 ks informačný leták Národného štipendijného programu SR v ruštine
(https://www.stipendia.sk/ru/main/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0
%D1%82%D1%8C/leaflet-nsp-2019),
200 ks informačný leták Národného štipendijného programu SR v španielčine,
200 ks informačný leták Národného štipendijného programu SR vo francúzštine,
plagáty vo formáte A3 s uzávierkami Národného štipendijného programu SR
v angličtine (40 ks), ruštine (80 ks), španielčine (60 ks) a francúzštine (40 ks),
1800 ks propagačná záložka Národného štipendijného programu SR v angličtine,
500 ks propagačná menovka na cestovný kufor s logom a webstránkou Národného
štipendijného programu SR.

Na základe komunikácie s Veľvyslanectvom SR v Jakarte sa pracovníci SAIA, n. o.,
zapojili do European Research Days 2020, podujatie ktoré sa konalo 22.10., organizované
kanceláriou EURAXESS Worldwide zodpovednou za región juhovýchodnej Ázie (aj SAIA, n.
o., je zapojená do siete EURAXESS). V rámci online webinára predstavili pracovníčky SAIA,
n. o., Slovensko vo všeobecnosti (aj prostredníctvom krátkeho interaktívneho kvízu), výskumné
prostredie na Slovensku podľa sektorov, štruktúru financovania výskumu na Slovensku,
rozdelenie ľudských zdrojov vo výskume podľa vednej disciplíny, podporné služby pre
výskumníkov. Detailne predniesli podmienky Národného štipendijného programu, ale
v diskusii upozornili aj na iné možnosti európskeho financovania. Na webinári vystúpili aj
zástupkyne Úradu SAV, ktoré predstavili grantové schémy podporujúce mobilitu, ktoré má
SAV k dispozícii pre výskumníkov. Na webinár sa zaregistrovalo 288 výskumníkov, sledovalo
ho 127 výskumníkov. Všetkým registrovaným boli poskytnuté prezentácie a nahrávka
z webinára. Účastníci pochádzali predovšetkým z Indonézie, ale zúčastnili sa ho aj výskumníci
z Malajzie, Filipín, Thajska a Vietnamu.
15. 3 2020 a 23. 10 2020 pracovníci SAIA, n. o. organizovali webinár pre zahraničných
výskumníkov na Slovensku: “Life of International Researchers in Time of Corona”, resp.
“Zoom to Slovakia and Slovaks”. V oboch prípadoch bol webinár určený zahraničným
vysokoškolským študentom a výskumníkom aktuálne pôsobiacim na Slovensku. V úvode
webinárov boli účastníkom predstavené služby EURAXESS, ktoré aj štipendisti NŠP z tretích
krajín značne využívajú, a štipendijné programy určené pre zahraničných uchádzačov, ktoré
SAIA administruje, vrátane NŠP. Zároveň bola predstavená aj databáza štipendií a grantov.
Uchádzačom bol poskytnutý prehľad v tom čase zavedených pandemických opatrení a zmien
v zákone o pobyte cudzincov prijatými v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením
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Covid-19, ktoré majú priamy dopad na administratívne povinnosti zahraničných štipendistov či
výskumníkov. Primárnym cieľom webinárov bolo poskytnúť virtuálnu alternatívu tradičným
networkingovým stretnutiam zahraničných študentov, výskumníkov a vysokoškolských
učiteľov, ktoré SAIA štandardne organizuje dvakrát ročne v 5 slovenských mestách. Pre
účastníkov bol pripravený interaktívny kultúrny kvíz o Slovensku s využitím online aplikácie
Mentimeter. Webináre poskytli aj rozhovor s tromi zahraniční výskumníkmi z rôzneho
kultúrneho prostredia, ktorí sa podelili o svoje postrehy a skúsenosti so životom na Slovensku,
alebo pokračoval webinár v 3 virtuálnych miestnostiach („breakout rooms“), jednotlivých
virtuálnych priestoroch orientovaných na rôzne témy. V závere webinára sa účastníkom
predstavili aj online nástroje na porovnávanie kultúr a interkultúrne aspekty komunikácie voľne
dostupné na európskom portáli EURAXESS určené na uľahčenie integrácie v novom
kultúrnom prostredí. Účastníkom boli takisto poskytnuté aj odkazy na virtuálne prehliadky
slovenských miest, kultúrnych a prírodných pamiatok na Slovensku, vďaka ktorým mohli aj pri
vtedajšej obmedzenej možnosti cestovania spoznávať Slovensko. Počas celého webinára sa
odpovedalo na otázky účastníkom prostredníctvom chatu. Podujatie sa strelo s pozitívnym
ohlasom. Na prvom podujatí sa zúčastnilo 42 účastníkov, z toho 3 vysokoškolskí študenti, 16
doktorandov a 23 výskumníkov/vysokoškolských učiteľov, z čoho najväčšie zastúpenie tvorili
práve aktívni štipendisti NŠP. Na druhom podujatí sa zúčastnilo 17 účastníkov. Cieľom
podujatí bolo tak, ako pri jeho prezenčnej forme, prispieť k lepšej sociokultúrnej orientácií pri
živote na Slovensku a utuženie vzťahu k Slovensku.
V dňoch 3. – 5. novembra sa zástupkyňa výkonného riaditeľa SAIA, n. o., Karla
Zimanová zúčastnila podujatia BMI Online Global Scholarship Summit & Symposium.
Pôvodne sa toto podujatie malo konať na jar v Londýne. Z dôvodu vypuknutia pandémie sa
uskutočnilo neskôr a v online forme. Cieľom tohto podujatia je umožniť osobné stretnutia
medzi reprezentantmi vysokých škôl z celého sveta a organizáciami, poskytujúcimi štipendiá.
SAIA n. o., na osobných online stretnutiach poskytla detailné informácie o Národnom
štipendijnom programe, databáze štipendií a grantov a vysokých školách na Slovensku
zástupcom z 12 vysokých škôl prevažne zo Spojených štátov amerických, Kanady, Veľkej
Británie, Austrálie, Francúzska, Hongkongu a Číny. Ďalším 6 organizáciám, ktoré prejavili
záujem, poskytla tieto informácie emailom. Po podujatí pokračovala komunikácia s viacerými
z nich emailom, dokonca sa uskutočnili viaceré nadväzujúce online stretnutia, v ktorých sa
pokračuje v spolupráci.
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V prípade oboch uzávierok, ktoré sa uskutočnili v roku 2020, 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 alebo
Facebook stránke (napr. ZÚ SR v Ottawe, Pekingu, Canberre, Belehrade, Štokholme, Viedni
a iné, pričom verbálnou notou ZÚ SR v Pekingu informoval aj MZV Mongolska, resp. ZÚ SR
v Kuvajte aj MZV Kataru a Bahrajnu).

(propagácia NŠP na stránkach Facebook ZÚ SR)

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.
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(propagácia NŠP na webstránke Technickej univerzity v Košiciach)
SAIA v rámci svojho profilu na európskom portáli EURAXESS euraxess.ec.europa.eu
má dlhodobo zverejnenú štipendijnú ponuku v časti „Jobs & Fundings“, ktorá propaguje
Národný
štipendijný
program
SR
pre
zahraničných
uchádzačov
(https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/national-scholarship-programme-slovak-republic).

Informácie o programe v médiách
4. mája 2020, Slovenská tlačová agentúra – SITA zverejnila tlačovú správu o jarnej
uzávierke na podávanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR,
ktorá zároveň obsahovala informáciu o posune uzávierky a zmene podmienok ako „zmiernenie
negatívnych dopadov opatrení proti šíreniu Covid-19“. Správu mohli následne prevziať rôzne
slovenské média a informovať o NŠP širokú verejnosť (napríklad informácia odznela 5. 5. aj
v krátkych správach Rádia Slovensko).
18. septembra 2020 zverejnila TASR tlačovú správu o októbrovej uzávierke na
podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP.Počas mesiacov marec/apríl 2020 prebiehali dve
facebookové kampane spustene 27.3.2020 s trvaním 25 dní, osobitne určené uchádzačom
o štipendium NŠP s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačom zo zahraničia.
V priebehu septembra 2020 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. Reklamná
kampaň prebiehala od 1.9.2020 do 15.10.2020.
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Osobné poskytovanie informácií a poradenstva slovenským a zahraničným záujemcom
Počas celého roka 2020 SAIA, n. o., poskytovala informácie záujemcom o štipendijné
pobyty v rámci Národného štipendijného programu osobne, telefonicky aj e-mailom. Celkovo
boli informácie poskytnuté v 3 619 prípadoch (1 431 prípadov záujemcov o vyslanie do
zahraničia; 2 188 prípadov záujemcov o pobyt na Slovensku), a to tak pracovníkmi SAIA, n.
o., v Bratislave, ako aj pracovníkmi regionálnych pracovísk (Banská Bystrica1, Košice, Nitra,
Žilina).
Po otvorení systému na podávanie on-line žiadostí o štipendium v rámci NŠP (2. marca
2020, resp. 7. septembra 2020) až do jednotlivých uzávierok (18.5.2020, resp. 31.10.2020)
pracovníci SAIA n. o. denne poskytovali poradenstvo pri vyplňovaní formulára, objasňovaní
pojmov ako akceptačný list (a ako ho získať), ako napísať kvalitný odborný program, resp.
akým chybám sa pri príprave podkladových materiálov vyhnúť, uchádzačov zaujímala aj
oprávnenosť uchádzať sa o štipendium a pod. Viacero záujemcov o štipendium sa na
pracovníkov SAIA, n. o. obrátilo so žiadosťou o kontrolu podkladových materiálov pred
odoslaním žiadosti, aby sa uistili, že ich žiadosť spĺňa všetky formálne kritéria v súlade s
výzvou. SAIA n. o., kontaktoval taktiež značný počet slovenských študentov, či už plánujúcich
alebo aj priamo 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. V súvislosti so situáciou okolo šírenia COVID-19 sa
uchádzači o štipendium informovali, aké formálne kritéria majú spĺňať podkladové materiály
k žiadosti o štipendium a to hlavne akceptačný list a odporúčania (s ohľadom na skutočnosť, že
inštitúcie na Slovensku a v zahraničí boli uzatvorené). Mnohých uchádzačov tiež zaujímalo, či
v prípade schválenia pobytu, bude možné v prípade neotvorenia, resp. opätovného uzatvorenia
prijímajúcej inštitúcie v zahraničí schválený štipendijný pobyt posunúť na neskorší termín. Na
SAIA sa tiež obracali štipendisti programu, ktorí predčasne ukončili svoje pobyty alebo na
pobyt nenastúpili vôbec, s otázkami týkajúcimi sa podkladových materiálov, oprávnenosti
uchádzať sa opätovne o štipendium a tiež chceli vedieť, či bude počas výberového procesu
zohľadnená skutočnosť, že ich pôvodný pobyt schválený v rámci NŠP bol negatívne
ovplyvnený situáciou okolo šírenia koronavírusu.
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
1

V súvislosti s nástupom na materskú dovolenku pracovníčky regionálneho pracoviska sa tento fakt vzťahuje
len na 1.Q 2020; následne pre pandemické obmedzenia bolo problematické obsadiť dočasne pracovnú pozíciu,
a tak agendu pracoviska v Banskej Bystrici dočasne prevzalo pracovisko v Žiline.
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najlepšie kontaktovať. Okrem štandardných dotazov sa vplyvom pandemickej situácie objavili
otázky ohľadom ďalšieho fungovania programu, či sa plánovaná uzávierka uskutoční, či sa
nezvažuje jej posun a v prípade udelenia štipendia, či bude možné daný pobyt realizovať.
Množstvo otázok sa týkalo fungovania jednotlivých univerzít, či možnosti dostať sa na územie
SR v dobe uzatvorených hraníc. Taktiež zaujímalo uchádzačov, či v prípade ďalšej vlny bude
môcť byť schválený štipendijný pobyt presunutý. Táto otázka bola zaujímavá aj pre samotné
univerzity, nakoľko viaceré zvažovali dištančnú formu vzdelávania počas zimného semestra.
Po uzatvorení systému na podávanie on-line žiadostí v rámci NŠP – 18. mája 2020, resp.
31. októbra 2020, 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 neúspešných uchádzačov dôvody ich
neúspechu, resp. bližšie informácie o dôvode formálneho zamietnutia žiadosti (záujemcov
o spätnú väzbu sme sa snažili podrobnejšie informovať 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.
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ADMINISTRÁCIA ŽIADOSTÍ A ŠTIPENDIÍ
Zmeny v rámci Národného štipendijného programu a úprava pri podávaní žiadostí
Nová výberová komisia
V rámci výberu k uzávierke 18. mája 2020 hodnotila predložené žiadosti komisia
v novom zložení, navrhnutom SRK, SAV a SAIA, n. o., menovaná MŠVVaŠ na obdobie 2020
– 2022. Na hodnotení žiadostí sa podieľali všetci členovia komisie.
Novej výberovej komisii bolo pred uzávierkou, konkrétne dňa 28. apríla, na podnet
predošlej výberovej komisie, poskytnuté online školenie s cieľom zabezpečiť rovnaký
východiskový vedomostný rámec na hodnotenie žiadostí a podporiť jednotný spôsob
hodnotenia žiadostí.
Na tomto školení sa členovia komisie oboznámili s aktuálnym fungovaním samotného
štipendijného programu. Administrátori programu im prostredníctvom prezentácií priblížili
kritériá kladené na požadované podkladové materiály tvoriace prílohy žiadostí a konkretizovali
podmienky, za ktorých môže byť štipendium udelené, či prípady v ktorých sa štipendium
neudeľuje. Boli im predstavené zmeny v podmienkach, ktoré sa uskutočnili v súvislosti
s pandemickou situáciou, a kritériá na hodnotenie žiadostí. Predsedníčka predošlej komisie,
Mgr. Marína Zavacká, PhD., poskytla novým členom bohaté postrehy a tipy na hodnotenie
žiadostí. Na záver školenia zástupcovia SAIA novým členom ukázali, ako sa zorientovať v
online systéme na hodnotenie žiadostí.
Na prvom zasadnutí dňa 30. 6. 2020 bola za predsedníčku výberovej komisie na obdobie
rokov 2020 – 2022 opätovne zvolená Mgr. Marína Zavacká, PhD.

Zmena podmienok NŠP
Začiatkom roka, počínajúc 1. januárom 2020, vošli do platnosti nové, resp.
novelizované podmienky Národného štipendijného programu SR. Na základe podnetov zo
zasadnutí výberovej komisie, ako aj vychádzajúc z praktických potrieb programu, SAIA, n. o.,
v priebehu 3. štvrťroku 2019 rozpracovala a predložila ministerstvu na schválenie úpravu v
podmienkach podpory zo zdrojov NŠP, ktorá bola následne schválená. Nové podmienky
programu mali byť implementované do praxe od uzávierky 30. apríla 2020.
V súvislosti s vypuknutím pandémie COVID-19 však bolo nevyhnutné navrhnúť
úpravu podmienok účasti v programe tak, aby uchádzači mali možnosť aj počas mimoriadnej
situácie predložiť žiadosti, ako aj aby sa zmiernil dopad pandémie na už schválené pobyty,
ktoré boli ovplyvnené mimoriadnou situáciou. Zmeny v podmienkach rozpracovala
a predložila ministerstvu na schválenie SAIA, n. o., dňa 9. 4. 2020. Schválenie nových
podmienok bolo operatívne prijaté 15. 4. 2020 zo strany MŠVVaŠ a nové podmienky,
zahŕňajúce po novom aj možnosť prihliadania na dopady vplyvu tzv. vyššej moci („force
majeure“), vošli v platnosť s účinnosťou k uzávierke s posunutým termínom 18. mája a sú
platné aj k ďalším nasledujúcim uzávierkam.
Najzásadnejšie zmeny a doplnenia podmienok programu:
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•

do odvolania boli zrušené obmedzenia pre opakované udelenie štipendia,

•

podávanie žiadostí je výlučne on-line (v prípade zahraničných uchádzačov sa
nevyžaduje doručenie originálu akceptačného listu v rámci podávania žiadosti),

•

zavádza sa možnosť v špecifických prípadoch spôsobených mimoriadnymi
okolnosťami pod vplyvom vyššej moci akceptovať dočasne aj alternatívne dokumenty
nahrádzajúce také, ktoré nebolo možné získať, alebo ich nebolo možné získať
v požadovanej formálnej úprave resp. overené originálom podpisu (s potrebou
vysvetlenia mimoriadnych okolností),

•

zavádza sa možnosť udeliť štipendium aj uchádzačom, ktorí by predtým neboli
oprávnení (v individuálnych prípadoch hodných zreteľa, predovšetkým pri zohľadnení
situácií, ktoré nastali z titulu vyššej moci), konkrétne:
o

v prípade uchádzačov zo Slovenska na pobyty v zahraničí – kategória
„postdoktorand“ – štipendium je možné udeliť aj v prípade, ak uplynulo viac
ako 10 rokov od udelenia titulu PhD., avšak nie viac ako 13 rokov,

o

v prípade uchádzačov zo zahraničia na pobyty na Slovensku – kategória
„vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník, ktorý ešte nezískal
titul PhD. (alebo ekvivalent)“ – štipendium je možné udeliť aj v prípade, ak má
uchádzač viac ako 4 roky praxe, avšak nie viac ako 7 rokov,

•

dáva sa možnosť výberovej komisii zohľadniť pri udeľovaní štipendia prípady, ak
predošlý pobyt so štipendiom NŠP bol negatívne ovplyvnený mimoriadnymi
okolnosťami spôsobenými vyššou mocou (teda pobyt nemohol byť realizovaný alebo
musel byť predčasne ukončený alebo čas pobytu nemohol byť plnohodnotne využitý),

•

v prípade, že majú byť zohľadnené mimoriadne okolnosti spôsobené vyššou mocou,
uchádzač je povinný tieto okolnosti opísať vo svojej žiadosti (napr. v samostatnej
prílohe), inak sa na nich nebude prihliadať.

V súvislosti s úpravou podmienok SAIA revidovala Dohody o udelení štipendia (samostatne
pre študentov, doktorandov a postdoktorandov), Dekréty o udelení štipendia, formulár
Záverečnej správy, formulár Oznámenie bankových údajov a listy štipendistom (vyrozumenia
o udelení štipendia) týkajúce sa ako slovenských tak aj zahraničných štipendistov. Zároveň boli
na webstránke Národného štipendijného programu upravené Informácie pre štipendistov vo
všetkých jazykových mutáciách.
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Zmeny na stránkach NŠP a v systéme na podávanie žiadostí a formulárov online žiadostí
o štipendium
V súvislosti so zmenou podmienok Národného Štipendijného Programu SR bolo nutné
aplikovať zmeny aj na webovej stránke programu (stipendia.sk), kde sú podmienky
publikované v originálnej verzii – slovenskom jazyku a 4 jazykových mutáciách – anglickom,
francúzskom, španielskom a ruskom jazyku. Doplnená bola aj sekcia „Rady pre uchádzačov“
v slovenskom jazyku a jazykových mutáciách, kde boli explicitne vysvetlené niektoré
momenty, ktoré sa stretávali s nepochopením uchádzačov, pričom boli administrátori v tejto
súvislosti vždy konfrontovaní.
Zmeny boli vykonané aj vo formulároch online žiadostí, nakoľko jednou zo základných
zmien bolo zrušenie možnosti podávania si žiadosti v ruskom jazyku pre uchádzačov zo
zahraničia a cestovný grant v podobe paušálnej sumy namiesto preplácania zdokladovaných
výdavkov na cestovanie pre uchádzačov s trvalým bydliskom na Slovensku. Taktiež sa výšky
štipendií prepočítali do jednotnej meny euro.
Za pomoci asistencie Anasoftu, tvorcov a správcov systému, v ktorom funguje online
podávanie žiadostí, sa tieto zmeny implementovali v systéme.

Výbery štipendistov v roku 2020
V roku 2020 sa uskutočnili dve výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá a cestovné
granty v rámci Národného štipendijného programu, a to prvá s uzávierkou 18. mája 2020
a druhá s uzávierkou 31. októbra 2020.
Celkovo bolo v roku 2020 podaných 735 žiadostí, z toho 114 uchádzačov zo Slovenska
na pobyty v zahraničí (18 študentov, 68 doktorandov a 28 postdoktorandov) a 621 uchádzačov
zo zahraničia (125 študentov, 119 doktorandov a 377 uchádzačov v kategórii vysokoškolský
učiteľ, vedecký a umelecký pracovník). Štipendium získalo spolu 243 uchádzačov, z toho 74
uchádzačov zo Slovenska na pobyty v zahraničí (9 študentov, 50 doktorandov a 15
postdoktorandov) a 169 uchádzačov zo zahraničia (26 študentov, 33 doktorandov a 110
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);
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-

-

-

-

-

spracovanie predbežných hodnotení jednotlivými členmi pre potreby zasadnutia
výberovej komisie a zorganizovanie zasadnutia (vrátane prípravy podkladov
a štatistík);
vypracovanie zápisnice zo zasadnutia výberovej komisie s výsledkami výberu
a zabezpečenie jej schválenia členmi komisie a jej overenia predsedníčkou komisie;
zverejnenie výsledkov na webovej stránke programu a v on-line systéme na
predkladanie žiadostí, zverejnenie výsledkov výberov v Bulletine SAIA a zaslanie
informácie o výsledkoch výberov MŠVVaŠ SR, jednotlivým vysokým školám
a ústavom SAV;
vypracovanie rozhodnutí o udelení, resp. neudelení štipendia všetkým uchádzačom
o štipendium v rámci NŠP a ich zaslanie elektronickou poštou na elektronickú
adresu uchádzačov;
v prípade schválených štipendistov s trvalým pobytom v SR vypracovanie a zaslanie
rozhodnutí, dohôd o udelení štipendia a/alebo dekrétov o udelení štipendia,
formuláru potvrdenia o štúdiu a formuláru oznámenia bankových údajov
a zabezpečenie akceptácie štipendia štipendistom za podmienok stanovených
programom;
v prípade schválených štipendistov zo zahraničia zaslanie dekrétu o udelení
štipendia (oficiálny dvojjazyčný dokument – zároveň v slovenskom a anglickom
jazyku – ktorý štipendistovi slúži ako doklad o udelení štipendia; štipendista sa ním
preukáže pri podaní žiadosti o víza, resp. o prechodný pobyt na Slovensku),
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.
V súvislosti s obmedzeniami spojenými s celosvetovou pandémiou, ktoré sa dotkli
aj pošty, do niektorých krajín (Irán, Pakistan, Uzbekistan, a pod.) nebolo možné
zasielať poštové zásielky, a preto boli štipendistom z týchto krajín vyhotovené
elektronické dokumenty, ktoré im boli sprístupnené prostredníctvom zabezpečeného
online úložiska MS OneDrive. Rovnaké elektronické dokumenty boli zhotovené
a podpísané zabezpečeným elektronickým podpisom výkonným riaditeľom SAIA,
a následne odoslané cez portál Slovensko.sk na MZV, ktoré následne po dohode
medzi MZV a SAIA, n .o. distribuuje dané dokumenty na príslušné ZÚ SR v
zahraničí.

