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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, a 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
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s vyšším citačným impaktom, k rozvoju kariérneho rastu, rozširujú a upevňujú perspektívu
vedeckej kariéry, podporujú aktivity na zlepšenie výskumných a inovačných kapacít.
Dôležitým atribútom programu je aj skutočnosť, že výška udeľovaných štipendií
v jednotlivých kategóriách závisí od krajiny pobytu a je nastavená tak, aby štipendistovi
pokryla základné životné náklady počas mobility, vďaka čomu sa schválení uchádzači môžu
plne venovať akademickej alebo výskumnej činnosti. Uchádzači s trvalým pobytom na
Slovensku (všetky kategórie) a uchádzači zo zahraničia (iba kategória študent a doktorand) sa
môžu uchádzať aj 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 1 881 slovenských štipendistov
(a tiež 126 poberateľov samostatného cestovného grantu) a 2 580 zahraničných štipendistov.
V ostatných rokoch zo strany slovenských uchádzačov záujem o štipendium v dôsledku
pandémie vo svete a s tým spojenými opatreniami a strachom cestovať klesal, zatiaľ čo
v prípade zahraničných uchádzačov je záujem o program konštantne vysoký a možno sledovať
rastúcu tendenciu z roka na rok aj napriek vplyvom force majeure na dianie vo svete. 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. Prostredníctvom mobility
štipendistov taktiež umožňuje nadviazanie potenciálnej spolupráce na úrovni
medziuniverzitných, resp. medzifakultných dohôd alebo spoločných výskumných projektov.
Veľkým prínosom NŠP je aj prilákanie kvalitného intelektuálneho kapitálu na Slovensko, čo má
z dlhodobého hľadiska signifikantný vplyv na rozvoj vedomostnej konkurencieschopnosti
našej krajiny a zvládnutie jej súčasných a najmä budúcich výziev spoločensko-ekonomického
a technologického charakteru.
Vzhľadom na to, že narastá kvalitatívna konkurencieschopnosť aj medzi jednotlivými
potenciálnymi štipendistami, zárukou úspechu nie je iba podanie žiadosti, ale rozhoduje
predovšetkým jej vysoká kvalita.
V súvislosti s udeľovaním štipendií a grantov v roku 2021 SAIA vykonávala dva druhy
aktivít. Prvou z nich bolo vyplácanie štipendií a cestovných grantov, ako aj administrácia
pobytov z výziev uskutočnených v roku 2020 a 2021 (výzvy s uzávierkou na predkladanie
žiadostí 18. mája 2020, 31. októbra 2020 a 30. apríla 2021). Okrem tejto skutočnosti SAIA
administrovala aj dve uzávierky na predkladanie žiadostí v roku 2021. Prvá uzávierka na
predkladanie žiadostí v roku 2021 bola 30. apríla 2021, pričom schválené pobyty sa mohli
realizovať v rámci akademického roka 2021/2022. Druhá uzávierka programu sa uskutočnila
dňa 31. októbra 2021. V rámci tejto uzávierky mohli schválení uchádzači realizovať svoje
štipendijné pobyty v rámci letného semestra akademického roka 2021/2022. V prípade oboch