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. Do žiadostí však
uchádzačom zasahované nebolo.
Po formálnej kontrole žiadostí administrátormi programu nasledovalo ich hodnotenie
členmi výberovej komisie. Všetci členovia výberovej komisie hodnotili žiadosti o štipendium
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na pobyty pred zasadnutím výberovej komisie podľa spoločných postupov, ktoré im zaslali
administrátori programu a ktoré boli prezentované na školení novým členom komisie. Žiadosti
uchádzačov boli hodnotiteľom k dispozícii v elektronickom systéme Národného štipendijného
programu, hodnotenie uchádzačov prebiehalo on-line formou hodnotenia podkladových
materiálov uchádzačov bodovým systémom. Administrátori pridelili každú žiadosť na
hodnotenie členom komisie s prihliadnutím na odborné zameranie hodnotiteľa vo vzťahu
k žiadosti. Všetci členovia komisie mali možnosť požiadať administrátora programu
o podkladové materiály uchádzačov v tlačenej podobe. Túto možnosť využili dvaja členovia
komisie v prvej uzávierke a štyria členovia komisie v druhej uzávierke. Týmto členom komisie
boli vytlačené materiály následne zaslané, alebo osobne doručené pracovníkom SAIA (v
prípade členov komisie, ktorí sa nachádzali v Bratislave). Každá žiadosť bola hodnotená dvoma
členmi komisie. Ak bol medzi dvoma hodnoteniami viac ako jednotretinový bodový rozdiel
z maximálneho možného počtu bodov, ktorý bolo možné získať v rámci danej kategórie,
žiadosť ohodnotil aj tretí hodnotiteľ. Výsledné bodové ohodnotenie žiadosti bolo aritmetickým
priemerom bodov udelených jednotlivými hodnotiteľmi. Spracované výsledky hodnotenia boli
predložené ako podklad pre zasadnutie výberovej komisie.
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 2020. Podrobné štatistiky o predložených a schválených
žiadostiach podaných v roku 2020 (podľa odborného zamerania uchádzačov, krajiny pobytu,
resp. štátnej príslušnosti, prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie a pohlavia) uvádzame v prílohách
č. 2 – 9 tejto správy.

Uzávierka na predkladanie žiadostí 18. 5. 2020
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo 30. júna 2020 v online forme, vzhľadom na
epidemiologickú situáciu, kapacitné možnosti zasadacej miestnosti v priestoroch SAIA, n. o. a
počet členov komisie a členov administratívneho tímu SAIA, n. o. Členom komisie boli včas
poskytnuté podkladové materiály k zasadnutiu na preštudovanie cez online bezpečné úložisko
a sprostredkovaná linka na pripojenie sa k samotnému zasadnutiu.
Po ukončení samotného výberu žiadostí predložených k termínu 18. mája 2020
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
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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. Celkovo tak výberová komisia nemohla podporiť 19 vysoko kvalitných žiadostí,
pričom na ich podporu by len pre tento výber muselo byť financovanie programu navýšené
o cca 100 590 €. 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 – 18. mája 2020 – sa o štipendium a cestovný
grant uchádzalo 55 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly žiadostí zo strany
administrátora programu bolo zistené, že 5 uchádzačov (1 v kategórii študent, 2 v kategórii
doktorand, 2 v kategórii postdoktorand) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o
štipendium. Výberová komisia vzala na vedomie a súhlasila so zamietnutím žiadostí, ktoré
nespĺňali formálne podmienky programu.
55 uchádzačov pochádzalo z 12 slovenských vysokých škôl, 1 zahraničnej vysokej
školy a 4 ústavov SAV. V 7 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium
realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 6 ústavoch SAV. Z celkového počtu 55
uchádzačov si podalo žiadosť 7 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 36
v kategórii doktorand a 12 v kategórii postdoktorand. Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty
do 21 krajín sveta (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 40 žiadostí; 9 krajín mimo
EÚ/EHP/Švajčiarska – 15 žiadostí).
Žiadosti o štipendiá vrátane cestovných grantov uchádzačov s trvalým pobytom na
Slovensku podané k 18. máju 2020 predstavovali požiadavku v sume 198 465 €.
V súvislosti s pandemickou situáciou, ktorá zasiahla a ovplyvnila aj pobyty štipendistov
z výberov predošlého roku (30. 4. 2019 a 31. 10. 2019), pristúpila SAIA, n. o., ku kroku, ktorý
by zmierňoval dopady prijatých opatrení v súvislosti so spomínanou situáciou. Uchádzači,
ktorých predošlý pobyt bol výrazne ovplyvnený, prerušený alebo sa nemohol uskutočniť
z dôvodu vyššej moci, a to konkrétne pandémie COVID-19, dostali možnosť opätovne sa
uchádzať, pričom museli svoju situáciu objasniť napr. v špeciálnej prílohe k žiadosti. Takýchto
uchádzačov posudzovala výberová komisia s osobitným zreteľom, pričom ak by ich žiadosti
boli kvalitatívne alebo formálne nevyhovujúce, neznamenalo by to pre daných uchádzačov
automatické schválenie. Túto možnosť využilo 11 uchádzačov (7 doktorandi, 4
postdoktorandi).
Výberová komisia na zasadnutí dňa 30. júna 2020 odporučila udeliť štipendium 39
uchádzačom, z toho 3 študentom slovenských vysokých škôl na časť magisterského štúdia (19
štipendijných mesiacov) do 3 krajín sveta, 29 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV
na časť doktorandského štúdia (117 štipendijných mesiacov) do 14 krajín sveta a 7
postdoktorandom pôsobiacich na slovenských vysokých školách a SAV na pobyt v súvislosti s
ich kariérnym rozvojom (26 štipendijných mesiacov) do 7 krajín sveta. Finančnú podporu
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získalo teda spolu 39 uchádzačov do 17 krajín (10 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 30
štipendistov; 7 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 9 štipendistov) v rozsahu 162 štipendijných
mesiacov. Výberová komisia zároveň udelila 3 cestovné granty žiadaných so štipendiom pre
študentov, 21 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov a 5 cestovných
grantov žiadaných so štipendium pre postdoktorandov.
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 142 565 €, teda konkrétne:
•
•
•

3 študentov:
29 doktorandov:
7 postdoktorandov:

12 430 €,
109 105 €,
21 030 €.

Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám vo výške 9 250
€, a to:
•
•
•

3 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (celkom 750 €),
21 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (celkom 7 000 €),
5 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre postdoktorandov (celkom 1 500 €).

V kategórii študent komisia nominovala 2 náhradníkov (9 štipendijných mesiacov) –
z toho 2 s cestovným grantom.
Náhradníkom malo byť štipendium udelené v prípade, ak by komisiou schválení
štipendisti nemohli nastúpiť na pobyt, resp. ak by to finančné možnosti programu dovolili. Po
zohľadnení finančných možností a predpokladaných termínov nástupov s prihliadnutím na
predpokladané čerpanie prostriedkov administrátor programu rozhodol neudeliť štipendium ani
jednému náhradníkovi.

Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky prijímania žiadostí – 18. mája 2020 – sa o štipendium uchádzalo
313 zahraničných uchádzačov, pričom vzhľadom na pandemickú situáciu vo svete
a v porovnaní s počtami z minulých uzávierok nemožno na tomto počte badať skepsu z pozície
uchádzačov voči programu. Na základe kontroly žiadostí administrátorom programu sa zistilo,
že 127 podaných žiadostí (38 v kategórii študent, 28 v kategórii doktorand, 61 v kategórii
vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) nesplnilo podmienky programu (medzi podané
žiadosti sa nerátali tie, ktoré neboli podané v on-line systéme k termínu uzávierky). Výberová
komisia vzala na vedomie a súhlasila so zamietnutím žiadostí, nespĺňajúcich stanovené
formálne podmienky programu.
313 uchádzačov z 56 krajín (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 39 uchádzačov; 44 krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 274 uchádzačov) žiadalo o štipendium na pobyty na 22
slovenských vysokých školách, 24 ústavoch SAV a 4 žiadosti bez určeného cieľu pobytu
(zamietnuté pre formálne nedostatky). Z celkového počtu 313 uchádzačov si podalo žiadosť 65
v kategórii študent, 59 v kategórii doktorand a 189 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký
a umelecký pracovník.
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Výberová komisia odporučila udeliť štipendium 13 študentom (68 štipendijných
mesiacov), 18 doktorandom (108 štipendijných mesiacov) a 58 vysokoškolským učiteľom,
vedeckým a umeleckým pracovníkom (318 štipendijných mesiacov). Finančnú podporu získalo
spolu 89 uchádzačov z 32 krajín (9 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 12 štipendistov; 23 krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 77 štipendistov) v rozsahu 497 štipendijných mesiacov.
Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendijné pobyty počas akademického roka
2020/2021 predstavovali 977 818 € (vrátane predpokladaných nákladov na preplatenie
zdravotnej prehliadky [všetky kategórie] a príplatku na cestovné [kategória študent a
doktorand]).
Výberová komisia odporučila schváliť štipendiá v celkovom rozsahu 439 508 € (vrátane
prostriedkov na refundáciu zdravotnej prehliadky a príspevkov na cestovné), teda konkrétne:
•
•
•
•

13 študentov
18 doktorandov
5 mladších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov
53 starších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov

38 050 €,
87 922 €,
21 886 €,
291 650 €.

V kategórii „vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník“ komisia
nominovala aj 8 náhradníkov– náhradníkom býva štipendium udelené v prípade, ak komisiou
schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť na pobyt, resp. ak to finančné možnosti programu
dovolia, a to najmä v prípade, že môžu absolvovať pobytu v roku 2020, za predpokladu
akceptácie pozývajúcej inštitúcie a priaznivej epidemiologickej situácie.

Uzávierka na predkladanie žiadostí 31. 10. 2020
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo 9. decembra 2020 vo virtuálnom priestore MS
Teams, pričom pracovníci SAIA boli z dôvodu operatívnosti prítomní na pracovisku rozdelení
samostatne v kanceláriách, tak aby spĺňali epidemiologické opatrenia a nemuseli mať počas
zasadnutia prekryté horné dýchacie cesty, čo by znižovalo zrozumiteľnosť.
Po ukončení výberu žiadostí predložených k termínu 31. októbra 2020 výberová
komisia konštatovala, že s ohľadom na aktuálnu alokáciu finančných prostriedkov na program
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. Celkovo tak výberová
komisia nemohla podporiť 70 vysoko kvalitných žiadostí, pričom na ich podporu by pre tento
výber muselo byť financovanie programu navýšené o 348 756 €.

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku
K termínu uzávierky prijímania žiadostí – 31. októbra 2020 – sa o štipendium a cestovný
grant uchádzalo 59 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly žiadostí zo strany
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administrátorky programu bolo zistené, že 10 uchádzačov (1 v kategórii študent, 7 v kategórii
doktorand, 2 v kategórii postdoktorand ) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o
štipendium. Výberová komisia vzala na vedomie a súhlasila so zamietnutím žiadostí, ktoré
nespĺňali formálne podmienky programu.
59 uchádzačov pochádzalo z 13 slovenských vysokých škôl, 2 zahraničných vysokých
škôl a zo 3 ústavov Slovenskej akadémie vied. V 5 prípadoch doktorandov slovenských
vysokých škôl sa ich štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 5 ústavoch
SAV. Z celkového počtu 59 uchádzačov si podalo žiadosť 11 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 33 v kategórii doktorand a 15 v kategórii postdoktorand.
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 24 krajín sveta (z toho 44 žiadostí bolo do 14 krajín
EÚ/EHP a Švajčiarska a 15 žiadostí bolo do 10 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska).
Výberová komisia na zasadnutí dňa 9. decembra 2020 udelila štipendium 6 študentom
slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (26 štipendijných
mesiacov), 21 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského štúdia
(77 štipendijných mesiacov) a 8 postdoktorandom pôsobiacim na slovenských vysokých
školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (41 štipendijných mesiacov).
Finančnú podporu získalo spolu 35 uchádzačov do 15 krajín (11 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko –
28 štipendistov; 4 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 7 štipendistov) v rozsahu 141
štipendijných mesiacov. Výberová komisia zároveň udelila 5 cestovných grantov žiadaných so
štipendiom pre študentov, 13 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov a
5 cestovných grantov žiadaných so štipendium pre postdoktorandov.
Žiadosti o štipendiá vrátane cestovných grantov uchádzačov s trvalým pobytom na
Slovensku podané k 31. októbru 2020 predstavovali požiadavku v sume 198 480 €.
V súvislosti s pandemickou situáciou, ktorá zasiahla a ovplyvnila aj pobyty štipendistov
z predchádzajúcich výberov, pristúpila SAIA, n. o., ku kroku, ktorý by zmierňoval dopady
prijatých opatrení v súvislosti so spomínanou situáciou. Uchádzači, ktorých predošlý pobyt bol
výrazne ovplyvnený, prerušený alebo sa nemohol uskutočniť z dôvodu vyššej moci, a to
konkrétne pandémie COVID-19, dostali možnosť opätovne sa uchádzať, pričom museli svoju
situáciu objasniť napr. v špeciálnej prílohe k žiadosti. Takýchto uchádzačov posudzovala
výberová komisia s osobitným zreteľom, pričom ak by ich žiadosti boli kvalitatívne alebo
formálne nevyhovujúce, neznamenalo by to pre daných uchádzačov automatické schválenie.
Túto možnosť využili 3 uchádzači (1 doktorand, 2 postdoktorandi).
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 137 680 €, teda konkrétne:
•
•
•

6 študentov:
21 doktorandov:
8 postdoktorandov:

20 350 €,
71 050 €,
46 280 €.

Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám vo výške 8 250
€, a to:
•

5x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (celkom 2 250 €),
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•
•

13x cestovný grant žiadaný so štipendiom doktorandov (celkom 3 500 €),
5x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre postdoktorandov (celkom 2 500 €).

Výberová komisia sa v tomto výbere rozhodla nevybrať žiadnych náhradníkov
vzhľadom na nepredvídateľnú pandemickú situáciu a jej dopady na reálnosť uskutočnenia
naplánovaných pobytov.
Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky prijímania žiadostí 31. októbra 2020 sa o štipendium uchádzalo
308 uchádzačov zo zahraničia, pričom vzhľadom na pandemickú situáciu vo svete
a v porovnaní s počtami z minulých uzávierok nemožno na tomto počte badať skepsu z pozície
uchádzačov voči programu. Na základe kontroly žiadostí administrátorom programu sa zistilo,
že 106 podaných žiadostí (32 v kategórii študent, 25 v kategórii doktorand, 49 v kategórii
vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) nesplnilo podmienky programu.
Jedna zo žiadostí prvotne vyhodnotená ako nespĺňajúca formálne podmienky programu
bola posunutá na dodatočné hodnotenie, keďže išlo o tzv. COVID žiadosť, teda už schválený
pobyt nemohol byť realizovaný v súvislosti s pandémiou COVID-19, a teda v dobe, keď bola
žiadosť pôvodne schválená, spĺňala podmienky programu. Túto skutočnosť zaznamenala
hodnotiteľka/členka komisie doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. Príčinou prvotného
zaradenia danej žiadosti medzi žiadosti nespĺňajúce formálne požiadavky bol fakt, že
uchádzačka neuviedla túto skutočnosť v samostatnej prílohe, resp. vo formulári online žiadosti,
ale len v prílohe s programom pobytu. Výberová komisia schválila návrh na postúpenie žiadosti
do hodnotenia a žiadosť bola dodatočne ohodnotená a zaradená do aktuálneho výberu.
308 uchádzačov z 45 krajín (13 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 41 uchádzačov; 32 krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 267 uchádzačov) žiadalo o štipendium na pobyty na 23
slovenských vysokých školách, 21 ústavoch SAV, 2 výskumných centrách a 2 žiadostí bez
určeného cieľa pobytu (zamietnuté pre formálne nedostatky). Z celkového počtu 308
uchádzačov si podalo žiadosť 60 v kategórii študent, 60 v kategórii doktorand a 188 v kategórii
vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. Výberová komisia odporučila udeliť
štipendium 13 študentom (58,5 štipendijných mesiacov), 15 doktorandom (80 štipendijných
mesiacov) a 52 vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (244
štipendijných mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu 80 uchádzačov z 22 krajín (7 krajín
EÚ/EHP/Švajčiarsko – 13 štipendistov; 15 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 67 štipendistov)
v rozsahu 382,5 štipendijných mesiacov.
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 345 224 € (vrátane prostriedkov na
refundáciu zdravotnej prehliadky a príspevkov na cestovné), teda konkrétne:
•

13 študentov

29 700 €,

•

15 doktorandov

68 420 €,

•

4 mladších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov

16 014 €,

•

48 starších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov

231 090 €.
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Výberová komisia sa v tomto výbere rozhodla nevybrať žiadnych náhradníkov
vzhľadom na nepredvídateľnú pandemickú situáciu a jej dopady na reálnosť uskutočnenia
naplánovaných pobytov.

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

Vysielaní štipendisti
SAIA, n. o., počas celého roka 2020 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 2019, 31. októbra 2019
a 30. apríla 2020).
Listom z 20. 1. 2020 sme v súlade so Zmluvou č. 1033/2010 o poskytovaní služieb
a finančných prostriedkov zo dňa 31. 12. 2010 medzi SAIA, n. o., a Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložili návrh výšky štipendií na pokrytie
životných nákladov slovenských študentov, doktorandov a postdoktorandov v Uzbekistane.
Štipendiá do uvedenej krajiny neboli doteraz predmetom schvaľovania, pretože až do výberu
v rámci výzvy s uzávierkou 31. 10. 2019 neboli vybraní žiadni štipendisti s plánovaným
pobytom v danej krajine. Na základe vyjadrenia Veľvyslanectva v Uzbekistane navrhla SAIA
ako administrátor programu MŠVVaŠ SR výšky mesačných štipendií v danej krajine.
Listom z 10. 6. 2020 sme v súlade so Zmluvou č. 1033/2010 o poskytovaní služieb
a finančných prostriedkov zo dňa 31. 12. 2010 medzi SAIA, n. o., a Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložili návrh na zvýšenie štipendií na pokrytie
životných nákladov slovenských študentov, doktorandov a postdoktorandov v Českej republike
a Poľsku. K revízii výšky štipendií v týchto krajinách sme pristúpili na základe opakovaných
podnetov zo strany štipendistov realizujúcich svoj študijný alebo výskumný pobyt v Poľsku
a Českej republike, ktorí výšku štipendia hodnotili ako nedostatočnú na pokrytie životných
nákladov, ako aj na základe porovnania výšky štipendií do týchto krajín pre vysokoškolských
študentov a doktorandov poskytovaných v rámci programu CEEPUS a programu Erasmus+.
Na základe vyjadrenia Veľvyslanectva v Českej republike a Poľsku navrhla SAIA ako
administrátor programu MŠVVaŠ SR výšky mesačných štipendií v daných krajinách.
V rámci výzvy s uzávierkou 18. mája 2020 sa v rámci uchádzačov zo Slovenska
nominovali 2 náhradníci v kategórií študent. Náhradníkom malo byť štipendium udelené
v prípade, ak by komisiou schválení štipendisti nemohli nastúpiť na pobyt, resp. ak by to
finančné možnosti programu dovolili. Po zohľadnení finančných možností a predpokladaných
termínov nástupov s prihliadnutím na predpokladané čerpanie prostriedkov administrátor
programu rozhodol neudeliť štipendium ani jednému náhradníkovi.
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V rámci výzvy s uzávierkou 31.októbra 2020 sa výberová komisia rozhodla nevybrať
žiadnych náhradníkov vzhľadom na nepredvídateľnú pandemickú situáciu a jej dopady na
reálnosť uskutočnenia naplánovaných pobytov.
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky
30. apríla 2019, 31. októbra 2019 a 30. apríla 2020), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2021) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2020. SAIA, n. o., sa obrátila na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné
prostriedky programu v roku 2020 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola
ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2021 boli v decembri 2020 vyplatené všetkým
štipendistom s trvalým pobytom na Slovensku, okrem tých, ktorých štipendijný pobyt
začínal/končil v januári 2021. Cestovné granty sa nevyplácali. Zároveň už aj s ohľadom na
predbežné kalkulácie k uvedenej žiadosti SAIA informovala ministerstvo, že pre uvedené
zmeny v schválených pobytoch spôsobené najmä pandémiou Covid-19 a cestovnými a inými
obmedzeniami nebude v tomto roku výnimočne možné využiť prostriedky na štipendiá v oveľa
vyššej miere než inokedy; ide však o vplyvy vyššej moci, ktoré sa nedajú vopred odhadnúť.
Počas celého roka 2020 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. V súvislosti
s pandemickou situáciou boli frekventované aj otázky smerujúce k možnosti posunov termínov
nástupu na štipendijný pobyt, možnosti nenastúpenia na štipendijný pobyt, predĺženia pobytu
a pod. Štipendistov tiež zaujímala možnosť absolvovať schválený štipendijný pobyt dištančnou
formou. V prípade posunov štipendijných pobytov boli štipendisti vyzvaní, aby doplnili
aktuálne podkladové materiály súvisiace s novým termínom ich štipendijného pobytu.
Administrátor štipendia tiež komunikoval so štipendistami, ktorých cestovné nálady
spojené s ich štipendijným pobytom neboli v plnej výške refundované, a to z dôvodu dlhej
čakacej doby na vyjadrenie cestových kancelárií, resp. leteckých spoločností. Do decembra
2020 sa podarilo všetkým štipendistom požadované podklady získať, čím bolo možné
ostávajúcu čiastku cestovného grantu štipendistom vyplatiť.
Administrátor programu priebežne kontroloval záverečné správy štipendistov, ktorí v roku
2020 ukončili svoje štipendijné pobyty v zahraničí.
Podrobný prehľad podľa vysielajúcich inštitúcií o čerpaní štipendijných mesiacov za
rok 2020 a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2020, je uvedený v prílohe č.
11.

49

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 2020 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj štipendijný
pobyt v zahraničí). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2019 išlo spolu o 34
záverečných správ (1 správa v kategórii študent, 23 správ v kategórii doktorand a 10 správ
v kategórii postdoktorand). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 31. októbra 2019 išlo spolu
o 26 záverečných správ (5 správ v kategórii študent, 15 správ v kategórii doktorand a 6 správ
v kategórii postdoktorand). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 18. mája 2020 išlo spolu o 6
záverečných správ (6 správ v kategórii doktorand). Administrátor programu vyhodnotil spolu
66 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?

Najčastejším problémom štipendistov v roku 2020 bola situácia spôsobená šírením
pandémie koronavírusu, ktorá negatívne ovplyvnila priebeh väčšiny študijných a výskumných
pobytov v tomto období.
Pandémia spôsobila, že viacerí štipendisti museli predčasne ukončiť svoje pobyty
z dôvodu uzatvorenia hostiteľských inštitúcií. Naopak, jedna štipendistka bola nútená ostať na
pobyte v Austrálii nad rámec plánovaného štipendijného pobytu, keďže sa z dôvodu
uzatvorenia krajiny „lock downu“ nevedela dostať na Slovensko a následne musela tiež riešiť
s imigračnými úradmi exspiráciu víz, ktorá bola dôsledkom tejto situácie.
Problémy štipendistov zahŕňali uzatvorenie pracovísk, resp. obmedzenia práce na
inštitúciách v zahraničí v dôsledku zavedenia bezpečnostných opatrení na zabránenie šírenia
vírusu. Štipendisti vo svojich záverečných správach uvádzali, že mali obmedzený prístup do
laboratórií, objavili sa prekážky v uskutočnení plánovaných experimentov a meraní, príp. bolo
potrebné tieto aktivity prerušiť, sprísnili sa opatrenia na pracovisku (režim práce, počet osôb na
pracovisku, rezervovanie pracovného miesta vopred v knižniciach či archívoch, nakoľko ich
návštevné kapacity boli v dôsledku pandémie zmenšené resp. limitované), rušili sa plánované
podujatia na inštitúcií, obmedzila sa možnosť zúčastňovať sa na praktických cvičeniach
v teréne, výskumná činnosť bola pozastavená na určité obdobie a pracovné aktivity sa
vykonávali z domu „home office, uzatvorili sa knižnice, zaviedli sa obmedzené prevádzky
v jedálni, ubytovacích zariadeniach a iných objektoch.
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V prípade študijných pobytov sa výučba presunula do online priestoru, virtuálnou
formou prebiehali aj semináre a konzultácie s vyučujúcimi. V niektorých prípadoch prišlo
k zrušeniu prednášok a plánovaných exkurzií súvisiacich so štúdiom, v jednom prípade bol
začiatok semestra posunutý na neskorší termín.
Viacero štipendistov malo problém aj s prepravou na Slovensko, keďže letecké
spoločnosti rušili lety alebo ich presúvali na neskoršie termíny, prípadne tiež vyžadovali
absolvovanie testov na COVID-19 krátko pred odletom, čo bolo problematické splniť.
Náročným bolo tiež hľadanie a nájdenie si náhradného letu, pričom nie vždy sa štipendistom
podarilo náhradný let nájsť na prvý pokus. Pandémia mal tiež dopad na cenu leteniek, ktorá sa
zvýšila. Problémy v preprave spôsobilo tiež uzatvorenie štátnych hraníc a dočasné pozastavenie
vlakovej a autobusovej dopravy smerom na Slovensko. Po príchode na Slovensko museli
viacerí štipendisti nastúpiť do štátnej alebo domácej karantény.
V súvislosti s uzatvorením inštitúcií a pracovísk si nie všetci štipendisti dokázali
zabezpečiť originál potvrdenia o ukončení pobytu.
SAIA, n. o., sa na základe Usmernenia zo dňa 3. 4. 2020 podarilo zmierniť negatívne
dopady aktuálnej situácie na štipendistov (napr. prefinancovaním straty spôsobenej stornom
cestovného, v prípade predčasného ukončenia pobytu preplatením reálnych cestovných
nákladov do výšky stanovenej v usmernení, preplatením mesačného štipendia za začatý
štipendijný mesiac v plnej výške, akceptovaním aj skenov dokumentov). SAIA, n. o. tiež
pravidelne informovala štipendistov a poskytovala im aktuálne informácie, ako majú v danej
situácií postupovať.
Jedna štipendistka mala zvýšené náklady počas pobytu z dôvodu povinnosti uzatvoriť
si životnú, zdravotnú poistku a poistku za zodpovednosť za škodu na veľmi vysoké finančné
čiastky na celú dĺžku výskumného pobytu v sume cca. 200 eur. Taktiež nemala nárok na stravu
v zamestnaneckej menze. Tieto skutočnosti sú v kompetencii prijímajúcej zahraničnej
inštitúcie, resp. konkrétnej krajiny, a administrátor štipendií (a často ani samotný uchádzač) ich
nevedia ovplyvniť.
Niekoľko štipendistov malo problémy s ubytovaním v zahraničí (vysoké poplatky za
ubytovanie, problém zabezpečiť si vyhovujúce ubytovanie za prijateľnú cenu, v jednom prípade
vysoká škola nezabezpečila študentovi ubytovanie počas úvodného orientačného týždňa
a študent bol nútený hľadať si iné alternatívy ubytovania). Ide o záležitosti, ktoré si musia
štipendisti dohodnúť s prijímajúcou inštitúciou ešte pred nástupom na štipendijný pobyt, a sú
na tieto skutočnosti upozorňovaní.
Jedna štipendistka riešila problémy s vízami, čo malo za následok neskorší nástup na
štipendijný 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.
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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 Česko,
Dánsko, Francúzsko, Kanada, Maďarsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko
a Veľká Británia. Išlo o rôzne kategórie (študent/doktorand/postdoktorand) a informácia
o nepostačujúcom štipendiu v týchto krajinách bola vždy uvedená len jedným štipendistom.
V prípade Česka išlo o postdoktorandku, ktorá absolvovala pobyt ešte pred navýšením
mesačného štipendia pre štipendistov v Českej republike (uchádzala sa v rámci uzávierky
30. 4. 2019). Počnúc uzávierkou 18. 5. 2020 boli štipendiá do Českej republiky zvýšené (v
prípade doktorandov/postdoktorandov z 10 000 CZK/mesiac (ca. 380 EUR) na 520
EUR/mesiac).
Pri krajinách Belgicko, Holandsko, Nemecko a Spojené štáty americké uviedol viac ako
jeden štipendista, že mu štipendium nepostačovalo na pokrytie životných nákladov.
V prípade Holandska uviedli dvaja štipendisti nepostačujúce štipendium (z celkovo
troch štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine), Nemecka traja štipendisti (z celkovo
siedmich štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine), a Spojených štátov amerických traja
štipendisti (z celkovo desiatich štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine). Dôvodom boli
hlavne 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.
V prípade Belgicka uviedli traja štipendisti nepostačujúce štipendium (z celkovo troch
štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine). Vo všetkých prípadoch išlo o kategóriu
doktorand. Súčasná výška štipendia do Belgicka pre doktorandov je 800 EUR/mesiac. Ako
hlavný dôvod uviedli všetci štipendisti vysoké náklady na ubytovanie, po ktorého uhradení im
ostali len minimálne, resp. žiadne finančné prostriedky na ďalšie výdavky (strava a mestská
doprava). Štipendisti odporúčajú zvážiť zvýšenie mesačného štipendia do Belgicka a upraviť
jeho výšku na úroveň ostatných okolitých štátov (napr. Francúzsko – 1250 EUR/mesiac pre
doktorandov, Holandsko 1000 EUR/mesiac pre doktorandov). S prihliadnutím na horeuvedené
fakty, ako aj s ohľadom na zvyšujúce sa životné náklady v Belgicku pripravíme návrh na
zvýšenie mesačného štipendia pre štipendistov, ktorí absolvujú pobyty v rámci Národného
štipendijného programu SR v tejto krajine.
Okrem nepostačujúceho štipendia štyria uchádzači uviedli, že nepostačujúca bola aj
výška cestovného grantu. Išlo o štipendistov, ktorí strávili pobyt v Iráne, Nórsku a Spojených
štátoch amerických (dvaja štipendisti). 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
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udeľovania cestovných grantov a ich výška boli upravené v rámci nových podmienok programu
schválených MŠVVaŠ SR zo dňa 30. 10. 2019 a vstúpili do platnosti s uzávierkou 18. 5. 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. Na pandemickú situáciu
SAIA zareagovala vypracovaním Usmernenia, ktoré umožnilo vyplatiť zvýšené cestovné
náklady na základe reálnych výdavkov tým štipendistom, ktorí svoje pobyty ukončili do
31. 5. 2020.
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 bankomatovou kartou. Niektorí štipendisti,
ktorí absolvovali pobyt v Belgicku, Holandsku a Kanade uviedli, že mali problém s použitím
slovenskej bankomatovej karty, uviedli vysoké poplatky za hotovostný výber z bankomatu
v danej krajine alebo poplatky za bankový prevod. Štipendistovi v Iráne problém predstavovali
finančné transakcie, výber hotovosti aj platba kartami, preto musel vycestovať na pobyt s
dostatočnou hotovostnou finančnou rezervou.
Jeden štipendista, ktorému bolo schválené štipendium ešte v cudzej mene (a podľa
podmienok mu bolo zaslané v eurách prepočítané kurzom v daný, resp. predchádzajúci deň),
uviedol, že obdržané štipendium bolo v každom mesiaci iné a štipendium sa líšilo od prvého
zaslaného štipendia. V zmysle nových podmienok programu, ktoré vstúpili do platnosti
s uzávierkou 18.5.2020 sú všetky mesačné štipendiá uvádzané a vyplácané v eurovej mene.
Tento postup administratívne uľahčil vyplácanie štipendií a zároveň odstránil 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.);
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zorganizovať seminár (možno raz do roka) zameraný na písanie celej žiadosti, na
aké aspekty dávať pozor, prípadne čo konkrétne sa hodnotí, aby bola žiadosť
úspešná (komentár administrátora: Pracovníci SAIA počas celého akademického
roka organizujú semináre/webináre o štipendijných programoch administrovaných
SAIA, teda aj NŠP, na vysokých školách v univerzitných mestách na celom Slovensku
a v súčasnosti hlavne virtuálnou formou cez MS Teams. V rámci týchto podujatí je
pozornosť venovaná aj príprave podkladových materiálov, radám a odporúčaniam
pre uchádzačov. SAIA tiež pravidelne organizuje školenia pre doktorandov
s ohľadom na rozvoj ich kariéry a odborný rast, v rámci ktorých poskytuje potrebné
informácie k napísaniu úspešnej žiadosti o štipendium.);
možnosť predkladať potrebné dokumenty v súvislosti s nástupom a ukončením
samotného pobytu len v elektronickej forme (alebo s digitálnym podpisom),
prípadne požadovať všetky originály až po návrate z pobytu (komentár
administrátora: Po nástupe na pobyt je štipendista povinný zaslať SAIA, n. o.,
potvrdenie o nástupe na pobyt – sken dokumentu e-mailom, na základe čoho je mu
zaslané štipendium za prvý mesiac, a originál dokumentu poštou. Taktiež, po
ukončení pobytu je štipendista povinný doručiť do SAIA, n. o., potvrdenie o ukončení
pobytu – originál, a v prípade študentov aj potvrdenie o absolvovaných skúškach a
získaných kreditoch a záverečnú správu. Kvôli overovaniu platnosti a originality
uvedených dokumentov nie je možné akceptovať výlučne naskenované verzie
potvrdení, resp. dokumenty s digitálnym podpisom. 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.);
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.);
diverzifikovať výšku štipendia pre študentov, doktorandov a postdoktorandov,
pretože majú iné potreby (komentár administrátora: Výška mesačného štipendia
v rámci Národného štipendijného programu sa stanovuje osobitne pre kategóriu
„študent“ a osobitne pre kategóriu „doktorand/postdoktorand“. Štipendium má
pokryť primárne stravu, ubytovanie a drobné vedľajšie výdavky (napr. cestovné
hromadnou dopravou v meste pobytu). Podľa podmienok programu poskytujeme
postdoktorandom rovnakú výšku štipendia ako doktorandom. V prípade
doktorandov/postdoktorandov býva štipendium vyššie v porovnaní s kategóriou
študentov s ohľadom na predpokladané vyššie náklady počas pobytu (vyššie náklady
na ubytovanie, ak nie je možnosť ubytovania doktoranda/postdoktoranda
v študentských domovoch, resp. zvýšené osobné náklady v súvislosti s výskumom a
štúdiom pre vypracovanie dizertačnej práce a pod.). V súčasností sa neuvažuje nad
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zavedením rozdielnej výšky štipendia pre doktorandov a postdoktorandov.
V prípade, že štipendista považuje mesačnú výšku štipendia za nedostatočnú môže
túto skutočnosť uviesť v rámci svojej záverečnej správy z pobytu. SAIA sa následne
týmto podnetom bude zaoberať.);
doplniť možnosť absolvovať výmenný pobyt aj pre výskumníkov nad 35 rokov
(komentár administrátora: Podmienky Národného štipendijného programu
nestanovujú žiadne vekové hranice pre uchádzačov o štipendijné pobyty. Pre
postdoktorandov však platí podmienka, že k termínu uzávierky na predkladanie
žiadostí od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov.);
možnosť opätovného prihlasovania sa do programu pretože takéto pobyty majú na
človeka mimoriadne významný impakt z pohľadu jeho ďalšej kariéry a sú veľmi
prospešné aj pre dané inštitúcie, z ktorých vysielané osoby pochádzajú (komentár
administrátora: nové podmienky programu platné od uzávierky 18.5.2020 umožňujú
opätovné podávanie žiadosti v rámci všetkých štipendijných kategórií bez
obmedzenia.);
priebežne zvažovať zvýšenie mesačného štipendia potrebného na pokrytie úhrady
ubytovania, stravy, MHD dopravy atď. vzhľadom na spätnú väzbu štipendistov v
záverečných správach; taktiež si priebežne dopĺňať informácie o výdavkoch
(ubytovanie, strava, MHD) v daných mestách a jednotlivých krajín rovnajúcu sa
dĺžke pobytu, kde uchádzači o štipendium získali finančnú podporu a mali možnosť
absolvovať zahraničný pobyt (komentár administrátora: Administrátor programu
každoročne na základe záverečných správ štipendistov vyhodnocuje, či stanovená
výška štipendia je dostatočná na pokrytie životných nákladov štipendistov počas ich
pobytu v zahraničí. V prípade, že administrátor štipendia na základe podnetov
štipendistov vyhodnotí výšku štipendia v danej krajine ako nedostatočnú, pripraví
návrh na zvýšenie štipendia do danej krajiny. Návrh reflektuje aktuálne životné
náklady v danej krajine a opiera sa o stanovisko zastupiteľského úradu v danej
krajine.);
obmedziť množstvo byrokracie v procesoch
o povinnosť predložiť potvrdenie o začatí štipendijného pobytu (komentár
administrátora: Po nástupe na pobyt je štipendista povinný zaslať SAIA, n.
o., potvrdenie o nástupe na pobyt – sken dokumentu e-mailom, na základe
čoho je mu zaslané štipendium za prvý mesiac, a originál dokumentu poštou.
SAIA, n. o., ako administrátor programu zodpovedá za nakladanie s
finančnými prostriedkami na štipendiá a granty z verejných zdrojov
a uvedený dokument dosvedčuje, že štipendista riadne nastúpil na
štipendijný pobyt v termíne stanovenom v Dohode o udelení štipendia a je
možné mu začať vyplácať štipendium.);
o povinnosť predložiť k žiadosti doktorandov sken magisterského diplomu,
dodatku k diplomu a vysvedčenia zo štátnic, motivačný list a popis
odborného programu zhrnúť do jedného dokumentu - mať aspoň predpripravený formulár, do ktorého by žiadatelia údaje vpisovali (komentár
administrátora: Podmienky programu vrátane predkladaných materiálov
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k žiadosti, 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.);
zverejniť informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu skôr ako do
8 týždňov od termínu uzávierky na predkladanie žiadostí, resp. skrátiť dobu čakania
na výsledky výberu (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.);
Flexibilnejší spôsob štipendia, a to najmä pri doktorandoch. Podľa podmienok, keď
štipendista opustí krajinu / inštitúciu, na ktorej štipendium vykonáva, stráca naň
nárok. Moja otázka potom je, ako by sa riešila napríklad situácia, kedy by štipendista
v rámci pobytu na danej inštitúcií vycestoval do terénu na tretiu inštitúciu, ktorá
spolupracuje s hosťujúcou, prípadne by vycestoval na sympózium, konferenciu
alebo inú inak orientovanú cestu. (komentár administrátora: Nespokojnosť
štipendistu súvisí s jeho predčasným ukončením pobytu z dôvodu pandémie
a nemožnosti pobyt prerušiť a opäť v ňom pokračovať v prípade zlepšenia situácie.
Štipendista bol informovaný v tom zmysle, že štipendijný pobyt je súvislý a
neprerušovaný pobyt v zahraničí, a preto ho nie je možné prerušiť. To však
neznamená, že štipendista nemôže navštíviť iné inštitúcie alebo sa zúčastniť podujatí
mimo hostiteľskej inštitúcie, hlavne ak sú v priamom súvise s jeho štipendijným
pobytom a vopred si ich naplánoval vo svojom odbornom programe v rámci svojej
žiadosti o štipendium. Pobyt je možné prerušiť iba v individuálnych odôvodnených
prípadoch a zo závažných dôvodov (napr. zo zdravotných dôvodov));
možnosť pobyt prerušiť (napr. v dôsledku pandémie) a potom v ňom opätovne
pokračovať po jej skončení (komentár administrátora: Štipendijný pobyt je súvislý
a neprerušovaný pobyt v zahraničí, a preto ho nie je možné prerušiť. Štipendistom,
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ktorí museli svoje pobyty z dôvodu pandémie predčasne ukončiť, bolo odporučené
aby sa opätovne uchádzali v ďalšej uzávierke. Podmienky programu platné od
uzávierky 18.5.2020 umožňujú individuálne pristupovať k žiadostiam štipendistov,
ktorých pobyty boli negatívne ovplyvnený pandémiou COVID-19. Pobyt je možné
prerušiť iba v individuálnych odôvodnených prípadoch a zo závažných dôvodov
(napr. zo zdravotných dôvodov));
mať zo štipendistom krátky pohovor online, napríklad po pol roku (komentár
administrátora: Väčšina štipendistov Národného štipendijného programu absolvuje
v zahraničí krátkodobé pobyty, preto by sa tento postup vzťahoval iba na niekoľko
štipendistov, ktorí absolvujú 7-10 mesačné pobyty. Štipendista bližšie nešpecifikuje,
z akého dôvodu odporúča online pohovory so štipendistami. V prípade, že
štipendista potrebuje riešiť problém počas štipendijného pobytu, má možnosť
kedykoľvek sa obrátiť na administrátora programu a požiadať ho o pomoc a
konzultáciu.);
vytvoriť zložku rozpočtu pre študentov, ktorá by bola určená pre reprezentačné
účely (komentár administrátora: SAIA vydáva rôzne propagačné materiály
a štipendistov informuje o možnosti ich využitia počas zahraničného pobytu za
účelom propagácie Národného štipendijného programu; nie je celkom zrejmé,
o aké reprezentačné účely by išlo v navrhovanom prípade.);
vytvoriť platformu, prostredníctvom ktorej by mohli štipendisti spolu komunikovať
- napr. cez pravidelné video konferencie a vymieňať si skúsenosti, postrehy či rady
alebo prezentovať svoje projekty, napr. štipendisti Akcie R-SR mávali Alumni
Talks, čo v dobe pandémie Covid -19 zjemňovalo dôsledky sociálnej izolácie a
vytváralo bázu na networking a spoznávanie nových ľudí. (komentár
administrátora: SAIA túto možnosť zváži, prípadne prekonzultuje aj skúsenosti s
takouto platformou s rakúskym partnerom OeAD, ktorý zabezpečuje program Akcia
Rakúsko-Slovensko na rakúskej strane.);
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,
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ktorým štipendium udelené nebolo, majú možnosť obrátiť sa na administrátora
programu, ktorý im ochotne ozrejmí hodnotenie za jednotlivé kategórie, a priblíži
odôvodnenie komisie, ktoré viedlo k neudeleniu štipendia, ak hodnotitelia uviedli
konkrétnu poznámku k danej žiadosti. 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);
odporúčam do Brožúrky SAIA uviesť nejaký odhad nevyhnutných výdavkov pri
príchode do danej krajiny a brať to do úvahy aj pri výške štipendia (komentár
administrátora: 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.);
neuvádzať v žiadosti o štipendium informáciu, že žiadateľ si podáva žiadosť aj
v rámci iného štipendijného programu (napr. na Erasmus+), keďže táto skutočnosť
nie je uvedená ako kritérium, na základe ktorého výberová komisia posudzuje
uchádzačov (komentár administrátora: Táto informácia v rámci žiadosti je
potrebná 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.);
neuvádzať publikačnú činnosť vo formulári žiadosti, keďže sa dokladuje
samostatnou prílohou (komentár administrátora: vo formulári žiadosti uvádza
uchádzač päť najdôležitejších publikácií súvisiacich s plánovaným pobytom, teda
nie celú publikačnú činnosť. Zoznam všetkých publikácií žiadateľa tvorí samostatnú
prílohu žiadosti. Informácia o publikačnej činnosti vo formulári žiadosti poskytuje
hodnotiteľovi prvotnú informáciu o najdôležitejších vedecko-výskumných výstupoch
žiadateľa);
neuvádzať študijný priemer z magisterského štúdia v prípade doktorandov prvého
ročníka (zvlášť ak medzi magisterským a doktorandským štúdiom bola
niekoľkoročná prestávka) (komentár administrátora: 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.);
v osnove záverečnej správy z pobytu zlúčiť druhú a tretiu otázka do jednej (komentár
administrátora: Druhá otázka v záverečnej správe sa týka dosiahnutých výsledkov
a naplnenia plánovaných cieľov počas pobytu, prípadne zmien ku ktorým došlo.
Tretia otázka sa týka využitia výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú
dráhu. Keďže po obsahovej stránke ide o dve rôzne zamerania, neuvažujeme
o možnosti zlúčiť ich do jednej otázky.);
možnosť nastúpiť na pobyt skôr ako 1. februára, niektoré zahraničné univerzity totiž
začínajú semester okolo 15. januára (komentár administrátora: nástup na pobyt 1.
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februára je odporučeným termínom pre začiatok pobytov, ktoré sa realizujú
v letnom semestri. V prípade, že si uchádzač podá žiadosť o štipendium s termínom
nástupu od 15. januára, administrátor štipendia upozorní v procese výberu na túto
skutočnosť výberovú komisiu, ktorá sa k nástupu vyjadrí s ohľadom na predložené
podkladové materiály uchádzača (predovšetkým akceptačný list potvrdzujúci
začiatok pobytu k tomuto termínu). Zároveň sa pri posudzovaní nástupu v januári
zohľadní aj čas potrebný pre administráciu žiadosti administrátorom programu.
V prípade, že je požadovaný nástup realizovateľný z hľadiska zabezpečenia
štipendijného pobytu administrátorom programu a zároveň schválený výberovou
komisiou, uchádzač môže pobyt realizovať aj skoršom termíne ako 1. februára);
v dohode o udelení štipendia v Odseku 6.1 d) bližšie špecifikovať podmienky
prerušenia študijného pobytu a jeho následného pokračovania, ak sa však neráta s
možnosťou pokračovania, potom je výraz „prerušenie“ zavádzajúci a treba ho
nahradiť výrazom „ukončenie“ (komentár administrátora: V individuálnych a
odôvodnených prípadoch (napr. zo zdravotných dôvodov) je prerušenie
štipendijného pobytu a jeho následné pokračovanie možné, text dohody teda
zodpovedá skutočnosti a nie je potrebné ho zmeniť.);