uzávierok musia doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci ukončiť
svoje pobyty na prijímajúcich inštitúciách na Slovensku/v zahraničí najneskôr do 30. novembra
2022.
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V súvislosti s administráciou pobytov štipendistov SAIA počas roka 2021 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 2021 poskytovala informácie o programe na desiatkach online
seminároch a školení tak pre záujemcov zo Slovenska, ako aj pre záujemcov zo zahraničia a
propagácia programu prebiehala aj prostredníctvom sociálnych sietí. Svojou účasťou na
viacerých online medzinárodných podujatiach a svojou fyzickou účasťou na EXPO v Dubaji
propagovala SAIA aj slovenské vysoké školstvo a vedu ako celok. Z dôvodu pandémie a s tým
spojenými pandemickými opatreniami sa konali všetky propagačné semináre, školenia a
medzinárodné podujatia (s výnimkou vyššie spomenutého EXPO v Dubaji), výlučne v online
priestore. Na účely propagácie programu, ako aj slovenského vysokého školstva všeobecne,
SAIA vypracovala a spustila, ako plnohodnotnú náhradu za tlačené publikácie, internetové
stránky www.studyinslovakia.saia.sk, resp. www.researchinslovakia.saia.sk s informáciami
o štúdiu, resp. výskume na Slovensku spolu s praktickými informáciami o živote na Slovensku,
či Slovensku ako takom. Internetové stránky obsahujú okrem iného aj navigáciu v oblasti
vízových a pobytových otázok, tak ako aj publikácie obsahovali danú informáciu. Rozhodnutie
vydať sa online cestou bolo prijaté vzhľadom na pandemickú situáciu a nevyhnutnosť online
prezentácie. Tento krok bol však spravený po dôkladnom zvážení všetkých aspektov a pod
vplyvom zmien v aktivitách zapríčinením vplyvu pandémie Covid-19. Internetové stránky na
rozdiel od tlačených publikácii zabezpečujú výhodu operatívnej aktualizácie informácií, široký
dosah a možnosti jej šírenia oproti tlačenej publikácii.
Aj rok 2021 bol poznačený pandémiou Covid-19, ktorá už druhým rokom ovplyvňovala
celý svet. Opatrenia a s tým spojené obmedzenia komplikovali štipendistom ich cesty na
štipendijné pobyty a administrátori boli naďalej nútení sa prispôsobovať novým výzvam
a rýchlo sa vyvíjajúcej situácii.
Táto správa poskytuje prehľad o aktivitách v oblasti administrácie programu
a propagácie programu (vrátane poskytovania informácií) za rok 2021.
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT V SÚVISLOSTI S DOPADMI PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ PROTI
ŠÍRENIU COVID-19 NA SLOVENSKU A VO SVETE
Administrácia programu bola počas celého roku 2021 značne ovplyvnená prijímaním
opatrení proti šíreniu choroby Covid-19 ako na Slovensku, tak aj v ostatných krajinách, 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), a teda týka sa to aj Národného
štipendijného programu SR.
Naďalej fungovali informačné stránky pre štipendistov s odporúčaniami v súvislosti so
šírením COVID-19:
•
•