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:
•

•

•

•

•

„Chcel oceniť vysokú úroveň tohto programu. Zároveň chcem vyzdvihnúť aj
profesionálny prístup pracovníkov k štipendistom. Chcel by som sa poďakovať
aj za poskytovanie všetkých informácií v súvislostí s mimoriadnou situáciou aj
za ochotu pomôcť.“
„Som veľmi spokojná s manažovaním Národného štipendijného programu.
Vážim si starostlivosť o štipendistov v situácií, ktorá nastala v súvislosti s
pandémiou COVID-19, otvorenú a jasnú komunikáciu a preukázanú
ústretovosť. Ďakujem za túto nezabudnuteľnú skúsenosť v mojom živote.“
„Podľa môjho názoru tím Národného štipendijného programu funguje veľmi
ústretovo, nápomocne a profesionálne. Oceňujem aj rýchlosť komunikácie.
Týmto chcem zároveň vyjadriť aj moju veľkú vďaku za pomoc pri riešení
rôznych otázok a komplikácií, ale aj za rýchle sprostredkovanie informácií počas
tejto covid-19 karanténnej situácie.“
„Je to vynikajúci program a som veľmi vďačná, že mi tento program umožnil
zažiť svet a hlavne učiť sa. Neviem ako sa poďakovať, budem na tento pobyt
spomínať celý svoj život. Chcela by som sa poďakovať aj všetkým pracovníkom
NŠP SR a SAIA, n.o. za všetku pomoc a čas, ktorý mi venovali. Všetkým prajem
len to dobré a verím, že program bude naďalej rozdávať poznanie a radosť.
Vďaka za všetko!“
„Podľa môjho názoru prebieha štipendijný program kvalitne a účelne.“

59

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

„Informácie a komunikácia s administrátorkou programu prebiehali na 100% a
to i pri riešení krízových situácií z mojej strany. Administrátorka promptne
reagovala na moje správy a snažila sa s mnou uvedené problémy riešiť.“
„NŠP je skvelá šanca dostať sa do krajín, ktoré sú pre bežného slovenského PhD
študenta finančne neprístupné.“
„K manažovaniu nemám žiadne výhrady. Práve naopak, ochotní zamestnanci
mi vyhoveli so všetkými požiadavkami a prosbami, či už ohľadom posunu
termínu začiatku stáže, alebo poskytnutím všetkých vyžiadaných informácií.“
„Chcela by som sa poďakovať agentúre SAIA za vytvorenie podmienok pre
moju zahraničnú stáž, ktorá napriek jej skráteniu v dôsledku pandémie umožnila
môj osobný profesionálny rast a vytvorila perspektívne prepojenie dvoch
pracovísk.“
„K manažovaniu NŠP nemám výhrady. Podľa mňa je to najefektívnejší program
na financovanie študijných a výskumných pobytov.“
„Komunikácia s administrátormi v SAIA, n.o. bola vždy bezproblémová a
promptná. Nenavrhujem žiadne zmeny v manažovaní Národného štipendijného
programu SR.“
„V neposlednej miere by som vám chcel poďakovať za finančnú pomoc, ktorú
ste mi poskytli. Bez nej by som sa na štúdium do Francúzska určite nedostal.
Osobitne by som chcel poďakovať aj administrátorke programu za asistenciu a
trpezlivosť pri riešení problémov, ktoré sa vyskytli.“
„Chcem pochváliť promptnú a serióznu elektronickú komunikáciu s manažérom
programu, obzvlášť s administrátorkou štipendií a grantov. Oceňujem tiež
pravidelné informácie o usmerneniach v súvislosti s koronavírusovou
pandémiou, ako aj nové podmienky týkajúce sa výšky cestovného grantu. Som
vďačný, že niečo ako Národný štipendijný program na Slovensku existuje.
Dúfam, že ešte dlho bude."
„Manažovanie národného štipendijného programu bolo veľmi precízne a
usporiadané.“
„Touto cestou by som chcel ešte raz poďakovať za finančnú podporu
Národnému štipendijnému programu SR, za možnosť absolvovania tohto
výskumného pobytu.“
„Manažovanie programu je na veľmi dobrej úrovni a reakcie môjho
koordinátora aj v čase krízy boli bezchybné, rýchle a veľmi nápomocné.“
„Nenavrhujem žiadne zmeny v manažovaní programu. Mailová komunikácia
prebehla vždy rýchlo, takmer obratom. Na záver by som chcela poďakovať za
možnosť vycestovania na nemeckú univerzitu.“
„Absolútna spokojnosť s pomocou, s organizáciou aj v takejto výnimočnej
pandemickej situácií, čo určite nebola ľahká úloha.“
„NŠP je výborne manažovaný.“
„Odhliadnuc od výšky štipendia, s programom aj komunikáciou zo strany SAIA
som bola spokojná. Administrátorka bola vždy bola promptná, reagovala,
poradila. Po tejto stránke preto programu naozaj nemám čo vytknúť a som
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vďačná za možnosť vycestovať. Tento rok bol zjavne pre väčšinu štipendistov
iný ako by bom za normálnych okolností, no som rada, že ste ponechali na
slobodnom rozhodnutí štipendistov či v krajine zostať alebo nie.“
„S administrátormi sa pracovalo na veľmi vysokej úrovni, boli nápomocní ako
aj rýchlo odpovedali na prípadné otázky.“
„S celkovým manažovaním žiadostí a organizácie zahraničného pobytu som
spokojná.“
„S fungovaním NŠP som veľmi spokojný.“
„Som vďačná za možnosť viacnásobného odkladu stáže kvôli pandémii
koronavírusu, ale i technickým náležitostiam.“
„V manažovaní NŠP nenavrhujem žiadne zmeny. Všetky úkony spojené s týmto
programom prebiehali hladko. Bezproblémová bola aj komunikácia a mesačné
vyplácanie štipendia.“
„Veľmi pekne ďakujem za vašu trpezlivosť, ktorú ste mi prejavili, keďže cestu
som si poriadne zvážil, aby som sa dostal v poriadku domov.“
„Starostlivosť a informovanosť zo strany všetkých administrátorov organizácie
SAIA, n. o. , s ktorými som počas pobytu komunikovala, bola veľmi dobrá.“
„Obzvlášť príjemne ma prekvapila rýchla odozva cez email.“

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.

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 2020 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj
štipendijný pobyt na Slovensku). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2019 išlo
spolu o 59 záverečných správ (20 správ v kategórii študent, 7 správ v kategórii doktorand, 32
správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). V rámci výzvy
s dátumom uzávierky 31. októbra 2019 išlo spolu o 37 záverečných správ (4 správy v kategórii
študent, 5 správ v kategórii doktorand, 28 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný
a umelecký pracovník). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 18. mája 2020 išlo spolu o 7
záverečných správ (2 správy v kategórii študent, 1 správa v kategórii doktorand, 4 správy
v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). Číslo záverečných správ
z uzávierok 31.10.2019 a 18.5.2020 reflektujú pandemické dopady na mobilitu štipendistov,
kedy väčšina zo schválených uchádzačov nemohli (alebo odmietli) kvôli pandemickým
opatreniam a pandemickému stavu prísť na územie SR a absolvovať pobyt, resp. z uzávierky
18.5.2020 časť štipendistov presunula svoj pobyt na rok 2021. Administrátor programu teda
vyhodnotil spolu 106 záverečných správ štipendistov NŠP zo zahraničia.
V rámci zisťovania spokojnosti s programom sa administrátor programu zameral na
odpovede štipendistov NŠP na posledné štyri otázky osnovy záverečnej správy:
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Ak ste sa počas Vášho pobytu stretli s nejakými problémami, popíšte ich, prosím.
Stačilo štipendium, ktoré Vám bolo udelené, na pokrytie životných nákladov (strava,
ubytovanie, mestská doprava a pod.)?
Stretli ste sa s problémami pri vyberaní finančných prostriedkov z účtu, na ktorý Vám
bolo vyplácané štipendium? Uveďte, prosím, či išlo o účet otvorený v banke na
Slovensku alebo v zahraničí (v niektorej z krajín SEPA).
Navrhujete nejaké zmeny v manažovaní Národného štipendijného programu SR?

Na základe vyhodnotenia záverečných správ štipendistov Národného štipendijného
programu môžeme skonštatovať, že sa štipendisti počas pobytu na Slovensku nestretli
s nijakými vážnymi problémami, ktoré by priamo súviseli s administratívnym zabezpečením
Národného štipendijného programu.
Najčastejším a najzávažnejším problémom, s ktorým sa štipendisti stretli počas svojho
pobytu v roku 2020 bolo vypuknutie pandémie COVID-19, ktoré zasiahlo svojim spôsobom
každého zo všetkých hľadísk štipendijného pobytu. Pandémia a s tým súvisiace opatrenia
obmedzili životný štandard štipendistov, pozmenili, či prerušili vykonávanie plánovaného
programu pobytu, či všeobecne znepríjemnili štipendijný pobyt. Administrátori programu
promptne reagovali na neustále meniacu sa pandemickú situáciu s pandemickými opatreniami
a zásobovali štipendistov včasnými informáciami o týchto zmenách, resp. radami
a odporúčaniami. Z dôvodu predchádzania masovej panike medzi štipendistami sa okrem
pravidelného informovania menili so súhlasom riaditeľa SVŠ aj podmienky programu, tak aby
sa dopady pandémie čo najviac minimalizovali.
Administrátor sa stretol s nasledujúcimi odpoveďami v záverečných správach,
týkajúcich sa problémov s pandémiou COVID-19:
„Jediným problémom, s ktorým som sa počas štipendijného pobytu stretol, bola
pandémia koronavírusu. Bohužiaľ som si pobyt na Slovensku nemohol naplno užiť,
keďže univerzita bola zatvorená a všetky aktivity a výlety zrušené.“
„Šírenie COVID-19 ma prinútilo v marci predčasne prerušiť výskumný pobyt z dôvodu,
že Prešovská univerzita prijala preventívne opatrenia a bolo zavedené karanténne
obdobie v dôsledku čoho boli akékoľvek plánované aktivity na univerzite
nerealizovateľné, keďže univerzita pracovala v režime dištančného vzdelávania.“
„V dôsledku opatrení proti koronavírusu som sa, žiaľ nemohla zúčastniť rôznych
vedeckých podujatí; či navštevovať kurzy slovenského jazyka, ktoré pre zahraničných
učiteľov ponúkala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ani navštíviť rôzne
kultúrne vystúpenia.“
„Napriek tomu, že som sa snažil opatrne naplánovať svoj program pobytu, vyskytli sa
okolnosti vyššej moci. Najväčšou prekážkou môjho štipendijného pobytu bola pandémia
COVID-19 a s tým súvisiace opatrenia proti šíreniu koronavírusu, vrátane zavedenia
karantény. To všetko sa podpísalo pod očakávané výsledky, pretože som bol nútený
ukončiť výskum v múzeu skôr, ako som pôvodne plánoval.“
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„Aj keď štipendijný pobyt prebiehal počas pandémie, táto situácia sa dala celkovo
zvládnuť.“
„Komplikácie, s ktorými som sa stretla počas pobytu, súviseli so šírením nového
koronavírusu, t. j. ochorením COVID-19 (uzavretá univerzita a univerzitná knižnica,
prerušené prezenčné prednášky a semináre, obmedzenie osobných kontaktov a pohybu,
a pod.), Okrem toho som nemala žiadne iné problémy.“
(Komentár administrátora: ako bolo uvedené vyššie, administrátori NŠP a SAIA
všeobecne, spravili všetko preto, aby boli dopady pandémie z pohľadu štipendistov čo
najmenšie a aby neprepukla panika medzi štipendistami nachádzajúcimi sa na
Slovensku, resp. aby boli štipendisti čo najlepšie informovaní o vzniknutej situácii,, za
čo sa odvďačili štipendisti aj svojimi odpoveďami k 7. otázke.)
V niekoľkých prípadoch, kedy štipendisti stihli nastúpiť na pobyt ešte pred vypuknutím
pandémie a stretli sa s administratívnymi postupmi pre získanie víz, alebo prechodného pobytu,
ktoré boli zmenené po vypuknutí pandémie (vydávanie víz a žiadosti o víza boli pozastavené,
cudzinecká polícia v uviedla výnimky v legislatíve počas trvania výnimočného stavu), daní
štipendisti poukazovali na isté problémy; zväčša tí, ktorí prichádzali 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, nakoľko lehota platnosti dokumentov je 90 dní a takto
zdĺhavá procedúra s prekladom vystavuje žiadateľa o víza riziku, že platnosť ostatných
dokumentov vyprší, kým mu bude doručený úradný preklad zo Slovenska. V prípade
dokumentov SAIA nepredstavuje problém zaslať štipendistom dokumenty s aktualizovaným
dátumom vydania, čo býva aj častým úkonom administrátorov, avšak v prípade ostatných
dokumentov, ako napr. výpis z registra trestov, to môže znamenať pre štipendistu nemalé
problémy. 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. Obzvlášť v čase pandémie sa fungovanie Zastupiteľských
úradov SR značne obmedzilo, ak nie úplne pozastavilo. Ak sa štipendistom a prijímajúcim
inštitúciám podarí prekonať tieto byrokratické prekážky, čaká ich ešte návšteva príslušného
oddelenia cudzineckej polície na Slovensku. V tejto súvislosti sa štipendisti sťažovali na
zdĺhavý a komplikovaný proces, ktorý súvisí s podaním žiadosti o prechodný pobyt, dlhé rady,
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, čo si vyžaduje pre štipendistov neovládajúcich slovenský jazyk, osobu, ktorá by
im asistovala. SAIA sa snaží štipendistom NŠP poskytnúť praktické rady, ktoré im celý tento
63

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 by sa dalo predísť. Vzniknuté komplikácie odzrkadľujú aj
nasledujúce komentáre štipendistov:
„Aby som sa dostala na radu hneď ráno, musela som ísť čakať do radu ešte v noci.
Termíny v systéme cudzineckej polície boli obsadené. Na cudzineckej polícii policajti
nerozprávali po anglicky, a teda je potrebná asistencia osoby, ktorá rozumie po
slovensky.“
„Jediným významným problémom môjho pobytu bolo získanie prechodného pobytu.
Rezidenčnú kartu som dostala až po troch mesiacoch čakania a pravidelných návštev
cudzineckej polície.“
(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. Pracovníci SAIA však vždy riešia vzniknutý problém až do úspešného
vybavenia, a to buď kontrolou dokumentov pred podaním, tak aby sa predišlo
problémom, alebo poskytnutím vysvetlenia platnej legislatívy aby sa štipendisti
orientovali v danej problematike, resp. vysvetlením a vyriešením iných nezrovnalostí.
Od vypuknutia pandémie COVID-19 boli štipendisti pravidelne informovaní o zmenách
v legislatíve, resp. o zmenách vo fungovaní cudzineckej polície. Pokiaľ nás však
štipendista v danej veci nekontaktuje, nevieme o daných vzniknutých komplikáciách
a tak mu nevieme pomôcť. Okrem iného SAIA poskytuje každému štipendistovi
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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 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, ktorí majú
legálny pobyt na území Slovenska s vízami platnými po dobu 90 dní, alebo ide o cudzinca
z krajiny, z ktorej sa vízum nevyžaduje. Ďalšou kategóriou štipendistov, ktorí majú problém si
otvoriť bankový účet sú štipendisti pochádzajúcich z krajín, ktoré pre banky predstavujú určité,
pre nás nešpecifikované riziko (napr. Irán). Jednou z možností, ktorá sa javí najefektívnejšou
v takýchto prípadoch, 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). Ojedinele boli dané
problémy opísané aj v odpovedi na 6. otázku v záverečnej správe, potvrdzujúce tento fakt:
„Banka mi odmietla otvoriť bankový účet, preto bolo moje štipendium prevedené na
účet môjho nadriadeného hosťujúcej univerzity (Pakistan, 2 mesačný pobyt).“
„Som vďačný administrátorovi programu, že mi poskytol možnosť využiť bankový účet
môjho nadriadeného, nakoľko mi banka odmietla otvoriť bankový účet, kým mi nebol
udelený prechodný pobyt (Irán, 10 mesačný pobyt).“
Aby sa predišlo problémom s otváraním účtov v bankách v Slovenskej republike, SAIA,
n. o., ponúka štipendistom možnosť zasielania štipendia na bankové účty zriadené v krajinách
systému SEPA (Single Euro Payments Area). Keďže štipendiá sú vyplácané v mene euro, SAIA
štipendistom odporúča, aby mali bankový účet vedený tiež v mene euro, pretože ak je účet
vedený v inej mene, prípadné kurzové rozdiely a poplatky za prevod alebo výmenu peňazí, ak
z tohto dôvodu vzniknú, znáša štipendista. Štipendisti túto možnosť vítajú a využívajú ju nielen
občania krajín systému SEPA, ale aj občania iných krajín, ktorí majú v takejto krajine zriadený
účet.
Môžeme konštatovať, že väčšina štipendistov Národného štipendijného programu bola
spokojná s výškou udeleného štipendia, v rámci ktorého si boli schopní pokryť svoje životné
náklady počas svojho pobytu na Slovensku. Významnú úlohu v tejto otázke zohráva cena za
ubytovanie. Ak sú štipendisti ubytovaní na internátoch alebo v ubytovacích zariadeniach ich
prijímajúcich organizácií, spravidla im je výška štipendia postačujúca. Ak je štipendista
ubytovaný v podnájme, ceny nájomného za byt, či len izbu výrazne prevyšujú náklady za
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
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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:
„Všetky moje finančné náklady boli vynaložené na ubytovanie a stravu, aj keď som
míňal málo. Nemohol som si teda kúpiť dôležitú vedeckú literatúru a cestovať po krajine
do iných kultúrnych a umeleckých centier.“
„Udelené štipendium postačuje na pokrytie nevyhnutných životných nákladov, vrátane
stravy, ubytovania, verejnej dopravy, prehliadok mesta a voľnočasových aktivít. Je však
potrebný starostlivý výber ubytovania s ohľadom na pridelené štipendium, najmä
v prípade štipendistov, ktorí prídu s rodinou.“
„Som presvedčený, že výška štipendia nie je dostatočná vzhľadom na náklady spojené
s letenkami a ďalšie náklady počas pobytu, ako sú napríklad krátke výlety po Európe,
na vykonanie požadovaných experimentov, účasť na konferenciách a seminároch
a pod.“ (Irán, výskumný pracovník)
„Štipendium pokrylo všetky moje životné náklady, ale ubytovanie bolo drahé. Mal som
šťastie, že som si našiel relatívne lacné ubytovanie, inak si nie som istý, či by mi výška
štipendia postačovala na pokrytie všetkých výdavkov.“

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, resp. štipendisti prichádzajúci z tretích krajín..

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. Niektorí 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:
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“Možnosť predĺženia pobytu aspoň o ďalších 10 mesiacov po jeho ukončení by 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.)
„Poskytovanie väčších garancii a výhodnejších podmienok pre štipendistov, ktorí sa
ocitnú v komplikovaných okolnostiach, aké sú v súčasnosti (náhle rozšírenie ochorenia
COVID-19).
(Komentár administrátora: SAIA, n. o. operatívne upravila podmienky programu
v súvislosti s vypuknutím pandémie COVID-19, pridaním klauzúl o „vyššej moci“
a možnosti znovu sa uchádzať o štipendium, pričom takéto žiadosti budú posudzované
s osobitným zreteľom. Okrem toho SAIA, n. o. prijala opatrenia, ktoré zmierňujú dopady
pandémie.)
„Bolo by skvelé, keby sa štipendisti mohli dozvedieť o udelení štipendia o niečo skôr.
Keďže som sa o tomto fakte dozvedel mesiac pred začiatkom pobytu, nemohla som
doraziť na Slovensko včas, bolo veľmi zložité získať víza.“
(Komentár administrátora: Aby bolo hodnotenie žiadostí kvalitné vyžaduje si určitý čas.
Od uzávierky počas približne 8 týždňov prebieha kontrola formálnej stránky žiadostí
administrátormi programu, hodnotenia hodnotiteľmi, až po zasadnutie komisie
prebieha komplexný proces, ktorý sa nedá už viac časovo skrátiť. Po zasadnutí komisie
a spísaní zápisnice sú výsledky zverejnené a všetci uchádzači kontaktovaní ohľadom
výsledkov výberu. Medzi tým, kedy sa štipendista dozvie o výsledku, a najskorším
možným dátumom nástupu je približne mesiac a pol. Značnú časť času zaberá
doručenie dokumentov poštou a následne v niektorých prípadoch aj vybavenie víz.
Nanešťastie dobu doručenia pošty ovplyvniť nevieme, avšak aby proces vybavovania víz
bol pre štipendistu plynulý bez zbytočných zdržaní, sú štipendisti podrobne informovaní
o celom procese a nevyhnutných dokumentoch. Štipendisti sú zároveň upozornení
v samotných podmienkach programu, aby si svoj pobyt plánovali prihliadnuc na
potrebnú dĺžku trvania administratívnych úkonov. V prípade zdržaní, ktoré neboli
spôsobené vinou štipendistu, administrátori programu vychádzajú v ústrety
štipendistovi, aby nebol ukrátený o svoj pobyt. V danom prípade bol vykonaný posun
pobytu o mesiac a nezrovnalosti s vízami boli konzultované a vyriešené priamym
telefonátom so ZÚ SR v Moskve.)

-

-

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach uvádzame:
•

„NŠP je veľmi dobrý program na budovanie bilaterálnych vzťahov a uľahčovanie
mobility študentom. Cestovný grant pomáha dostať sa študentom na Slovensko z celého
sveta. Štipendium mi bolo prevedené na bankový účet hneď nasledujúci deň po
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doručení do SAIA potrebných dokumentov. Študenti z Pakistanu majú to nešťastie, že
v Pakistane nie je žiadne slovenské veľvyslanectvo, a preto musia ísť do Iránu alebo
Indie za účelom získania dlhodobých víz. Toto bol jeden z dôvodov, prečo som si
žiadala iba o dvojmesačný pobyt, aby som si víza mohla vybaviť na českom
veľvyslanectvo v Islamabade (poverené na vydávanie „krátkodobých“ Schengenských
víz – pozn.).
„Podľa môjho názoru je administrácia NŠP na vysokej úrovni. Od administrátora som
dostal odpovede na všetky zásadné otázky a potrebnú organizačnú pomoc.“
„Chcela by som sa pri tejto príležitosti poďakovať administrácii NŠP za možnosť
spoznať kultúrne a umelecké prostredie v krajine, spoznať výnimočných odborníkov,
nadviazať kontakty a opäť sa presvedčiť, že účasť na takomto programe je prospešná
pre obe strany. Som vďačná najmä za rýchle reakcie administrátorov na pandémiu a
za starostlivosť o mňa počas tejto situácie. To značí o tom, že program je mimoriadne
dôležitým diplomatickým mostom medzi krajinami. Dúfam, že v blízkej budúcnosti
dostanem príležitosť zúčastniť sa opäť na tomto programe, ktorý kvalitatívne pomôže
môjmu výskumu a mojej plánovanej monografii.“
„Som nadmieru spokojný s administráciou NŠP, ktorá je na vysokej úrovni. Nemám
teda nič čo by som mohol navrhnúť, všetko je jasné a funguje perfektne.“
„Nenavrhujem žiadne zmeny v administrácii NŠP. Všetky potrebné informácie
a pokyny mi boli poskytnuté. Taktiež musím veľmi oceniť prácu vykonanú
administrátormi programu, ktorí nás informovali o všetkých zmenách a informáciách
týkajúcich sa pandemickej situácie.“
„Rád by som poznamenala, že administrácia NŠP je profesionálna a splnila všetky
moje očakávania (profesionalizmus, rýchla reakcia, profesionálny prístup).“
„Myslím si, že tento program je skutočne dobre organizovaný a administrovaný, takže
nemôžem odporučiť nič, čo by sa malo zmeniť. Oceňujem profesionalitu, jasnosť,
presnosť a príjemnú komunikáciu administrátorov.“
„Pokladám za potrebné zmieniť sa, že administrácia NŠP je na veľmi vysokej úrovni.
Prácu administrátorov možno stále vidieť. Som hrdý na to, že som mohol byť ako
výskumník súčasťou NŠP. Vďaka dobre naplánovanej a dobre organizovanej
administrácii bol môj pobyt v SR veľmi príjemný a mimoriadne produktívny. Toto
štipendium bude nepochybne hrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní mojich akademických
snov. Nemyslím si, že je potrebné niečo meniť v administrácii NŠP.“
„Nechcem navrhnúť žiadne zmeny v administrácii NŠP, nakoľko mi všetko prišlo v
poriadku. Pracovníci SAIA sú veľmi nápomocní a podporujú nás. Odpovedali mi na
všetky otázky. Zorganizovali úspešný webinár. Štipendium mi bolo vyplatené včas.
Obzvlášť by som chcela zdôrazniť láskavosť administrátora Ondreja Aradského pri
administrovaní NŠP. Bol veľmi nápomocný, najmä počas pandémie COVID-19. Snažil
sa nám všetkým pomôcť a podporovať nás. Pomohol mi so všetkými komplikáciami, s
ktorými som sa stretla počas podávania si žiadosti, ako aj počas môjho pobytu v
Bratislave.“
„Dvakrát som sa zúčastnil webináru v dňoch 22.05.2020 a 23.10.2020. Kvôli COVID19 sme sa nemohli stretnúť na skutočnom podujatí, ktoré SAIA obyčajne organizuje,
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ale potešili ma prezentácie na webinároch a špeciálny kultúrny kvíz. Bolo príjemné
rozprávať sa online s ostatnými štipendistami a získať viac informácií o Slovensku.“
„Nemám výhrady. Pre mňa bol celý systém na podávanie si žiadostí transparentný,
ľahko pochopiteľný a dobre organizovaný. Počas podávania si mojej žiadosti som
nemal žiadne komplikácie. Oceňujem, že v NŠP nie je veľa byrokracie. Záverečná
správa je jednoduchá, jasná a informatívna.“

Záver:
Po prečítaní záverečných správ, v ktorých sa nachádza množstvo pozitívnych
a povzbudzujúcich komentárov spokojných štipendistov Národného štipendijného programu,
môžeme na 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, jedná sa však o ojedinelé prípady, kedy celkové výdavky navyšuje ubytovanie,
ktoré si štipendista vyberá sám. Napriek navyšovaniu výšky štipendia, bude ubytovanie aj
naďalej problémom, pokiaľ štipendisti nebudú hľadať ubytovanie za rozumnú cenu, resp. im
nebude poskytnuté ubytovanie prijímajúcou organizáciou. 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 100 % respondentov s trvalým pobytom v SR, 93 % 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 2020. 17 z 24 členov výberovej komisie Národného
štipendijného programu dotazníky vyplnilo a odoslalo späť administrátorom programu (člen
výberovej komisie za SAIA nehodnotil 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. Napriek tomu, že sú členovia výberovej komisie spokojní s online
systémom hodnotenia, v odpovediach sme dostali návrh, ktorý stojí za zváženie:
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„Vzhľadom na to, že niektorí uchádzači dávajú prílohy v nadbytočne vysokom rozlíšení, teda
vo veľkosti desiatok MB, či by sa nedalo aspoň tým z nich, ktorí prejdú administratívnou
kontrolou a pritom vytŕčajú veľkosťou, zredukovať tie obrázkové prílohy v systéme, pokojne
aj na 25% pôvodnej veľkosti, prípadne zaviesť nejaké limity na veľkosť. Napadlo mi to
v súvislosti s lockdownom, ak má niektorý z hodnotiteľov doma limitované dáta a nedostane
sa na pracovisko, stiahnutie mu môže odobrať polovicu bežného mesačného paušálu. Pokiaľ
lockdowny nebudú, návrhom sa zaoberať netreba.“

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:
„Možno by som pre uchádzačov stanovil limit vo formulári žiadosti, aby boli nútení
vecne spísať podstatné údaje o téme, harmonograme atď. Predovšetkým myslím odbornú časť,
kde by tie dôležité momenty mali zachytiť stručne a výstižne.“ Pokiaľ ide o celkové finančné
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možnosti programu všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, boli spokojní
alebo skôr spokojní s výškou financovania programu.

Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, by Národný štipendijný
program SR jednoznačne odporučili svojim študentom alebo kolegom (tak domácim, ako aj zo
zahraničia).

Otázka č. 7: Priestor pre Váš komentár – členovia komisie mohli vyjadriť svoje ďalšie
postrehy a komentáre k programu, ktoré neboli súčasťou vyššie uvedených otázok. Vyskytli sa
nasledujúce hodnotenia:
„Považujem NŠP za potrebný a riadenie projektu prostredníctvom SAIA, n. o. je na
výbornej úrovni.“
„Systém je optimálne nastavený. Možno by som privítala prinavrátenie možnosti
uchádzať sa o finančnú podporu a stáže aj pre senior researcherov zo Slovenska. Ak sa
nemýlim, tak táto veková kategória v súčasnosti nefiguruje medzi oprávnenými
žiadateľmi. Celkovo je však proces nastavený transparentne a vyvážene.“
„NŠP má pripravené informačné materiály pre uchádzačov a kritériá výberu na vysokej
kvalitnej úrovni. Webové stránky programu poskytujú rýchlu orientáciu pre uchádzačov
a obsahujú všetky potrebné informácie. Možno by si NŠP zaslúžil väčší príjem
finančných prostriedkov pre možnosť realizácie väčšieho počtu stáží, nakoľko
nepodporení uchádzači v užšom poradí podľa výberov väčšinou tiež spĺňajú vysoké
odborné predpoklady. Súčasne tieto stáže môžu viesť k vzniku nových alebo k
upevňovanie už vzniknutých medzinárodných vzťahov.“
„NŠP je veľkou príležitosťou pre mladých ľudí získať skúsenosti v zahraničí, ale jeho
financovanie je pri niektorých pobytoch nedostatočné. Navrhovala by som, aby bol tento
program kombinovateľný aj s inými grantovými schémami.“
„Moje odpovede sú pozitívne a celkovo mám veľmi dobrý dojem o fungovaní tohto
výberového programu. Preto nemám ani dôvod ponúkať návrhy na zlepšenie. V podstate
som chcel vyzdvihnúť prácu celého tímu a pripravenosť ako aj dobrú organizovanosť.“
„moja skúsenosť z dvoch kôl, ktorých som sa ako nový hodnotiteľ zúčastnil je pozitívna.
Jediná vec, ktorú dávam na zváženie je, či v prípade, že sa dvaja hodnotitelia
zásadnejšie líšia vo svojich bodových hodnoteniach (čo je „zásadnejšie“ je pravdaže
diskutabilné, ale dajme tomu +/- 30 %, nemalo by to byť príliš veľa všetkých žiadostí),
nepočítal by sa automaticky aritmetický priemer, ale bolo by akési predkolo, za účasti
administrátora, kde by si vysvetlili dôvody odlišného pohľadu na kvalitu projektu a na
základe diskusie upravili svoje hodnotenie. Počítanie priemeru v týchto prípadoch
s veľkým rozptylom môže viesť k buď poškodeniu dobrej žiadosti (ak jeden
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z hodnotiteľov neopodstatnene zníži hodnotenie), resp. nadhodnoteniu slabšej žiadosti
(všimol som si, že niektorí hodnotitelia s tendenciou dávať vysoké body majú tendenciu
copy-pastovať generické/neadresné komentáre).“
„NŠP považujem za výborný nástroj na vytvorenie nových spoluprác, najmä pre
mladých ľudí. Z tohto pohľadu je otázna efektívnosť viacnásobného poskytovania
štipendia pre tie isté osoby na tie isté pracoviská. Administrácia programu aj príprava
materiálov na rokovania komisie je výborná. Elektronický systém funguje bez
problémov.“
„Využívam možnosť poďakovať tímu SAIA, ktorý sa podieľa na fungovaní NŠP, za
výbornú robotu a hladkú spoluprácu.“

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. Návrhy členov výberovej komisie neostanú bez povšimnutia.
Niektoré z nich však pravdepodobne nebude technicky možné zrealizovať. Budeme však robiť
všetko pre to, aby sme dosiahli optimalizácie.

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 18. mája 2020 a 31. októbra 2020. Aby sme zabezpečili
objektívnosť odpovedí, prebehol zber dát až začiatkom roka 2021, teda v čase, keď boli obe
výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa realizovali v roku 2020, vyhodnotené. Zber dát
prebiehal anonymne.

Uchádzači/štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku
SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 55 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si
podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 18. mája 2020 a 59 uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2020. Administrátor
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programu oslovil elektronickou poštou celkovo 114 uchádzačov o štipendium v rámci
Národného štipendijného programu s trvalým pobytom na Slovensku. Dotazník vyplnilo
a odoslalo 43 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola takmer 40 %.

Otázka č. 1: Štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR Vám bolo:
(schválené/neschválené)
Otázka č. 2: O štipendium ste sa uchádzali v kategórii: (študent/doktorand/
postdoktorand)
Otázkami č. 1 a 2 chcela SAIA získať základnú predstavu o tom, koľko z respondentov sa
o štipendium iba uchádzalo a koľko ho reálne získalo. Odpovede uchádzačov a štipendistov
Národného štipendijného programu celkom, ako aj odpovede uchádzačov a štipendistov
v rámci jednotlivých kategórií, sa vo väčšine zodpovedaných otázok výrazne nelíšili, a preto
SAIA selekciu podľa týchto kritérií pri vyhodnocovaní dotazníka neuplatňovala. Pri každej
otázke sa vykonalo celkové vyhodnotenie odpovedí.
Z celkového počtu 43 vyplnených dotazníkov bolo 37 respondentom (86 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené a 6 respondentom (14 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené nebolo.

Získal/-a štipendium v rámci NŠP
6
áno
nie

37

Z celkového počtu 43 vyplnených dotazníkov bolo 9 vyplnených v kategórii študent (21 %), 28
v kategórii doktorand (65 %) a 6 v kategórii postdoktorand (14 %).
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Otázka č. 3: Vyjadrite sa k nasledujúcim aspektom Národného štipendijného programu
SR:
- Stanovená mesačná výška štipendia
- Možná dĺžka pobytu na uskutočnenie štúdia, úloh a cieľov pobytu
- Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti
Otázkou č. 3 chcela SAIA zistiť názor uchádzačov a štipendistov NŠP 1.) na stanovenú výšku
štipendia v rámci jednotlivých kategórií – či im podľa ich názoru štipendium poskytované
v rámci NŠP umožní pokryť ich životné náklady v jednotlivých krajinách pobytu; 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 (28 zo 43; 65 %). Časť respondentov hodnotí stanovenú výšku štipendia za skôr
nedostatočnú (13 respondenti; 30 %) a 2 respondenti (5 %) 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. vyšší poplatok za nájom v prípade krátkodobého pobytu, nemožnosť nájsť si
ubytovanie za prijateľnú cenu). 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 nutnosť platiť
dočasne zdravotné poistenie v danej krajine, čo jej navýšilo výdavky počas pobytu. Štipendium
udeľované v rámci Národného štipendijného programu je určené na pokrytie životných
nákladov v danej krajine (strava, ubytovanie, mestská doprava, a pod) a nepokrýva náklady na
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iné poplatky (zdravotné poistenie, víza, školné a pod.). SAIA uchádzačov o štipendium vopred
na túto skutočnosť upozorňuje.
Niekoľko negatívnych komentárov sa týkalo výšky štipendia do Českej republiky a iných krajín
(respondenti neuviedli krajinu pobytu), pričom uviedli informáciu, že štipendium je pomerne
nedostatočné, štipendium pokrýva len ubytovanie, štipendium je nízke na pokrytie nákladov na
ubytovania a stravy, neodráža životné náklady v danej krajine a podobne. Jedna štipendistka
uviedla, že výška štipendia by mohla dosahovať úroveň podpory v rámci programu Erazmus+.
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
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
2
14

13

dostatočná
skôr dostatočná
skôr nedostatočná

14

nedostatočná

35 zo 43 respondentov (teda 81 %) uviedlo, že považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu
uchádzať v rámci NŠP, za dostatočnú na uskutočnenie svojich študijných a výskumných
cieľov. 2 respondenti (5 %) by privítalo kratší pobyt (išlo o doktorandov). 6 respondentov (14
%) 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.
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Dĺžka pobytu
6
2

dostatočná
dlhý pobyt

35

krátky pobyt

11 zo 73 respondentov (26 %) považuje vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci NŠP a
vypracovanie predkladaných materiálov, ktoré nahrávajú priamo k on-line žiadosti, za
nenáročné a 22 (51 %) za skôr nenáročné. 9 respondentov (21 %) z celkového počtu 43
respondentov označilo vypracovanie podkladových materiálov za skôr náročné a ďalší 1
respondent (2 % z celkového počtu všetkých respondentov) ho označil za náročné. Mnohí
respondenti, ktorí označili vypracovanie žiadosti ako náročnejšie, považovali počet
podkladových materiálov za vysoký, prípadne považovali predkladanie niektorých
dokumentov za zbytočné a privítali by menšiu administratívnu záťaž. Jedna uchádzačka
uviedla, že je veľmi nepraktické požadovať presný harmonogram pobytu z hľadiska výskumnej
práce, ak sa pobyt uskutoční o 10 mesiacov od podávania prihlášky. Ďalšia uchádzačka
považovala za problematické poslať dokumenty v origináli. 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.
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Jeden z uchádzačov si však uvedomuje opodstatnenosť subjektívne vnímanej náročnosti
prípravy, čo ilustruje aj jeho komentár:
„Napriek tomu, že je môj výber možnosť 'skôr náročne', nemyslím si, že by sa malo na
náročnosti niečo meniť. V konečnom dôsledku, kvalita žiadosti a schopnosť uchádzača
pripraviť všetky podklady už istým spôsobom selektuje jednotlivých kandidátov.“
Na základe odpovedí a komentárov prevažnej časti respondentov môžeme povedať, že SAIA
od uchádzačov o štipendium v rámci NŠP vyžaduje štandardné materiály, ktoré sa vyžadujú aj
v rámci iných kvalitných štipendijných programov. Keďže ústne pohovory z dôvodu počtu
uchádzačov a rozmanitého odborného zázemia nie sú možné, žiadosť s požadovanými
predkladanými materiálmi reprezentuje uchádzača v plnej miere, t. j. práve podkladové
materiály umožňujú výberovej komisii objektívne kvalitatívne hodnotenie jednotlivých
predkladaných žiadostí o štipendium.

Vypracovanie žiadosti a
podkladových materiálov k žiadosti

9

1

11

nenáročné
skôr nenáročné
skôr náročné

22

náročné

Otázka č. 4: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
Otázkou č. 4 chcela SAIA od respondentov získať informácie o tom, či je Národný štipendijný
program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska.
42 zo 43 respondentov (98 %) bolo spokojných alebo skôr spokojných s komunikáciou
s administrátorom NŠP. Skôr nespokojní boli iba 1 respondent (2 %).
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Komunikácia s administrátorom
21
spokojný
skôr spokojný

40

skôr nespokojný

Keďže pre zlepšovanie činnosti sú dôležité aj kritické postrehy zo spätnej väzby, uvádzame dva
negatívne komentáre, ktoré uchádzači v dotazníkoch uviedli. V rámci kritických vyjadrení
a komentárov bola administrátorovi programu vytknutá slabšia komunikácia, bez udania
konkrétneho dôvodu alebo podrobností, preto je ťažké zaujať k tomu stanovisko (spätná väzba
zo záverečných správ z pobytov však hovorí o bezproblémovej a ústretovej komunikácii
s administrátormi, preto sa zdá byť daný komentár značne subjektívny). Druhá sťažnosť sa
týkala uchádzača, ktorý nesplnil formálne kritériá programu, preto bola jeho žiadosť zamietnutá
z formálnych dôvodov a o tejto skutočnosti bol informovaný až v čase zverejnenia výsledkov
výberového konania, čo mu podľa jeho tvrdenia znemožnilo uchádzať sa súčasne o iné granty
prebiehajúce v čase schvaľovania štipendií Národného štipendijného programu. Išlo iba o dva
takéto postrehy, 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. Čo sa týka druhého podnetu, uchádzači o štipendium z Národného štipendijného
programu majú možnosť uchádzať sa súčasne o štipendium z iných zdrojov a schvaľovací
proces v rámci Národného štipendijného programu v nijakej miere nebráni uchádzačovi
v podaní paralelnej žiadosti o štipendium. O formálnych dôvodoch zamietnutia žiadosti
administrátor programu informuje výberovú komisiu, konzultuje s ňou tieto prípady pre čo
najväčšiu objektivitu procesu, a preto nie je možné informovať uchádzačov o zamietnutí
z formálnych dôvodov skôr, ako je výberový proces ukončený a výsledky výberu oficiálne
zverejnené.)
Z prevažne pozitívnych hodnotení jednotlivých respondentov môžeme na záver jednoznačne
vyhlásiť, že Národný štipendijný program je veľmi dobre administratívne zabezpečený.
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Otázka č. 5: Ste spokojný s on-line systémom na podávanie žiadostí?
Otázkou č. 5 chcela SAIA od uchádzačov o štipendium v rámci Národného štipendijného
programu získať spätnú väzbu týkajúcu sa on-line systému na podávanie žiadostí.
38 zo 43 respondentov (88 %) 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:
„Môj návrh je, aby sa to nemenilo, a aby ostala len online forma podávania žiadosti bez
nutnosti zasielať všetky dokumenty fyzicky. Keď som uvažovala nad opätovným
podaním žiadosti, tak fyzické zaslanie žiadosti bola jedna z veci, ktorá ma odradila.“
„Niektoré dokumenty sa museli posielať poštou, ako potvrdenie o návšteve školy či
podpísaná dohoda.“
„Čo ma dosť zarazilo, že vypisovanie publikačnej činnosti je podľa mňa zbytočné aj v
online systéme keď je to súčasť príloh.“
„Stalo sa mi, že pri nahrávaní príloh do systému som si všimol, že už nahraté prílohy
tam neboli, takže som musel pozorne sledovať a kontrolovať, či tam všetko to, čo som
nahral, naozaj je (vzhľadom na to, že žiadosť sa môže podať len raz).“
„Vzdialenosť pracoviska nefungovala správne. Mala sa zaokrúhľovať myslím na 1
desatinné číslo, ale nefungovalo mi to s čiarkou ani bodkou a tak som ju nakoniec
uviedla bez desatinného čísla.“
„Vypĺňanie tých istých údajov dva až tri krát, a ešte k tomu sú aj v prílohách, nefunguje
autofilling databázy a adries inštitúcii atď.,“
(Komentár administrátora k šiestim vyššie uvedeným pripomienkam: Žiadosti v rámci
Národného štipendijného programu sa podávajú výlučne on-line a nie je potrebné
žiadosť alebo jej prílohy posielať poštou. Originály niektorých dokumentov predkladajú
schválení štipendisti po výbere, a to za účelom verifikácie splnenia podmienok pre
vyplácanie štipendia z verejných zdrojov. Vo formulári žiadosti vypisuje uchádzač iba
5 najdôležitejších publikácií a nie celú publikačnú činnosť. Tento stručný prehľad
v žiadosti poskytuje hodnotiteľovi prvotný obraz o vedecko-výskumných výstupoch
uchádzača. Čo sa týka problému pri nahrávaní dokumentov a ich následnom vymazaní,
ide len o jeden komentár (z celkového počtu 43 respondentov). V prípade, že nastane
s on-line systémom nejaký technický problém, administrátori programu to bezodkladne
riešia so správcom daného systému. V prípade zadávania vzdialenosti miesta pobytu
v zahraničí od miesta pobytu na Slovensku mali niektorí uchádzači pri podávaní žiadosti
problém zadať vzdialenosť v správnom formáte. Zadávanie tejto položky sa ale podarilo
nastaviť tak, aby k takýmto problémom už nedochádzalo. Formulár on-line žiadosti
požaduje vyplnenie údajov, ktoré slúžia ako zdroj informácií pre hodnotiteľa a zároveň
sú potrebné pre administrátora z hľadiska zabezpečenia administratívnej agendy po
výbere uchádzačov (príprava dohôd a dekrétov). Autor komentára bližšie nešpecifikuje,
ktoré údaje sa podľa neho viackrát opakujú a preto nie je možné sa k tomuto komentáru
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vyjadriť. Autofilling databázy a adries inštitúcií je pozitívnym podnetom k vylepšeniu
systému a budeme sa možnosťou jeho zavedenia zaoberať.)

Spokojnosť s on-line systémom
1
4
3

áno
skôr áno
skôr nie

35

nie

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 43 zo 43 respondentov (100 %) by Národný štipendijný program odporučilo svojim
kolegom a známym. Respondenti neuviedli k tejto otázke žiaden komentár.