v SJ: https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/covid-19-informacie-prestipendistov/stipendisti-zo-slovenska-pri-pobytoch-v-zahranici
v AJ: https://www.saia.sk/en/main/news/covid-19-information-for-scholarshipholders/foreign-scholarship-holders-coming-to-slovakia

S cieľom zvýšiť informovanosť štipendistov počas pandémie a umožniť im čo
najrýchlejší prístup k odpovediam na otázky týkajúce sa ich pobytu postihnutého
mimoriadnou situáciou, SAIA na uvedených webstránkach zverejňovala okrem usmernení aj
odpovede na často kladené otázky štipendistov, a to samostatne pre slovenských
a samostatne pre zahraničných štipendistov. Uvedené stránky boli vo forme odkazov aj
naďalej prepojené aj s programovou webstránkou (www.stipendia.sk – a to vo všetkých
jazykových verziách). Vzhľadom na to, že štipendisti-cudzinci majú len obmedzenú možnosť
informovať sa o dianí v súvislosti s prijímanými opatreniami na Slovensku (teda nielen tými,
ktoré priamo ovplyvnia ich pobyt), zverejnené bolo aj prepojenie na Slovak Spectator s
aktuálnymi správami o Covid-19. Komplikácie s medzinárodným cestovaním a súvisiace s
prijímaním a zmenami opatrení jednotlivými krajinami a inštitúciami, na ktorých sa pobyty
majú realizovať, resp. aj odkiaľ sú štipendisti vysielaní, spôsobuje zvýšenú potrebu
administrácie, pomoci a flexibility týmto štipendistom, teda zmeny v pobytoch, riešenie
individuálnych prípadov zahraničných štipendistov priamo s príslušnými veľvyslanectvami SR
a cudzineckou políciou a pod.
SAIA, n. o., so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydala Zásady
pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov v štandardných podmienkach
a v podmienkach ovplyvnených mimoriadnymi okolnosťami. Ide o súbor všeobecnejších
pravidiel reagujúcich na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19, avšak tieto pravidlá už boli
pripravované tak, aby boli účinné aj všeobecne v prípade akýchkoľvek mimoriadnych
okolností, ktoré štipendistov v súvislosti s ich pobytmi môžu postretnúť. Prijaté zásady sa
týkajú všetkých programov financovaných MŠVVŠ, kde SAIA vypláca finančné plnenie
štipendistom, t. j. vrátane štipendistov Národného štipendijného programu SR. Tieto zásady
nadobudli účinnosť 22. 10. 2021. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad bolo zrušené
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Usmernenie zo dňa 3. 4. 2020 pre štipendistov štipendijných programov administrovaných
SAIA, n. o., ktorých pobyty boli ovplyvnené situáciou okolo šírenia COVID-19, keďže
pandemická situácia trvá, avšak niektoré časti z daného usmernenia slúžili na veľmi konkrétnu
situáciu súvisiacu s nástupom pandémie, a dnes sa už nedajú uplatniť.
Pracovníci SAIA pokračovali v priebehu roka v systéme práce z domu, resp.
v kombinácii práce z domu a práce v kancelárii podľa aktuálnej situácie tak, aby bola
zabezpečená fyzická korešpondencia, aby sa pracovníci vedeli vystriedať v spoločných
kanceláriách a vyhli sa kontaktu v uzavretých miestnostiach. Toto opatrenie bolo v rôznych
rozsahoch postupom roku v nadväznosti na celonárodné opatrenia a v súvislosti so
zhoršujúcou sa pandemickou situáciou upravované podľa aktuálnej potreby. V nadväznosti na
pandemické nariadenia boli na začiatku a koncom roka s núdzovým stavom zakázané aj
osobné návštevy priestorov SAIA pre verejnosť. Počas celého roku, bez ohľadu na konkrétne
opatrenia, bol však zabezpečený kontakt záujemcov o informácie a štipendistov telefonicky,
cez Skype, MS Teams a e-mailom (všetky kontakty zverejnené na webstránke; telefonáty sú
zabezpečované prepojením cez internet priamo domov k zamestnancom SAIA, ak pracujú z
domu). Pracovníci mali pri práci doma prostredníctvom VPN aj prístup k svojim počítačom na
pracovisku, takže vedeli riešiť všetky bežné situácie. Pracovné stretnutia, ktoré bolo potrebné
v tejto situácii zorganizovať, boli realizované prevažne on-line (Skype, resp. Microsoft Teams).
Poštové zásielky pre ministerstvo boli zasielané elektronicky i prípadne poštou, v prípade
problémov s doručovaním dekrétov o udelení štipendia zahraničným štipendistom, ktorí si
potrebovali vybaviť víza alebo prechodný pobyt, boli dekréty ako originály zasielané so
zaručeným elektronickým podpisom priamo na zastupiteľstvá SR v zahraničí cez portál
Slovensko.sk. Informačné aktivity fyzickou formou z dôvodu nariadených opatrení zo strany
ÚVZ SR boli naďalej pozastavené a tak sa naplánované podujatia konali formou online.