Odporučili by ste program NŠP
3
áno

skôr áno

40

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.
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Príjemným ohodnotením našej práce na Národnom štipendijnom programe bola väčšina
pochvalných komentárov:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

„Ďakujem, že vďaka tomuto programu môžem byt v zahraničí so značnou finančnou
pomocou. Veľmi si vážim, že vďaka Vám je to možné!“
„Celkovo mám pozitívny názor na tento typ štipendia, hlave čo sa týka podmienok pre
splnenie. Tie sú podrobne a prehľadne rozpísané.“
„Môj pobyt ešte neskončil, ale zatiaľ som veľmi spokojná so všetkým.“
„Skutočne treba vyzdvihnúť organizovanosť, personál a spôsob prace tejto inštitúcie,
na Slovensku ide skôr o raritu.“
„Vyzdvihujem dostupnosť informácií na stránke agentúry, kde sú detailne a prehľadne
uvedené rady, čo všetko je potrebné uvádzať v žiadosti o štipendium a ako postupovať
pri jej príprave. Zároveň si zaslúžia pochvalu aj administrátori programu za
profesionálne, ústretové a príjemné jednanie s uchádzačmi.“
„Toto je skvelá iniciatíva a veľmi som sa tešila, že ju využijem.“
„Chcem hlavne pochváliť koordinátorov za neskutočnú podporu a pomáhanie pri
podávaní žiadostí.“
„Komunikácia s administrátormi bola vynikajúca. Robia výbornú prácu.“
„Napriek rôznym komplikáciám (ktoré neboli spôsobené zo strany Národného
štipendijného programu) som vďačný za možnosť vycestovať a získať tak skúsenosť,
ako funguje veda v zahraničí.“

Vyskytli sa aj nasledujúce slovné hodnotenia, pripomienky (vyberáme):
•

„Určite je na mieste zvážiť akceptovanie prijímania oficiálnych dokumentov
(Potvrdenie o prijatí uchádzača, Potvrdenie o začatí štúdia a pod.) aj v čisto
elektronickej podobe. Mnoho profesorov/asistentov a pod. má možnosť autentizácie
ich podpisu a tým pádom by mal byť ich podpis platný aj v online podobe. Inak som
veľmi spokojný a rád by som aj touto formou poďakoval administrátorke programu,
ktorá mi bola nápomocná vždy keď som niečo potreboval. Vďaka!“

(Komentár administrátora: 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.)
•
•

„Je škoda, že vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu boli stáže presunuté na neskoršie
termíny a bolo potrebné opätovne sa uchádzať.“
„Moja jediná vytká sa týka nutnosti opätovného podávania žiadosti na štipendijný
pobyt, ktorý sa musel zrušiť kvôli pandémii. Veľmi mi záležalo na účasti na tomto
pobyte, a fakt, že bolo nutne podávať celu žiadosť odznova a opäť dva mesiace čakať
v neistote na finálny verdikt nebolo pravé ideálne. Rozumiem však, že išlo o
výnimočnú situáciu, museli ste konať promptne a nakoniec to aj celé dobre dopadlo.
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Bolo by ale fajn, keby v budúcnosti studeniť takéto druhé kolo žiadosti nemuseli
absolvovať. Verím ale, že už takúto situáciu nebudete musieť riešiť, resp. ju bude
možné vyriešiť automatickým posunom pobytu na neskorší termín.“
(Komentár administrátora k dvom vyššie uvedeným pripomienkam: Štipendijný pobyt,
ktorý z dôvodu pandémie nebolo možné realizovať v plánovanom termíne, bolo možné
posunúť na nový termín, ale iba v rámci akademického roka, v ktorom sa mal pôvodný
pobyt realizovať. V opačnom prípade bolo uchádzačovi odporučené, aby si podal novú
žiadosť o štipendium. Žiadosti uchádzačov, ktorých pobyty boli negatívne ovplyvnené
pandémiou COVID-19 ((napr. z dôvodu zásahu pobytu vyššou mocou museli pobyt
predčasne skrátiť, alebo nemohli napriek absolvovaniu pobytu plnohodnotne realizovať
plánovaný program napr. kvôli uzavretiu inštitúcií v rámci preventívnych opatrení, alebo
nemohli pobyt absolvovať vôbec a zrušili z uvedeného dôvodu poberanie pôvodne
udeleného štipendia) boli posudzované s ohľadom na túto skutočnosť a všetky boli
schválené.)
•

Uvítala by som prehľadnejšiu webovú stránku. Tato kategória: "Štipendiá a cestovné
granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a
umeleckých pracovníkov slovenských vysokých škôl, pracovísk Slovenskej akadémie
vied a iných externých vzdelávacích inštitúcií" by mohla byt rozdelená do
samostatných kategórii, pre každého a tak by to bolo oveľa priehľadnejšie. A všetky
informácie by boli po kope.

(Komentár administrátora: Webová stránka Národného štipendijného programu zverejňuje
podmienky pre uchádzanie sa o štipendium tak, ako sú schválené Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky. V podmienkach sú jasne uvedené špecifické kritériá pre
uchádzačov v rámci jednotlivých štipendijných kategórií, zároveň sú v texte zhrnuté všeobecné
informácie týkajúce sa všetkých uchádzačov. Vytvorenie viacerých samostatných kategórií na
webstránke programu by narušilo celistvosť podmienok Národného štipendijného programu,
spôsobilo by zbytočné opakovanie textov, ktoré sú pre všetky štipendijné kategórie identické
a skomplikovalo by prácu administrátora pri editovaní webovej stránky, a najmä by to mohlo
viesť k nepresnostiam v podmienkach pri ich zmenám, čomu je potrebné sa z dôvodu
transparentnosti procesu vyhnúť.)
•
•

„Bolo by prospešné, keby existoval konkrétne príspevok na bývanie, ktoré v
západných krajinách naozaj nie je lacné.“
„Výška štipendia hlavne nespĺňa moje predpoklady (Boston-1660E, 500E na cestovne
náklady). Myslela som si že po získaní štipendia budem môcť uskutočniť svoj pobyt,
ale vyzerá to, že budem musieť hľadať dofinancovanie, alebo načrieť do úspor, čo je
pri vysoko kvalifikovanej pracovnej sile (postdoc) trochu nepríjemné. Okrem toho by
som očakávala v čase celosvetovej pandémie ešte trochu väčšiu časovú flexibilitu. Ak
budem musieť zladiť 2 projekty a čakať na vakcináciu v SR obavám sa že sa projekt
skráti spôsobom, že sa z neho ostane dovolenkové dobrodružstvo skôr než pracovná
skúsenosť, keďže nebude možné kvalitne uskutočniť plánovanú odbornú činnosť.“
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(Komentár k dvom vyššie uvedeným pripomienkam: Ubytovanie si štipendisti hradia
z mesačného štipendia, ktorého výška sa stanovuje s ohľadom na životné náklady v danej
krajine na základe stanoviska zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine, pričom výšku
štipendia pre danú krajinu musí odsúhlasiť MŠVVaŠ SR. Štipendium má okrem ubytovania,
pokryť stravu a drobné výdavky (napr. mestskú dopravu). O výške štipendia sú uchádzači
informovaní vopred a majú tak možnosť zvoliť si ubytovanie v takej výške, aby ho bolo možné
pokryť zo štipendia. V prípade, že štipendisti považujú výšku štipendia za nedostatočnú na
pokrytie uvedených výdavkov, môžu túto informáciu uviesť do záverečnej správy
a administrátor sa bude týmto podnetom zaoberať.)
•

Uvítala by som však, keby boli výzvy na NSP aspoň 3x ročne, keďže zžijeme v dobe,
ktorá je dosť dynamická a vyžaduje si flexibilitu aj od výskumníkov. Navyše, ak ste
doktorandi len 3-rocneho štúdia, je dosť takže si do dosť preplneného programu
vtesnať ešte zahraničný pobyt. Zarazilo ma aj hodnotenie žiadosti, ktoré mi prišlo
netransparentne. Informácie ohľadom poctu bodov za jednotlivé časti, ktoré som
dostala neoficiálne mailom, neboli veľmi výpovedné. Ak mam niečo zlepšiť, tak by
som chcela vedieť, v čom videli hodnotitelia nedostatky. Napr. by ma zaujímali
nedostatky pri hodnotení odporúčacieho listu od môjho školiteľa alebo pri pozývacom
liste. Druha vec je, že zámer môjho pobytu bol viac študijný ako výskumný a
predpokladám, že aj to mohlo zohrať svoju rolu. To sa však už bohužiaľ nedozviem.
Tiež by som uvítala, keby bola zverejnená priebežná informácia o pocte prijatých
prihlášok za jednotlivé odbory. Myslím, že by to bol skvelý bonus pre záujemcov.

(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 a v súčasnosti sa neuvažuje nad zavedením tretej uzávierky. Čo
sa týka výberové procesu, 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. Neúspešnej štipendistke administrátor štipendia
poskytol všetky informácie, ktoré mu boli k dispozícií od hodnotiteľov týkajúce sa hodnotenia
žiadosti o štipendium a jej jednotlivých častí. Čo sa týka podrobných informácií k jednotlivým
výberom a štatistík podľa rôznych kritérií (vrátane štatistiky podľa odborov žiadateľov), tak sú
tieto verejne prístupné vo Výročnej správe Národného štipendijného programu, ktorá je
k dispozícií na webstránke programu.);
•

„In the previous session, I have applied for scholarship but one minor mistake the
application rejected. I think there should be some relaxation for students to rectify the
minor mistakes. Thanks. “
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(komentár administrátora: Ide o skúsenosť neúspešného uchádzača (zahraničný uchádzač
s trvalým pobytom v SR), ktorého žiadosť bola v dôsledku nesplnenia formálnych kritérií
viackrát zamietnutá. Administrátor štipendia odporúča zamietnutým uchádzačom, aby s ním
svoju žiadosť pred opätovným podaním konzultovali a tak eliminovali možnosť zamietnutia
žiadosti z formálnych dôvodov v ďalšom výbere. Momentálne iné možnosti kontroly štipendijnej
žiadosti nie sú, a z technického hľadiska ani nie sú realizovateľné. Uchádzač, žiaľ, túto možnosť
poskytnutú administrátorom nevyužil.)

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 313 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP,
ktorí si podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 18. mája 2020 a 308
uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2020.
Administrátor programu oslovil elektronickou poštu celkovo 621 uchádzačov (125 uchádzačov
v kategórii študent, 119 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 225 respondentov.
Návratnosť dotazníkov bola 36 %.

Otázka č. 1: Štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR Vám bolo:
(schválené – vyberte výšku štipendia/neschválené)
Otázka č. 2: O štipendium ste sa uchádzali v kategórii: (študent/doktorand/vysokoškolský
učiteľ, výskumný a umelecký pracovník)
Otázkou č. 1 a 2 chcela SAIA získať základnú predstavu o tom, koľko z respondentov
sa o štipendium iba uchádzalo a koľko ho reálne získalo. Ak bolo štipendium uchádzačom
schválené, mali možnosť v rámci dotazníka vybrať aj výšku im prideleného štipendia. Táto
informácia nám umožnila bližšie sledovať spokojnosť/nespokojnosť respondentov s výškou
štipendia v rámci kategórie vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník, v ktorej
im mohlo byť udelené mesačné štipendium vo výške 580 €, 850 € alebo 1 000 € v závislosti od
dosiahnutého akademického titulu a rokov praxe na pozícii vysokoškolského učiteľa,
výskumného alebo umeleckého pracovníka.
Odpovede uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu spolu, ako aj
odpovede uchádzačov a štipendistov v rámci jednotlivých kategórií, sa výrazne nelíšili, a preto
SAIA selekciu podľa týchto kritérií pri vyhodnocovaní dotazníka neuplatňovala. Pri každej
otázke sa vykonalo celkové vyhodnotenie odpovedí.
Z celkového počtu 225 respondentov 113 respondentov (50 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu získalo a 112 respondentom (40 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené nebolo.
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Z celkového počtu 225 vyplnených dotazníkov bolo 34 vyplnených v kategórii študent
(15 %), 49 v kategórii doktorand (22 %) a 142 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a
umelecký pracovník (63 %).

Kategória

34
študent
49
142

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 (197 z 225; 88 %). Iba 28
respondentov (12 %) považuje súčasnú stanovenú výšku štipendia za „skôr nedostatočnú“,
resp. „nedostatočnú“. Z 28 respondentov, ktorí označili možnosť „skôr nedostatočná“, resp.
„nedostatočná“ označilo 19 v predošlej otázke, že štipendium v rámci NŠP nezískalo, a preto
nemohli objektívne zhodnotiť, či stanovená výška štipendia v rámci ich kategórie by bola
postačujúca na pokrytie ich základných životných nákladov počas ich pobytu na Slovensku.
Komentáre respondentov, ktorí neboli so stanovenou výškou štipendia spokojní
a štipendium v rámci NŠP získali, súviseli s vysokými nákladmi na bývanie, pričom v jednom
prípade sa jednalo o štipendistku, výskumníčku bez titulu PhD (alebo ekvivalentu), ktorá prišla
na Slovensko s dieťaťom, ktorému platila materskú školu vo výške 300 € na mesiac a za
ubytovanie v byte 400 € na mesiac v meste Prešov. V ostatných prípadoch to bolo všeobecné
konštatovanie vysokých nákladov na bývanie, kedy v jednom prípade ani 1050 € nepostačovalo
z hľadiska štipendistu na pokrytie životných nákladov spojených s pobytom na Slovensku.
S vypuknutím pandémie a postupným zatvorením internátov si museli štipendisti hľadať
ubytovanie v podnájme, resp. hľadať iné alternatívy, ktoré sú spravidla drahšie. To bolo zrejme
aj prípadom daných štipendistov, čo však nevieme dohľadať.
Od roku 2020 bola s novými podmienkami prijatá aj zmena výšky štipendia. SAIA, n.
o., navrhla úpravu výšky štipendií tak, aby sa zvýšila atraktivita Slovenska a zohľadnili sa
zvyšujúce sa náklady na život. Tento návrh bol schválený MŠVVaŠ SR, a teda výška štipendia
bola navýšená. Pri súčasnom rozpočte však nie je možné, aby program poskytoval aj extra
príplatky na príspevky na bývanie, alebo príspevky na členov rodiny a podobné dodatočné
finančné zaťaženie štipendistov.
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Väčšina respondentov (163 z 225; 72 %) považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu
uchádzať v rámci Národného štipendijného programu, za dostatočnú na uskutočnenie svojich
študijných a výskumných cieľov.
56 respondentov (25 %) 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.
6 respondenti (3 %) považujú minimálne časové obdobie, o ktoré možno požiadať
v rámci NŠP, za pridlhé. Mali by teda záujem o krátkodobé pobyty na Slovensku – možno
niekoľkodňové, resp. niekoľkotýždňové prednáškové/výskumné pobyty. V kategórii
doktorand, vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník je možné žiadať
o minimálne 1-mesačné pobyty (pobyt musí trvať minimálne 30 dní). Minimálne časové
obdobie je nastavené tak, aby bolo možné zrealizovať výskum a dosiahnuť relevantné
výskumné výsledky, prípadne nadviazať počiatočnú, kvalitnú a obojstranne prospešnú
spoluprácu.
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194 z 225 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. Podľa nových podmienok
programu je akceptačný/pozývací list treba poslať do SAIA iba v prípade, že bude uchádzačovi
schválené štipendium. Tento krok vykonávajú pozývacie inštitúcie automaticky.
V niektorých prípadoch predstavovalo problém 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. Avšak administrátor neovplyvní spôsob, akým sa uchádzač
prezentuje pri žiadaní si akceptačného/pozývacieho listu. Obzvlášť v prípadoch študentov sme
dostali správy od slovenských univerzít, ktoré nám referovali vágnosť žiadostí
o akceptačný/pozývací list zo strany uchádzačov, alebo ich neprofesionálny prístup. Univerzity
majú právo na výber, koho pozvú, resp. komu dajú pozývací list.
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. Sekcia rady pre uchádzačov bola popri aktualizovaní
podmienok inovovaná a doplnená o ďalšie vysvetlenia, aby sa zvýšila pravdepodobnosť
správneho pochopenia podmienok programu. V prevažnej väčšine boli podmienky pochopené
správne. Napriek tomu treba priznať, že v roku 2020 bolo pre formálne dôvody zamietnutých
40% uchádzačov zo zahraničia v oboch uzávierkách. 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, ktoré aj po
formálnej kontrole dosahujú vysoké čísla. Pozn. naproti tomu, pri slovenských uchádzačoch
bola formálna chybovosť len na úrovni 9% resp. 17%.

Vypracovanie žiadosti a predkladaných
materiálov k žiadosti
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Otázka č. 4: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
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Otázkou č. 4 chcela SAIA od uchádzačov a štipendistov získať informácie o tom, či je
Národný štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska, resp. odhaliť
miesta kde je priestor na zlepšenie.
197 z 225 respondentov (88 %) 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.
V prípade 28 (12%) nespokojných respondentov sa jednalo v 27 prípadoch
o neúspešných uchádzačov, ktorí neboli spokojní s výsledkami výberu a dlhšou spätnou
väzbou, v prípade s objasnením príčin ich neúspechu. Toto zdržanie je zapríčinené vždy
z dôvodu návalu administratívnej práce, ktorú predstavuje administrácia schválených žiadostí
po výbere. Schválení štipendisti sú v tom čase prioritou a pre krátkosť času je potrebné vybaviť
ich záležitosti v čo najkratšom čase. Jedná sa o úkony ako napr. tlač dokumentov, ich
rozosielanie, či zasielanie zoznamov schválených štipendistov na jednotlivé zainteresované
inštitúcie, čo zaberá značný čas. S pandémiou sa tieto úkony rôznymi spôsobmi sťažili, a tak sa
k neúspešným štipendistom dostáva administrátor neskôr, no nikdy nie neskôr ako pred ďalšou
výzvou na predkladanie žiadostí, aby si mohli štipendisti podať žiadosť znovu, poučení zo
svojich predošlých chýb. V jednom prípade, kedy bol nespokojný štipendista, sa jednalo
o štipendistu z Pakistanu, ktorý vyjadril svoju nespokojnosť s tým, že mu administrátor
programu nevedel pomôcť so získaním víz. Štipendisti z Pakistanu boli vplyvom pandémie
značne obmedzení, nakoľko o víza si musia žiadať v inom štáte, ktoré boli uzavreté pre občanov
Pakistanu. Administrátor nemá dosah na dané záležitosti, ktoré sa javia „vyššou mocou“.
Všetkým štipendistom, obzvlášť štipendistom z Pakistanu, bola poskytovaná maximálna
súčinnosť pri poskytovaní informácii a rád pri žiadaní víz. Nanešťastie nie len v prípade
štipendistov z Pakistanu bol príchod na Slovensko značne znemožnený, či obmedzenou alebo
prerušenou prevádzkou ZÚ SR, alebo uzatvorením hraníc.
Treba podotknúť, že nespokojní respondenti, ktorí nezískali štipendium, prevažne
negatívne reagovali vo všetkých bodoch dotazníka.

93

Komunikácia s administrátorom programu
16

12
spokojný/-á

58
139

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.
221 z 225 respondentov (98 %) je spokojných s elektronickým systémom na podávanie
žiadostí o štipendium v rámci NŠP. Z tohto výsledku môžeme vyvodiť záver, že systém funguje
dobre a spoľahlivo, uchádzači s ním nemajú žiadne vážnejšie problémy. Z komentárov
vyplýva, že elektronický systém na podávanie žiadostí je prehľadný, užívateľsky jednoduchý,
a preto proces podania si žiadosti nie je zbytočne komplikovaný a náročný. Keďže elektronický
systém funguje spoľahlivo, minimalizujeme tým obavy uchádzačov o štipendium, že sa im
nepodarí podať žiadosť kvôli problémom so systémom, a tým eliminujeme aj možné
nepríjemnosti, ktoré by následne mohli vzniknúť. Administrátor programu sa snaží uchádzačov
o štipendium upozorniť, aby si podávanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu, keďže
množstvo operácií prebiehajúcich v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na
reakčný čas on-line systému, čo môže mať za následok, napríklad, pomalšie nahrávanie
jednotlivých príloh k 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
28

3
1
áno
skôr áno
193

skôr nie
nie

Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Jednou z najlepších vizitiek Národného štipendijného programu je skutočnosť, že 210 z
225 respondentov (93 %) by tento štipendijný program odporučilo svojim kolegom a známym
(program by ďalej neodporučilo iba 15 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
7
27

8
áno
183

skôr áno
skôr nie

nie

Otázka č. 7: Priestor pre Váš komentár:
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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:
•

•
•

•
•

•
•

•

V kovidové době bych doporučil víc meetingů se stipendisty. Byl jeden a byl velmi
vydařený. Mohly by být tak 2-3. (pozn. meetingy boli 2 počas roku 2020 vo forme
webináru, na jar a jeseň)
Všetko bolo perfektne zabezpečené, úprimne ďakujem programu SAIA a osobne
administrátorovi pánovi Aradskému.
Získal som štipendium ako uchádzač z Pakistanu, pod záštitou Národného štipendijného
programu na Žilinskej univerzite na Slovensku. Avšak kvôli problémom s vízami do
Iránu, ktorý je pre Pakistan uzavretý z dôvodu preventívnych opatrení druhej vlny
COVID19, som nemohol úspešne dokončiť svoju cestu na Slovensko na Žilinskú
univerzitu na jarný semester akademického roka 2021. Veľvyslanectvo SR sa nachádza
v Teheráne v Iráne, ktorý má teritoriálnu zodpovednosť za územie Pakistanu pre
žiadosti o víza na Slovensko. 7. februára 2021 som dostal termín na predloženie žiadosti
o víza na Slovensko na veľvyslanectve SR v Teheráne, avšak napriek mojej snahe získať
víza do Iránu, aby som si mohol vybaviť svoju žiadosť o víza na Slovensko, ale Irán
naďalej nevydáva víza pre obyvateľov Pakistanu. Poslal som e-mail aj veľvyslanectvu
Českej republiky v Islamabade v Pakistane, ktoré zastupuje aj Slovenskú republiku, ale
odpovedali mi, že zrušili svoju bilaterálnu dohodu s veľvyslanectvom SR v Teheráne
o ich zastupovaní v Pakistane pri vydávaní Schengenských víz. Je mojou pokornou
prosbou, aby ste, prosím, navrhli nejaké možnosti pre kandidátov z Pakistanu, aby
kandidáti z Pakistanu mohli v budúcnosti ľahšie získať víza do Slovenskej republiky bez
akýchkoľvek problémov a ťažkostí. ktorým som čelil ja, nakoľko v Pakistane nie je
veľvyslanectvo SR. (pozn. nanešťastie na záležitosti MZV nemá SAIA žiaden dosah,
napriek našej snahe zistiť a zabezpečiť možnosť pre pakistanských štipendistov,
možnosti na vyriešenie danej situácie na daný moment neexistujú)
Veľká vďaka patrí Ondrejovi Aradskému. Je to dobrý podporujúci a veľmi nápomocný
človek.
Štipendium SAIA je veľmi užitočné pre vedeckých pracovníkov, pretože nemáme
dostatočné experimentálne zázemie, určite nám pobyt pomôže dosiahnuť medzinárodnú
úroveň publicity.
Národný štipendijný program Slovenskej republiky je vynikajúcou príležitosťou pre
vedeckú mobilitu. Som rád, že môžem viesť svoj výskum na Slovensku.
Chcem poďakovať za poskytnutú finančnú podporu mojej štúdie v spolupráci so
slovenskými vedcami a dúfam, že sa naša spolupráca sa bude dynamicky rozvíjať a
prinesie výhody obom stranám.
Rád by som týmto formálne a úprimne poďakoval za vašu láskavú a zodpovednú pomoc
pri mojej ceste na Slovensko počas situácie Covid-19. Pán Ondrej Aradský mi veľmi
pomohol pri zmene trvania môjho pobytu. Ďakujem mnohokrát. Zastávam názor, že pre
zlepšenie programu je lepšie vydať dekrét o udelení štipendia 90 dní pred cestou na
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Slovensko pretože veľvyslanectvo potrebuje na podanie žiadosti o vízum dokumenty
vydané v rámci 90 dní. (pozn. prvú sadu dokumentov zasielame štipendistom ihneď po
zverejnení výsledkov, v prípadoch, kedy sa pobyt posúva, aktualizované dokumenty
posielame približne 90 dní pred novým dátumom nástupu na pobyt.)
Štipendijný pobyt v rámci štipendijného programu SAIA poskytuje príležitosť podrobne
sa oboznámiť so špecifikami vedeckej a pedagogickej práce na slovenských univerzitách
a preniesť získané skúsenosti do vysokoškolskej práce doma (Užhorodská národná
univerzita). Obzvlášť efektívne štipendium na krátke obdobia (niekoľko mesiacov), ktoré
umožňuje rýchlo vykonať dobre naplánovaný experiment s využitím kvalitných
nástrojov slovenských vysokých škôl bez dlhej absencie v hlavnom zamestnaní na
domácej univerzite.
Oceňujem úsilie s vysvetľovaním a poskytovaním informácii administrátorom
programu.
Myslím si, že systém na podávanie žiadostí SAIA je dobre pripravený a ľahko
použiteľný, administrátor SAIA je pritom nápomocný.
Dostala som štipendium už druhý krát, nanešťastie som prvýkrát nemohla absolvovať
štipendium kvôli „lockdownu“. Dúfam, že sa mi podarí tentokrát vycestovať a túto
šancu neupustiť. Ďakujeme všetkým členom tímu NŠP.
Pokiaľ ide o SAIA, tak je všetko v poriadku. Jedinou nepríjemnou vecou bol začiatok
môjho pobytu a požiadavka vašej krajiny (pozn. nariadenia ÚVZSR) absolvovať po
príchode „sebaizoláciu“ kvôli pandémii COVID. Taktiež by to nebol taký problém, keby
však nebolo tak komplikované zohnať ubytovanie, ktoré by bolo ochotné prijať cudzinca
z krajiny mimo EÚ, a to aj kvôli skutočnosti, že moja krajina sa nenachádzala v tom
čase na zozname bezpečných krajín. S pomocou mojich kolegov z Ekonomickej fakulty
sa však otázka ubytovania (pre potreby samoizolácie) vyriešila s úspešným koncom. Ako
cudzinec by som privítal okrem viac informačných zdrojov v angličtine okrem „Slovak
Spectator“.
Aj keď boli všetky hodiny online a kvôli pandemickej situácii som sa nemohla
zúčastňovať študentských podujatí, štúdium na Slovensku som si užila. Svoje dojmy,
fotografie a videá zo štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, študentského života
na Slovensku a o samotných Košiciach som sa pokúsila zdieľať na svojom blogu na
sociálnych sieťach a myslím si, že väčšina sledujúcich zaujalo štúdium na Slovensku v
rámci Národného štipendijného programu a kládli mi veľa otázok ohľadom programu.
Som skutočne šťastná, že mi SAIA a vláda Slovenska dali takúto príležitosť. Ďakujem
mnohokrát.
Nie sú žiadne pripomienky, skôr vďačnosť za príležitosť pracovať a dosiahnuť nové
výsledky v rámci tohto programu.
Vnímam, že štipendium SAIA pre vysokoškolských učiteľov je veľmi dobré
a administrácia SAIA je veľmi rýchla vo všetkých ohľadoch. Žiadam však príslušné
orgány, aby boli poskytnuté cestovné granty vysokoškolským učiteľom schváleným v
rámci štipendia SAIA. Ak môžete k štipendiu pridať cestovný grant, bude toto štipendium
atraktívnejšie.