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
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Slovakia“ (publikácie, ktoré tak študentom, ako aj doktorandom, vysokoškolským učiteľom
a výskumným/umeleckým pracovníkom zo zahraničia priblížia Slovensko a jeho históriu
a kultúru, oboznámia čitateľa so slovenskými vysokými školami, vzdelávacím systémom,
životnými nákladmi na Slovensku, poskytnú mu informácie o vstupe a pobyte na Slovensku,
zdravotnom poistení a pod.); „Study in Slovakia – Study programmes offered in foreign
languages“ (publikácia predstavuje čitateľovi vzdelávací systém na Slovensku, podmienky
prijatia na vysokú školu/univerzitu na Slovensku, uznávanie predchádzajúceho vzdelania
získaného v zahraničí, všetky vysoké školy/univerzity na Slovensku a ich stručnú
charakteristiku a zoznam nimi ponúkaných študijných programov, ktoré je možné vyštudovať
v cudzom jazyku); informačná brožúra „Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku
– praktická navigácia administratívnymi postupmi“ (publikácia vypracovaná v dvoch
jazykových mutáciách – po slovensky a po anglicky).
Webová stránka je pravidelne aktualizovaná, a to aj na základe podnetov klientov. Pre
úplnosť treba povedať, že informácia o podpore uchádzačov s trvalým pobytom v SR
z Národného štipendijného programu je k dispozícii aj v databáze štipendií a grantov, na
www.granty.saia.sk. Na webovej stránke www.grants.saia.sk je zverejnená aj anglická verzia
tejto databázy, v ktorej sa nachádza aj informácia o podpore uchádzačov zo zahraničia v rámci
Národného štipendijného programu.

Návštevnosť webových stránok informujúcich o NŠP
Webová stránka Národného štipendijného programu SR v období od 1. januára 2021
do 31. decembra 2021 podľa štatistík získaných prostredníctvom služby Google Analytics
zaznamenala 147 041 návštev (sessions), z toho 84 % bolo identifikovaných ako nové návštevy.
Štatistická služba zaznamenala v uvedenom období 92 370 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: 2 465 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov: 1 701 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre postdoktorandov: 628 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: 725 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre doktorandov zo zahraničia: 1 014 jedinečných zobrazení informácie,
štipendiá pre vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov zo
zahraničia: 762 jedinečných zobrazení informácie.
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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 stránkach SAIA na sociálnych sieťach
Facebook a Instagram boli v marci a septembri 2021 na Facebooku zverejnené aj reklamné
kampane na propagáciu uzávierky 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.
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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 2020) a v čísle 6 – 7/2021 výsledky júnového
výberu (uzávierka 30. apríla 2021), pričom tieto boli spracované so zreteľom na ich využitie
vysokými školami (zoradenie schválených štipendistov podľa vysielajúcej/prijímajúcej
inštitúcie). Ďalej bol Národný štipendijný program aj témou čísla v rámci vydania 3/2021
a semináre týkajúce sa NŠP sú pravidelne inzerované v tom danom čísle pred tým, ako sa má
daný seminár konať. 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 2022/2023 (mimoriadne vydanie
Bulletinu
SAIA
je
publikované
na
stránke
https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2021/S_a_G_2021_2_web.pdf) bola
pripravená komplexná informácia pre uchádzačov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Záujemcovia
tu nájdu základné informácie o programe,
o tom, koho štipendijný program podporuje,
resp. nepodporuje, ako sa dá o štipendium
požiadať, aké sú podmienky jeho získania a aké
náklady štipendium pokrýva. Zároveň je
informácia o možnosti získať štipendium v rámci
NŠP prezentovaná aj pri informáciách
o štipendiách do jednotlivých krajín.