97

•

•

•

Som presvedčený, že by sa mala poskytnúť väčšia podpora najmä v súvislosti s vízami
pre štipendistov z krajín, ktoré nemajú slovenské veľvyslanectvo a konzulát. (pozn.
štipendistom z Pakistanu bola poskytnutá všetka asistencia, ktorá bola v možnostiach
administrátora a pracovníkov SAIA, avšak do záležitostí MZV, pokiaľ sa to týka ešte aj
zahraničných záležitostí, administrátor ani SAIA ako organizácia nemá v tomto prípade
žiadne slovo.)
Žiadala by sa trochu väčšiu suma štipendia, pretože takmer celé štipendium pokrýva
náklady na ubytovanie a stravu, a teda nezostávajú prostriedky na príležitosti vidieť
krajinu a lepšie spoznať jej kultúru, ani možnosť kúpiť si špecializovanú literatúru.
(pozn. štipendium je určené na pokrytie životných nákladov spojených s pobytom na
Slovensku (ubytovanie, strava, atď.).)
Napriek obmedzeniam spôsobeným pandémiou som s pobytom na Slovensku veľmi
spokojný. Nadviazaná spolupráca bola veľmi plodná.

Záver:
V dotazníku spokojnosti bol Národný štipendijný program SR respondentmi hodnotený
prevažne 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 2020 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 2019 a 2020.
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30.
apríla 2019, 31. októbra 2019 a 18. mája 2020), resp. posúvania dátumov nástupu na
štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2021) alebo skracovania dĺžky pobytov
schválených štipendistov, došlo k nečerpaniu finančných prostriedkov Národného
štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2020 v plnom objeme. SAIA, n. o., sa
obrátila v tejto súvislosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou
využiť nevyčerpané finančné prostriedky programu v roku 2020 na vyplatenie časti
januárových štipendií. Žiadosť bola ministerstvom odobrená a v súlade s tým bola časť
štipendií za január 2021 vyplatená v decembri 2020. Zároveň už aj s ohľadom na predbežné
kalkulácie k uvedenej žiadosti SAIA informovala ministerstvo, že pre uvedené zmeny
v schválených pobytoch spôsobené najmä pandémiou Covid-19 a cestovnými a inými
obmedzeniami nebolo v roku 2020 výnimočne možné využiť prostriedky na štipendiá v oveľa
vyššej miere než inokedy; ide však o vplyvy vyššej moci, ktoré sa nedajú vopred odhadnúť.
Štipendiá za január 2021 boli v decembri 2020 vyplatené všetkým štipendistom zo zahraničia,
ktorí pokračovali v pobyte po januári 2021. Štipendiá za január 2021 boli v decembri 2020
vyplatené všetkým štipendistom s trvalým pobytom na Slovensku, okrem tých, ktorých
štipendijný pobyt začínal/končil v januári 2021. 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 2020:

Kategória rozpočtu

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

2020

2020

2020

Štipendiá pre zahraničných
študentov

19 825,00 €

28

55,5

Štipendiá pre zahraničných
doktorandov

32 788,00 €

14

56
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Kategória rozpočtu

Štipendiá pre zahraničných
vysokoškolských učiteľov a
výskumných pracovníkov

Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

2020

2020

2020

271 697,92 €

83

279,15

22 062,89 €

8

28,5

Štipendiá pre slovenských
doktorandov

215 700,91 €

54

169

Štipendiá pre slovenských
postdoktorandov

46 030,27 €

17

45

Cestovné pre slovenských
štipendistov NŠP

20 901,23 €

52

0

Cestovné pre zahraničných
štipendistov NŠP

12 713,68 €

32

0

3 264,80 €

18

0

644 984,70 €

306

633,15

Štipendiá pre slovenských študentov

Zdravotná prehliadka pre
zahraničných štipendistov NŠP

A

S P O L U náklady

B
Vyžiadaná a POSKYTNUTÁ
ZÁLOHA na rok 2020 zo strany
MŠVVŠ SR

720 000,00 €

C
ROZDIEL (B-A) nevyčerpané
finančné prostriedky v roku 2020
vrátené na účet MŠVVŠ SR

75 015,30 €

Pohľad na čerpanie zdrojov v porovnaní s plánovaným rozpočtom na štipendiá a cestovné
granty:
A

Rozpočet na štipendiá a granty NŠP 2020

1 100 000,00 €

B

Vynaložené prostriedky na štipendiá a cestovné
štipendistov v roku 2020

644 984,70 €

C

ROZDIEL (A-B) nevyčerpané finančné prostriedky
v roku 2020 oproti rozpočtu

455 015,30 €
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Prehľad nákladov na základné zabezpečenie programu, na administratívne náklady
a náklady na propagáciu a poskytovanie informácií v roku 2020 poskytuje nasledujúca
tabuľka:
Základné

Administratíva

Propagácia

Spolu

Výnosy (zálohy vyžiadané SAIA a poskytnuté zo strany MŠVVŠ SR počas roka 2020)
20.1.2020

17 680,00 €

14 570,00 €

17 180,00 €

49 430,00 €

25.5.2020

17 680,00 €

14 570,00 €

4 500,00 €

36 750,00 €

30.7.2020

17 680,00 €

14 570,00 €

15 000,00 €

47 250,00 €

11.11.2020

17 685,00 €

13 180,00 €

21 345,00 €

52 210,00 €

70 725,00 €

56 890,00 €

58 025,00 €

185 640,00 €

1. Q

17 680,00 €

12 481,07 €

9 393,18 €

39 554,25 €

2. Q

17 680,00 €

15 685,84 €

10 133,91 €

43 499,75 €

3. Q

17 680,00 €

14 021,58 €

12 196,02 €

43 897,60 €

4. Q

17 685,00 €

14 516,92 €

26 301,89 €

58 503,81 €

Spolu

70 725,00 €

56 705,41 €

58 025,00 €

185 455,41 €

0,00 €

184,59 €

0,00 €

184,59 €

Spolu

Náklady počas roka 2020

Rozdiel (rozpočet –
náklady)

Pohľad na čerpanie zdrojov v porovnaní s plánovaným rozpočtom na zabezpečenie programu:
Základné
A

B

C

Rozpočet na
zabezpečenie
programu 2020
Vynaložené
prostriedky
v roku 2020
ROZDIEL (AB) nevyčerpané
finančné
prostriedky
v roku 2020
oproti rozpočtu

Administratíva

Propagácia

Spolu

70 725,00 €

58 290,00 €

68 725,00 €

197 740,00 €

70 725,00 €

56 705,41 €

58 025,00 €

185 455,41 €

0,00 €

1 584,59 €

10 700,00 €

12 284,59 €

Spracovali:
Mgr. Ondrej Aradský, Mgr. Lenka Stašiniaková, Mgr. Kristína Sallerová
Bratislava 31. 3. 2020
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PČ Dátum

Názov akcie
Štipendiá a granty
SAIA, n. o. pre kariérny
rast pre výskumníkov
Informačný seminár o
NŠP s praktickou
časťou, ktorá bola
zameraná na prípravu
žiadosti o štipendium
Kariérny rast
doktorandov a
výskumných
pracovníkov
Informácie o
štipendijných ponukách
SAIA počas veľtrhu
EXPO kariéra Čadca

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníko
v

Príloha č. 1: Zoznam seminárov, školení a ďalších informačných podujatí, kde bola
poskytnutá informácia o Národnom štipendijnom programe v roku 2020

SAIA, n. o., RP Nitra

Technická fakulta SPU
Nitra

16

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta bezpečnostného
inžinierstva, ŽU Žilina

15

Študentské centrum
UKF Nitra

UKF Nitra

10

Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny
Čadca + CAMIP Čadca

Dom kultúry Čadca

51

Štipendiá do sveta pre
stredoškolákov

SAIA, RP Banská
Bystrica

Stredná odborná škola
spojená v Banskej Bystrici

14

12.02.2020

Deň otvorených dverí
na FSV UCM v Trnave

UCM Trnava

Fakulta sociálnych vied
UCM Trnava

13

13.02.2020

Deň otvorených dverí
na UKF v Nitre

UKF Nitra

UKF Nitra

SAIA, RP Banská
Bystrica

Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov
UMB

15

SAIA, n. o., RP Žilina

Univerzitná knižnica KU
Ružomberok

15

SAIA, n. o., RP Nitra

Informačný vstup, 1. roč.
Bc.
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1

10.01.2020

2

15.1.2020

3

28.01.2020

4

4.2.2020

5

5.2.2020

6

7

Look forward to a
brigter future,
Informácie o
štipendijných
programoch SAIA, n. o.
Informačný seminár pre
doktorandov a
výskumníkov o NŠP s
praktickou časťou,
zameranou na prípravu
žiadosti o štipendium
Informačný vstup, 1.
roč. Bc.

7

8

17.2.2020

9

18.2.2020

10

19.2.2020

11

20.2.2020

Informačný vstup na
vyučovaní

SAIA, n. o., RP Žilina

Fakulta humanitných vied
ŽU Žilina

22

12

20.2.2020

štipendiá SAIA na
štúdium a výskum,
programy SAIA

SAIA, n. o., RP Košice

UVLF Košice

20

102

13

25.2.2020

14

27.2.2020

15

3.3.2020
29.4.2020

16
6.5.2020
17
13.5.2020
18
20.5.2020
19
27.05.2020
20
3.6.2020
21
10.6.2020
22
12.6.2020
23
17.6.2020
24
24.6.2020
25

Názov akcie
Skúsenosti zo sveta sú
výhodou na pracovnom
trhu, Informácie o
štipendijných
programoch SAIA, n. o.
Plánovanie kariérneho
rozvoja doktorandov a
mladých výskumníkov,
štipendiá a granty na
medzinárodnú mobilitu

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníko
v

PČ Dátum

SAIA, RP Banská
Bystrica

Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov
UMB

12

SAIA, n. o., RP Košice

PU Prešov

29

Cestovateľský kvíz so
SAIA, n. o.

SAIA, RP Banská
Bystrica

Webinárové stredy so
SAIA - Téma: Štipendiá
na štúdium a výskum do
celého sveta
Webinárové stredy so
SAIA - Téma: Žiadosť o
štipendium NŠP pre
doktorandov a
postdoktorandov
Webinárové stredy so
SAIA - Téma: Žiadosť o
štipendium NŠP pre
študentov VŠ na 1-2
semestre do celého sveta
Webinárové stredy so
SAIA - Téma: Štipendiá
do krajín strednej a
juhovýchodnej Európy
Webinárové stredy so
SAIA - Téma: Štipendiá
do Nemecka
Webinárové stredy so
SAIA - Téma: Štipendiá
do Rakúska

SAIA, n. o., RP Žilina

Slovenská lesnícka a
drevárska knižnica vo
Zvolen
MS TEAMS

SAIA, n. o., RP Nitra

MS TEAMS

12

SAIA, n. o., RP Košice

MS TEAMS

13

SAIA, n. o., RP Žilina

MS TEAMS

16

SAIA, n. o., RP Nitra

MS TEAMS

6

SAIA, n. o., RP Košice

MS TEAMS

13

Webinárové stredy so
SAIA, n. o., RP Žilina
SAIA - Téma: Štipendiá
a granty do krajín
Európy
Webinár: Kariéra vo
SAIA, n. o.
verejnom sektore

MS TEAMS

17

Zoom

53

Webinárové stredy so
SAIA, n. o., RP Nitra
SAIA - Téma: Štipendiá
a granty do krajín mimo
Európy
Webinárové stredy so
SAIA, n. o., RP Košice
SAIA - Téma: Štipendiá
na letné jazykové kurzy
v zahraničí

MS TEAMS

9

MS TEAMS

15

10
19

103

Názov akcie
Webinár "Otvorená
veda" - Ako na Open
Access
WEBINÁR SAIA:
Národný štipendijný
program – krok za
krokom k úspešnej
žiadosti
Webinár: Štipendiá na
štúdium a výskum do
krajín Európy

Hlavný organizátor
SAIA, n. o.

Zoom

SAIA, n. o.

MS Teams

7

SAIA, n. o.

MS Teams

23

5.11.2020

Webinár: Štipendiá na
letné jazykové kurzy
v zahraničí

SAIA, n. o.

MS Teams

39

9.11.2020

Štúdium v zahraničí a
štipendiá SAIA prezentácia v rámci
Úvodu do štúdia
Webinár: Naštartuj sa!
Štipendiá na štúdium a
výskum do krajín mimo
Európy
Webinár: RUSKO Štipendiá na štúdium a
výskum
Štúdium v zahraničí a
štipendiá SAIA webinár v rámci Úvodu
do štúdia na FZKI SPU
Webinár SAIA:
Štipendiá do krajín
strednej a
juhovýchodnej Európy
RAKÚSKO - Štipendiá
na študijné, výskumné a
jazykové pobyty a
štipendiá do iných krajín
sveta
Webinár SAIA a
VŠMU: Erasmus a
štipendiá SAIA, n. o.

Technická fakulta SPU
Nitra

Technická fakulta SPU
Nitra

SAIA, n. o.

MS Teams

13

SAIA, n. o.

MS Teams

64

SPU Nitra

Fakulta záhradníctva a
krajinného inžinierstva
SPU Nitra

73

SAIA, n. o.

MS Teams

6

SAIA, n. o.

MS Teams

24

SAIA, n. o. a VŠMU
Bratislava

MS Teams

25

13.10.2020
27
28.10.2020
28

29

30
11.11.2020
31
18.11.2020
32
19.11.2020
33
25.11.2020
34
2.12.2020
35
3.12.2020
36

Miesto

Počet
účastníko
v

PČ Dátum
26. 6. 2020
26

65

Spolu:

172

1053

104

Príloha č. 2: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
odborov – štatistiky za výbery v roku 2020

18

9

2

2

5

2

9

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

zamietnuté
10

8
2
3
6
4
4

4
2
2
5
1
1

3

1

1
1
2
1

1
2

27

15

8

4

schválené

1
1

4
4
2

1
4
1

Spolu

podané

2
3
1

3

schválené

2
6
2

9 6
8 8
2 1
25 17
9 4
15 13
1 1
69 50

Postdoktorandi

podané

5

podané

2
1

zamietnuté

7
1

náhradníci

schválené

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

podané

Vedný odbor

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

24
11
5
33
19
21
1
114

12
11
3
24
8
15
1
74

105

Príloha č. 3: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
krajiny pobytu – štatistiky za výbery v roku 2020

podané

1
1
1

17 11
2 2
1
3 2
3 3
1
2 2

1
2

4

1
1

1
1

1
2

1

1

1

1

1

2
1
1
6

2
1

1
1
1

1

2

1

1

3
1
2 1
9 27

1
1
1
15

2

2
1

1

1
1

1

1
2

2

1
1
1
6
2

1

1
2

1
1

1
1

1
6
2

5
1
1
2
1
2

3
1

1
6

1
3

1

1

2

3

1
1

1
2
1
2

2

1

1
1

1

9

2

5

8 5 1
2 69 50 10

8

4

schválené

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

1
1

Postdoktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
1

zamietnuté

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

Doktorandi

podané

Argentína
1
Austrália
Belgicko
1
Bielorusko
Česko
1
Dánsko
Egypt
Fínsko
1
Francúzsko
2
Gruzínsko
Holandsko
Južná Korea
1
Kanada
Maďarsko
Malta
1
Mexiko
1
Mongolsko
Nemecko
1
Nórsko
Portugalsko
Rakúsko
1
Rusko
2
Slovensko
Slovinsko
Spojené štáty americké
Španielsko
2
Švajčiarsko
Taiwan
2
Taliansko
Thajsko
1
Ukrajina
Uzbekistan
Veľká Británia
Celkový súčet
18

schválené

podané

Krajina pobytu

náhradníci

Študenti

1 0
1 1
2 2
1 1
19 13
2 2
1 0
5 3
7 6
1 0
3 3
1 0
1 1
2 2
1 0
1 0
1 0
9 9
3 3
1 0
12 6
3 1
1 0
2 2
2 2
5 3
1 0
3 2
8 4
1 0
3 1
1 1
9 6
114 74
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Príloha č. 4: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku
2020

1
1
1

1

2
2

2

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
2
2
1

1

1

1
2
1
1

1
2
1
1

1
1
2
2

5
5

3
3

2

2

1
1

1
1

2
2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

náhradníci
1

1
1

Spolu

schválené

4
2
1

1
1
3

Postdoktorandi

podané

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Iné
Iné
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Technická fakulta
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
1
8
2
1
1
2
2
3
3
6
5
1
4
1
1
1
1

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

1

1

1

1
2
2
3
1
1
1

3
3

1
1
2
1

1
1
1

3 2
3 2
28 20
2 1
1

1
1
2

6
1

4

2

2

3

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1
1

2
2

1
7
2
5
10
2
2
1
1

1
5
2
5
6
1
1

1
1
1

1
1

1
1

schválené

1

Spolu

podané

2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

schválené

1

zamietnuté

schválené

12 11
1 1
1
6 6
4 4

Postdoktorandi

podané

1

Doktorandi

podané

1

zamietnuté

1

náhradníci

schválené

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Fakulta telesnej výchovy a športu
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta

podané

Vysielajúca inštitúcia

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

15 13
1 1
1 0
8 8
4 4
1 0
5 3
5 3
35 24
3 2
1 0
1 0
2 2
9 5
2 2
6 6
11 7
2 1
2 1
4 1
4 1
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2
2

1

1
1

1
1

1
1

1

2

2
1
1

1
1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

zamietnuté

náhradníci

podané

9
2
1
6
1

1
1

1

1

1

1

3

2

1
1
1
7
2
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
3
1

3
1

1
1

1

Spolu

schválené

3
2

11
2
1
8
1 2
1
1
1
1
1

Postdoktorandi

podané

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta riadenia a informatiky
Výskumné centrum
Slovenská akadémia vied
Historický ústav SAV
Ústav informatiky SAV
Archeologický ústav SAV

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

12
3
1
8
6
3
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
7
2
1
1

9
2
1
6
4
2
2
0
1
1
1
1
3
1
1
0
1
3
1
0
1

109

Biomedicínske centrum SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celkový súčet

18

9

2

5

2 69 50 10

1
1
1
1
1
9 27

1
1
1
1
1
15

8

schválené

Spolu

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

Postdoktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1 1
1 0
1 0
1 1
1 1
4 114 74
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Príloha č. 5: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa
pohlavia – štatistiky za výbery v roku 2020

22
28
50

5
5
10

14
13
27

3
12
15

7
1
8

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky
7
2
9

4
4

Spolu

schválené

34
35
69

Postdoktorandi

podané

1
1
2

zamietnuté

1
4
5

schválené

9
9

1
1
2

podané

zamietnuté

3
15
18

náhradníci

Muž
Žena
Spolu

schválené

podané

Pohlavie

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

51
63
114

25
49
74

111

Príloha č. 6: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa odborov – štatistiky
za výbery v roku 2020

4

7

58

19

3

3

1

2

6

3

9

1

3

5

11

2

10

38

11 11

16

137

13

22

27

6

12

9

11

25

26

10

3

2

5

1

125 26 29

70

podané

schválené

Lekárske vedy

4

1

Pôdohospodárske vedy

2

2

Prírodné vedy

15

4

1

Spoločenské vedy

42

7

Technické vedy

45

9

Umenie

7

119 33 33

schválené

4

1

podané

15

10

zamietnuté pre
formálne nedostatky

schválené

5

Humanitné vedy

Spolu

zamietnuté

podané

Schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

4

Vedná oblasť

Spolu

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté

Zahr. študent

17

22

83

24

3

13

5

4

5

22

5

48

58

31

190

63

87

15

50

22

156

28

13

68

21

26

21

139

40

1

10

2

2

6

18

4

52

377

110

157

110

621

169

112

Príloha č. 7: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa krajiny pôvodu –
štatistiky za výbery v roku 2020

2

Austrália
1

1

1

1

7

1

1

1
1

1

2

2

2

5

3

3

1

3

9

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

1

3

13

6

1

1

2

5

3

3

1

2

1

1

2

9

4

2

1

1

1

2

1

Egypt

4

1

3

2

1

1

13

4

2

2

1

Etiópia

4

6

Filipíny

1

1

Francúzsko

4

2

Ghana

1

Grécko

3

Gruzínsko

2

1

1

1

2

4

1

1

2

1
4

2

1

1

1

1

4

2

1

1
1

Holandsko
1

2

1

1

Guatemala

India

schválené

1

3

1

Podané

1

Čína

Chorvátsko

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

7

Čile

Guinea

1
3

1

2
2

1

1

Česko
Čierna Hora

1

1

Bulharsko
Čad

1

1
1

1

Brazília

1

1

2

Bangladéš
Bielorusko
Bosna a
Hercegovina

schválené

1
1

3

Spolu

3

Arménsko
Azerbajdžan

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

Schválené

1

podané

4

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Schválené

Afganistan

Podané

Štátna
príslušnosť

zamietnuté

Zahr. Študent

1

1

2
1

8

2

3

3

Irak
Irán

1

1

Jemen

4

4

21

8

6

7

32

12

2

1

31

8

1

1

1

1

2

16

4

32

14

1

2

1

14

31

16

9

113

Južná Korea

1

Kamerun

3

Kazachstan

15

4

6

5

1

Mexiko

2

4

4

1

1

4

1

3

1

1

1

1

1

3

2

3

9

10

2

3

5

3

2

1

1

2

1

4

3

4

4

1
1
2

16

4

Rakúsko

1

1

Rumunsko

4

2

2

42

9

19

5

10

13

3

2

5

7

1

8

1

1

1

1

3

3
1

Taiwan

1

Taliansko

2

1

1

5

10

8

1

1

5

16

4

1

1

4

2

14

42

17

2

2

2

3

1
3

2

Španielsko

1

1

3

2

Srbsko

Thajsko

3

3

Slovinsko
Spojené štáty
americké

Tanzánia

10

1

2

1

schválené
2

1
1

Poľsko

Tadžikistan

Podané
4

3

4

5

2

10

Sýria

8

2

1

1

1

4

1

Sudán

1

3

Nový Zéland

28

1
4

1

Rusko
Severné
Macedónsko

5

8

Nigéria
14

4

1

Moldavsko
1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
3

8
2

Mali

Pakistan
Pobrežie
slonoviny

zamietnuté

schválené

1

1

Maďarsko

Spolu

2

Kirgizsko

Nemecko

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

2

zamietnuté

2

Schválené

podané

2

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Jordánsko

zamietnuté

Podané

Štátna
príslušnosť

Schválené

Zahr. Študent

2

3

1

4

8

1

1

1

4

1

1

3

1
1

1

4

1

2

1

1

1
1

2

1

1

1

1

7

2

1

2

6

7

2

2

114

12

3

4

5

18

5

113

Uzbekistan

9

4

3

2

2

1

1

7

1

2

32

64

17

113

43

1

4

2

7

5

1

1

schválené

5

Podané

Ukrajina

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1

zamietnuté

podané

Turecko

Spolu

1

schválené

zamietnuté pre
formálne nedostatky

2

zamietnuté

Schválené

podané

1

1

Tunisko
1

8

1

Veľká Británia
Vietnam
Spolu

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. doktorand

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

Podané

Štátna
príslušnosť

Schválené

Zahr. Študent

1

1

26

29

1
70

125

33

33 53

119

110

157

110

377

621

169

115

Príloha č. 8: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pozývajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku 2020

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Iné
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Teologická fakulta v Košiciach

1
1
1
18
2
4
3
3
5
1

4

8

1
1
2

2
1
2
1
1

1
1
1
6

1
1

5

1
1

2

3

3

1

1

1
2

2

2

2

2

3
1
1
1

1
1

21
2
1
5
3
9
1

3
1

10
1
7
1
1

4

4

3

4

1

14
1
4
2
7

4
1
1
2

1

1
2
1
1

2
1
1

1

1
2
1
1
44
2
3
10
6
14
6
2
1
13
2
8
2
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

7
1

2
1
3

4
3
1
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Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav potravinársky
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta práva
Iné
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Fakulta zdravotníckych odborov
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Iné
Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV
Biomedicínske centrum SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Centrum biovied SAV
Centrum experimentálnej medicíny SAV

1
1
2

2

1
1
6
1

1
1
4

4

1
3

1
1

1

1

3

1
3

1
1

5
4

1

1
1

2
1

2
2

1
1

1

2
1

3

6

1

1
1

33
15
6
1
5
2
2
2

13
7
2

81
5
1
5

32
2
1
2

3

2

2
1
1

14
7
4
2

6
1
1
1
1

1
2
25
1

24
2

3
1

1
1
3
1
1
1
44
20
6
1
10
2
2
2
1
103
5
1
9
2
3

Schválené

Podané

Zamietnuté pre
formálne nedostatky

Spolu

1
1

19 10

4
2

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

16
9
2
3
1
1

42
2
1
4
1
2

117

Centrum vied o umení SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Geografický ústav SAV
Historický ústav SAV
Chemický ústav SAV
Matematický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV

1

1

2
2
2

1

1
2
1

2
1

1

1

1

2
2

2
2
2
11
1
4
2
2

2

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

1
2
1

1
2
3
1

5
1

1
2
4
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
4
3
1
2

3
1
1

1
1
3
1
3

1
3
1

2

2
4
5
13
1
4
2
2
1
2
9
5
3
4
1
2
3
2
8
1
3

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

118

Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav vied o Zemi SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Stavebná fakulta
Technická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta architektúry a dizajnu
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Ústav manažmentu

1
2

1
2

1
1

1
1

33
2
1
1
18
2
5
1
2
1

8
1

5
1
1

8

1
6
1

17
1
1

7
2
1
1

1
2
7
1

1

1

5
2
1

1

1
4
1

3
1
1
21
11
3
3
1
3

2
1

23
1

8

8
1

7

6
7

3
4

2

1
3

8
3
2
2
1

1

6
4

1
1

1
7
4
1
1
1

2

1

2
4
1

1
1

1

2
1

3
6

1

3
2

3

3
1
2
30
13
4
5
2
3
1
2
63
4
1
7
25
2
9
11
3
1

Schválené

Podané

Zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zamietnuté

Schválené

Spolu

1

7
4
1
2
1

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
9
3
2
2
1
1
18
1
3
9
1
2
2

119

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
Slovenské národné múzeum
Múzeum ukrajinskej kultúry
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Lesnícka fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGLASS
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta

1
1

13
3
2
3
2
1
2
3
2
1
2
1
1
1

1
1

4
2
1

2

7
1
1
3

7

3

1
2

2

2

1

1
1

2
1
1
2
1
1

1
1
1
1

1
1

2
2
1

2
1
1

1
2
2

1

4
1

1

1

2
2

1
1

2

1
1

1
1
1
1
33
4
3
2
2
7
4
11

7
3
3
1
4
2

1
1

6

1
1
18
4

1
1
2
1
2

4
2
7

2
2

5
1
3
1

9
2
1
2
1
1
2

4
2

2
2
1
1
53
7
6
7
4
8
6
15
4
2
2
11
6
3
2
9
3

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

13
2
2

2
3
4
3
1
2
2
2

2

120

14

1

6
1
1
2
2
1

4

9

1

5
1

2
1
3
2
1
20

1

4
3
5
1

1

7

2

1
1
2
2
5

1
2

1
1
8
3
2
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

4
3

1
3

2

1

3
1
2

1
1

1

1

1

1

2

4
4

1
1

1
1

2
2

64
3
6
9
9
1
16
1
3
15
1

16

28
1
3
7
3

20
2
2

4

7
1
1
3

10
1
7

1
2
2
1
5

5

2
7
1
5
1
3

4

5
4

3
2
1
7
6
1
98
3
16
13
15
2
18
1
9
19
1
1
14
2
10

Schválené

Podané

Spolu

Zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zamietnuté

Schválené

Podané

Zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zamietnuté

2

1
1

Schválené

1

Podané

1

Zamietnuté

Schválené

Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Teologická fakulta v Bratislave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta
Iné
Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Fakulta telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Stavebná fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta

Podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. Doktorand

Zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. Študent

1
1
1
1
24
2
2
4
1
6
1
8

1
1

121

Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Centrum prograsívnych materiálov
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Ústav telesnej výchovy a športu
Iné
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

7
2
4

1
5
1
2
1

2

2

1

2

1
1

1

3
2
1

3

5
4

1
1

1
1

2
1

1

1

8
1

5

3
1

2
20
7
4
4
4
1
20

1
1

1
12
6
1
3
2

7

8

3
1

1
2

2

1
5
3
1
1
5
1

2

1

1

1
2
1

1
1

1
4

2

1
15
1

1
6

5
1

4

1

1

4

1

1

2

1

1

1
3

1

1

1
1

2
32
13
8
4
5
2
33
1
2
4
1
2
21
1
1
8
1
2
4
1

Schválené

Podané

Spolu

Zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zamietnuté

Schválené

Podané

Zamietnuté pre
formálne nedostatky
2
2

1

1
6
1
3
1

Zamietnuté

Schválené

Podané

Zamietnuté

Schválené

Podané

Pozývajúca inštitúcia

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Zahr. Doktorand

Zamietnuté pre
formálne nedostatky

Zahr. Študent

6
2
1
1
1
1
8

1
1
6

2
1
1

122

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Fakulta humanitných vied
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Iné (uchádzači neuviedli pozývajúcu inštitúciu ani fakultu/ústav)
Spolu:

3
1
1
1
6
4
2

2

1
1

1
1
1
1

1

4
3

1

1

10
1
1
7

1
125 26 29

3

2

1

1

1 1
1
2
70 119 33 33

6
1
1
4

2
53

1
16
6
6
6
2
2
1
1
4
2
1
3
1
2
1
1
1
2
377 110 157

1
4
2
1

1
2
110

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

3
1
1
2
1
32 10
11
3
2
6
2
10
3
1
1
2
1
5
621 169
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Príloha č. 9: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pohlavia – štatistiky za výbery v roku 2020

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

63

9

10

44

77

23

20

34

244

70

103

71

384

102

Žena

62

17

19

26

42

10

13

19

133

40

54

39

237

67

Spolu

125

26

29

70

119

33

33

53

377

110

157

110

621

169

Pohlavie

124

Príloha č. 10: Vzory dotazníkov pre zisťovanie spokojnosti

Dotazník spokojnosti
pre členov výberovej komisie Národného štipendijného programu SR

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

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

Skôr spokojný/-á

Skôr nespokojný/-á

Nespokojný/-á

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

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

Skôr spokojný/-á

Skôr nespokojný/-á

Nespokojný/-á

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

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

Skôr áno

Skôr nie

Nie

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

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

Skôr áno

Skôr nie

Nie

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

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

Skôr dostatočné

Skôr nedostatočné

Nedostatočné
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-

Možná dĺžka pobytu v rámci jednotlivých podporovaných cieľových skupín

Dostatočná

-

Skôr nedostatočná

Nedostatočná

Skôr nevyhovujúce

Nevyhovujúce

Podporované cieľové skupiny

Vyhovujúce

-

Skôr dostatočná

Skôr vyhovujúce

Štruktúra predkladaných materiálov uchádzačmi

Dostatočná

Skôr dostatočná

Skôr nedostatočná

Nedostatočná

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

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

Skôr áno

Skôr nie

Nie

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

7) Priestor pre Váš komentár:

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

Dotazník spokojnosti
pre uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu SR

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

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

Neschválené

2) O štipendium ste sa uchádzali v kategórii:
Študent

Doktorand

Postdoktorand

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

Skôr dostatočná

Skôr nedostatočná

Nedostatočná

-

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

-

Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti

Nenáročné

Skôr nenáročné

Skôr náročné

Náročné

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

Skôr spokojný/-á

Skôr nespokojný/-á

Nespokojný/-á

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

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

Skôr áno

Skôr nie

Nie

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

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

Skôr áno

Skôr nie

Nie

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

7) Priestor pre Váš komentár:

Ďakujeme!
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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 2020 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá a cestovné granty (podľa
domácej inštitúcie)

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Strojnícka fakulta
Spolu

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov v
štipendium
mesiacov
EUR
2 160,00 €
2 160,00 €
2 640,00 €
2 640,00 €
4 350,00 €
4 350,00 €
3 750,00 €
3 750,00 €
3 080,00 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
5
5
5
5
4

4 977,89 €
1 787,89 €
3 190,00 €
20 957,89 €

3
1
2
8

7
2
5
27

SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Fakulta architektúry
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
13 510,54 €
13 510,54 €
3 670,76 €
3 670,76 €
1 153,80 €
1 153,80 €
40 464,00 €
7 380,00 €
20 320,89 €
8 983,11 €
3 780,00 €
10 443,85 €
8 989,04 €

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

9
9
2
2
1
1
31
7,5
14
5
4,5
6
5
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Vysielajúca inštitúcia

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
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Fakulta verejnej správy
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Spolu

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
1 454,81 €
1 815,80 €
1 815,80 €
96 598,78 €
1 680,00 €
3 360,00 €
9 743,77 €
15 860,00 €
32 160,94 €
33 794,07 €
450,00 €
450,00 €
21 099,18 €
17 561,59 €
3 537,59 €
4 160,63 €
4 160,63 €
15 803,57 €

1
1
1
26
1
1
3
6
5
10
1
1
8
7
1
2
2
2

1
2
2
81
2
4
9,5
14
20
31,5
1
1
18
16
2
6
6
12

209 170,91 €

54

169

SLOVENSKÍ POSTDOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Ekonomický ústav SAV
Ústav polymérov SAV
Biomedicínske centrum SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Technická Univerzita Vo Zvolene
Ústav cudzích jazykov

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
3 030,00 €
940,00 €
1 090,00 €
1 000,00 €
900,00 €
900,00 €
3 894,38 €
1 600,00 €
2 294,38 €
197,27 €
197,27 €
2 520,00 €
2 520,00 €

3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
2
2
8
2
6
0,5
0,5
3
3
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Vysielajúca inštitúcia

Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Filozofická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Spolu

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
20 645,12 €
4 557,60 €
2 877,79 €
13 209,73 €
3 522,94 €
3 522,94 €
6 170,56 €

5
1
2
2
1
1
1

13,5
2,5
2
9
3
3
6

4 700,00 €
2 180,00 €
2 520,00 €
45 580,27 €

2
1
1
17

5
2
3
44

CESTOVNÝ GRANT PRE ŠTIPENDISTOV POBERAJÚCICH ŠTIPENDIUM

Vysielajúca inštitúcia

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Biomedicínske centrum SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Fakulta architektúry
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická Univerzita Vo Zvolene
Ústav cudzích jazykov
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Výška
Počet
čerpaných
štipendistov
finančných poberajúcich
prostriedkov
cestovný
v EUR
grant
1 276,11 €
1 276,11 €
271,86 €
271,86 €
917,60 €
665,00 €
252,60 €
2 573,24 €
901,24 €
836,00 €
636,00 €
200,00 €
669,84 €
48,10 €
621,74 €
54,05 €
54,05 €
582,93 €
582,93 €
8 780,48 €
1 071,89 €
2 129,00 €

1
1
1
1
2
1
1
8
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
19
3
6
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Vysielajúca inštitúcia

Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Fakulta verejnej správy
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
štipendistov
finančných poberajúcich
prostriedkov
cestovný
v EUR
grant
2 009,17 €
3 570,42 €
131,98 €
131,98 €
2 289,59 €
1 083,97 €
1 205,62 €
196,66 €
196,66 €

3
7
2
2
5
4
1
2
2

1 221,01 €
200,00 €
200,00 €
1 208,78 €
1082,62 €
26,19 €
99,97 €
20 374,13 €

3
1
1
4
2
1
1
52
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Príloha č. 12: Prijatí štipendisti v roku 2020 – 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
Fakulta hospodárskej informatiky
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
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Sv. Cyrila A Metoda V Trnave
Fakulta Prírodných Vied
Spolu

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
5 275,00 €
3 525,00 €
1 750,00 €
700,00 €
700,00 €
5 075,00 €
3 500,00 €
1 575,00 €

4
3
1
3
3
12
2
10

14,5
9,5
5
2
2
14,5
10
4,5

3 700,00 €
3 525,00 €
175,00 €
2 450,00 €
700,00 €
1 750,00 €
175,00 €
175,00 €
1 750,00 €
1 750,00 €
700,00 €
700,00 €
19 825,00 €

4
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
28

10
9,5
0,5
7
2
5
0,5
0,5
5
5
2
2
55,5

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Prijímajúca inštitúcia

FÓRUM – Inštitút pre výskum menšín
v Komárne
Výskumné centrum európskej etnológie
Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
1 160,00 €
1
2
1 160,00 €
10 440,00 €
2 320,00 €

1
5
1

2
18
4

135

Prijímajúca inštitúcia

Centrum spoločenských a psychologických
vied SAV
Fyzikálny ústav SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
2 320,00 €
1
4

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Fakulta manažmentu

€

Spolu

€

5 800,00 €
7 540,00 €
5 800,00 €

3
2
1

10
13
10

1 740,00 €
3 480,00

1

3

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

6
6
7
5
2
6
6
4
2
2

14

56,00

3 480,00 €
4 368,00 €
2 900,00 €
1 468,00 €
3 480,00 €
3 480,00 €
2 320,00 €
1 160,00 €
1 160,00 €
32 788,00

ZAHRANIČNÍ VÝSKUMNÍCI

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
Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV
Filozofický ústav SAV

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
15 000,00 €
8 000,00 €
7 000,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
425,00 €

3
1
2
3
3
1

15
8
7
3,5
3,5
0,5

425,00 €
7 152,50 €
6 940,00 €
212,50 €
70 420,00 €
5 800,00 €
2 550,00 €

1
4
3
1
23
1
1

0,5
7,25
7
0,25
81
10
3
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Prijímajúca inštitúcia

Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav merania SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a Potravinárskej
Technológie
Slovenské národné múzeum
Múzeum ukrajinskej kultúry
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska 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
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
2 550,00 €
8 000,00 €
6 250,00 €
850,00 €
2 200,00 €
6 250,00 €
500,00 €
5 250,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
6 800,00 €
4 000,00 €
8 500,00 €
3 920,00 €
11 600,00 €
4 600,00 €
7 000,00 €
9 800,00 €
8 800,00 €
1 000,00 €

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

3
8
7
1
2,5
7
0,5
6
2
2
3
8
4
10
4
11,5
4,5
7
11
10
1

4 000,00 €
4 000,00 €
12 100,00 €
5 000,00 €
2 100,00 €
4 000,00 €
1 000,00 €

1
1
5
1
1
2
1

4
4
12
5
2
4
1

1 000,00 €
1 000,00 €
14 700,00 €
14 700,00 €
55 104,42 €
3 936,00 €
17 500,00 €
4 000,00 €
11 583,42 €
425,00 €
17 660,00 €
23 160,00 €

1
1
3
3
15
2
3
1
3
1
5
5

1
1
14,5
14,5
57,9
5
17,5
4
11,9
0,5
19
23
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Prijímajúca inštitúcia

Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Lekárska fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov
Stavebná fakulta
Spolu

Výška
Počet
Počet
čerpaných
štipendistov uhradených
finančných
poberajúcich štipendijných
prostriedkov
štipendium
mesiacov
v EUR
1 960,00 €

1

2

1 000,00 €
14 200,00 €
6 000,00 €
26 168,00 €
23 168,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
7 100,00 €
2 000,00 €

1
2
1
8
7
1
1
1
2
1

1
14
6
27
24
3
2
2
8
2

5 100,00 €
263 229,92 €

1
83

6
279,15

ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA

Prijímajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Fakulta hospodárskej informatiky
Slovenská akadémia vied
Biomedicínske centrum SAV
Ústav geotechniky SAV
Fyzikálny ústav SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta

Výška
Počet
čerpaných
štipendistov
finančných
poberajúcich
prostriedkov
štipendium
v EUR
338,00 €
169,00 €
169,00 €
583,80 €
169,00 €
215,80 €
199,00 €
177,00 €
177,00 €
389,00 €
190,00 €

2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1

199,00 €
195,00 €
195,00 €
558,00 €
190,00 €
199,00 €
169,00 €

1
1
1
3
1
1
1
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Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
štipendistov
finančných
poberajúcich
prostriedkov
štipendium
v EUR
879,00 €
879,00 €
145,00 €
145,00 €
3 264,80 €

5
5
1
1
18

PRÍSPEVOK NA CESTOVNÉ

Prijímajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Fyzikálny ústav 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
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Ekonomická fakulta
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Fakulta hospodárskej informatiky
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Prírodných Vied
Spolu

Výška
Počet
čerpaných štipendistov
finančných
poberajúch
prostriedkov príspevok
v EUR
na cestovné
1 000,00 €
700,00 €
300,00 €
900,00 €
900,00 €
5 500,00 €
1 400,00 €
4 000,00 €

2
1
1
3
3
13
2
10

100,00 €
2 200,00 €
100,00 €
1 400,00 €
700,00 €
1 050,00 €
800,00 €
250,00 €
300,00 €
300,00 €
800,00 €
800,00 €
863,68 €
763,68 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
12 713,68 €

1
4
1
2
1
3
2
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
32
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Príloha č. 13: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2021 v decembri 2020 vyslaným
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb a vynaložené
prostriedky (podľa domácej inštitúcie)
SLOVENSKÍ ŠTUDENTI

Vysielajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
finančných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov
štipendium štipendijných
v EUR
mesiacov
720,00 €
1
1
720,00 €
1
1
385,00 €
1 105,00 €

1
2

0,5
1,5

SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Farmaceutická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
financných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov
štipendium štipendijných
v EUR
mesiacov
1 140,00 €
1
1
1 140,00 €
1
1
3 710,00 €
5
4,5
840,00 €
1
1
2 030,00 €
3
2,5
840,00 €
1
1
1 680,00 €
2
2
1 680,00 €
2
2
6 530,00 €
8
7,5

SLOVENSKÍ POSTDOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej
bezpečnosti
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
finančných
poberajúcich uhradených
prostriedkov
štipendium štipendijných
v EUR
mesiacov
450,00 €
1
1
450,00 €
450,00 €

1
1

1
1
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Príloha č. 14: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2021 v decembri 2020 prijatým
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb a vynaložené
prostriedky (podľa prijímajúcej inštitúcie)
ZAHRANIČNÍ VÝSKUMNÍCI

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
Prijímajúca inštitúcia
finančných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov
štipendium štipendijných
v EUR
mesiacov
Prešovská univerzita v Prešove
980,00 €
1
1
Fakulta humanitných a prírodných vied
980,00 €
1
1
Slovenská akadémia vied
980,00 €
1
1
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
980,00 €
1
1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1 050,00 €
1
1
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
1 050,00 €
1
1
Univerzita Komenského v Bratislave
2 694,00 €
3
3
Fakulta managementu
734,00 €
1
1
Prírodovedecká fakulta
1 960,00 €
2
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2 030,00 €
2
2
Ekonomická fakulta
980,00 €
1
1
Filozofická fakulta
1 050,00 €
1
1
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
734,00 €
1
1
Prírodovedecká fakulta
734,00 €
1
1
Spolu
8 468,00 €
9
9
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