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, ktorí si podali žiadosť
o štipendium NŠP k uzávierkam 30. apríla 2021 a 31. októbra 2021. Z odpovedí 122
slovenských uchádzačov vyplýva, že najčastejšími zdrojmi získavania informácií o programe
boli informácie od učiteľov/nadriadených (27%), informácie z webovej stránky SAIA/NŠP (21
%), informácie všeobecne dostupné na školách/pracoviskách (20 %), informácie od
spolužiaka/kolegu (18 %), a informácie z internetu všeobecne (7 %).
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Pandémia a s tým spojené opatrenia sa opäť odzrkadlili aj na forme informovania, keď
v porovnaní s rokmi pred pandémiou sa stala prevažujúcou práve písaná forma informovania
s podielom 48%, t. j. informácie z webstránky SAIA/NŠP, z internetu všeobecne (teda aj na
sociálnych sieťach), informácie dostupné na školách/pracoviskách. Informácie šírené ústnym
podaním, osobnou komunikáciou, prípadne referencie a odporúčania od kolegov, spolužiakov
či učiteľov a nadriadených predstavujú spolu 45 %. Zvyšné percentá boli v malých čiastkach
rozdelená medzi veľtrhy/výstavy, rozhovor s pracovníkom SAIA a iné.
Naďalej sa budeme usilovať efektívne oslovovať cieľovú skupinu aj prostredníctvom
sociálnych sieti, webových bannerov a e-plagátov a v neposlednom rade aj s pomocou
študentských a doktorandských lídrov (členov Študentskej rady vysokých škôl SR, Asociácie
doktorandov Slovenska, Mladí vedci SAV), ktorí prejavili záujem o spoluprácu a ústretovosť pri
šírení informácií či už o pripravovaných výzvach alebo o informačných aktivitách týkajúcich sa
programu NŠP cez svoje okruhy. Na základe skúseností s propagáciou iných štipendijných
programov sa ako veľmi vhodný nástroj na propagáciu značky ukázala platená reklama na
sociálnej sieti Facebook, ktorá je prepojená aj so sociálnou sieťou Instagram, 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
od učiteľa / nadriadeného
z webstránky SAIA

9

3 22

33

z informácií všeobecne dostupných v škole /
na pracovisku
od spolužiaka / kolegu

22

z internetu všeobecne

25

26

pri rozhovore s pracovníkom SAIA
veľtrh/výstava
iné

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
685 zahraničných uchádzačov, ktorí sa uchádzali o štipendium v rámci NŠP v roku 2021.
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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 173 uchádzačov o štipendium sa
prvýkrát dozvedelo o NŠP prostredníctvom webovej stránky SAIA/NŠP (25%), či 100
uchádzačov našlo informácie na internete všeobecne (15%), čo predstavuje 40%, t. j. 273
uchádzačov bolo informovaných prostredníctvom písanej formy informácie.
Nespochybniteľne prínosný informačný kanál tvorí ústne podanie, ktoré aj napriek
obmedzujúcej pandemickej situácii vykazuje prevažujúce výsledky nad písanou informáciou.
Prostredníctvom ústneho podania sa dozvedeli štipendisti prvýkrát o NŠP v 290 prípadoch
(43%), a to tak prostredníctvom sprostredkovania informácií kamarátom, či kolegom (168;
25%), ako aj prostredníctvom sprostredkovania informácii učiteľov, či nadriadených, resp.
pracovníkmi SAIA (122; 18%). To, že sa informácia o NŠP úspešne 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. 42
uchádzačov (6 %) sa o NŠP dozvedelo od zodpovedného ministerstva danej krajiny a 65
uchádzačov (9 %) 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).
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Odkiaľ sa uchádzači o NŠP dozvedeli - uchádzači
zo zahraničia
744
65

42

Webová stránka SAIA/Národného štipendijného
programu
Kamarát/Kolega

173

Učiteľ/Nadriadený

100

Internet (všeobecne)
Informácie dostupné v škole/na pracovisku

122

168

Ministerstvo Vašej krajiny
Iné
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky 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
publikácie sa nebudú v roku 2021 vydávať v tlačenej podobe. Namiesto toho, na účely
propagácie
programu,
SAIA
vypracovala
a spustila
internetové
stránky
www.studyinslovakia.saia.sk,
resp.
www.researchinslovakia.saia.sk
plnohodnotne
nahrádzajúce publikácie „International Student’s Guide to Slovakia“ a „International
Researcher’s Guide to Slovakia“. Stránky obsahujú informácie totožné s tlačenými
publikáciami, t. j. informácie o slovenskom vysokom školstve, vzdelávacom systéme, resp.
výskume na Slovensku, praktické informácie o živote a životných nákladoch na Slovensku, o
Slovensku ako takom, jeho histórii či kultúre. Nemenej dôležité sú aj informácie k vízovým
a pobytovým otázkam, informácie o zdravotnom poistení a pod., ktoré stránka obsahuje.
Rozhodnutie vydať sa online cestou bolo prijaté vzhľadom na pandemickú situáciu a
nevyhnutnosť online prezentácie. Tento krok bol spravený po dôkladnom zvážení všetkých
aspektov a pod vplyvom zmien v aktivitách zapríčinením vplyvu pandémie Covid-19.
Internetové stránky na rozdiel od tlačených publikácií zabezpečujú výhodu operatívnej
aktualizácie informácií, široký dosah a možnosti jej šírenia oproti tlačenej publikácii. On-line
verzie publikácie boli vytvorené tak, aby boli vhodné aj pre mobilné zariadenia, t. j. bol
implementovaný responzívny dizajn.

Propagácia formou informačných seminárov, školení a informačných dní
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Jedným z dôležitých nástrojov na propagáciu programu a na šírenie informovanosti o ňom sú
aj informačné semináre, školenia a informačné dni organizované či už priamo SAIA, n. o., alebo
na ktorých sa SAIA zúčastňuje na pozvanie iných organizátorov. Tento nástroj sa využíva
primárne smerom k záujemcom o program na Slovensku, avšak v priebehu roka 2021 boli
realizované aj 2 aktivity tohto typu smerom k záujemcom zo zahraničia.

Propagácia NŠP na Slovensku (semináre)
V roku 2021 pracovníci SAIA prezentovali Národný štipendijný program SR na 38 online
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 1 312 účastníkov. Podrobný zoznam podujatí je uvedený
v prílohe č. 1 tejto správy.
Jedným z týchto podujatí bol aj virtuálny „Deň otvorených okien SAIA“, ktorý sa konal
už po druhýkrát, tentoraz 4. októbra 2021. Na jeho 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 90 ľudí.

(pozvánka na podujatie zverejnená na sociálnych sieťach)
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Propagácia slovenského vysokého školstva a NŠP v zahraničí (semináre)
V roku 2021 sa konali 3 informačné podujatia, na ktorých boli poskytnuté informácie
pre záujemcov o program a pobyty na Slovensku zo zahraničia.
Dňa 20. mája 2021 zorganizovalo Veľvyslanectvo SR v Canberre online konferenciu
pre slovenských vedcov dlhodobo žijúcich v Austrálii a na Novom Zélande, na ktorú pozvalo aj
SAIA. Cieľom podujatia bolo informovať týchto výskumníkov o možnostiach spolupráce so
slovenským vysokými školami a výskumnými organizáciami. Na podujatí boli výkonným
riaditeľom SAIA M. Fedákom predstavené základné informácie ohľadom možností mobilít a
výmen s partnermi na Slovensku vrátane informácií o NŠP, ako aj informácie o plánovaných
aktivitách na podporu internacionalizácie na Slovensku v najbližších rokoch (Plán obnovy a
stratégia internacionalizácie VŠ).
Dňa 9. júla. 2021 sa uskutočnil webinár pod názvom „study in sLOVEnsko“, ktorý bol
zameraný pre indonézskych záujemcov o program. Hlavnými organizátormi boli regionálne
pracovníčky SAIA a Farrel Alvieri z Indonézie. Webinár bol zorganizovaný na žiadosť
indonézskych záujemcov, ktorým boli poskytnuté základné informácie o Slovensku, ako
akademickej destinácii, a zároveň im boli poskytnuté aj podrobné informácie o Národnom
štipendijnom programe SR, bol opísaný postup pri podávaní si žiadosti v rámci programu
a poskytnuté detailné informácie o tom, čo by mali obsahovať a ako by mali vyzerať
dokumenty, resp. povinné prílohy k žiadosti. Webináru sa zúčastnilo 28 študentov z Indonézie.
Dňa 6. októbra 2021 prostredníctvom MS Teams zrealizovala SAIA, n. o., živý prenos
podujatia s názvom „Scholarship stays in Slovakia (Study & Research)“ o Národnom
štipendijnom programe SR. Účastníkom bolo počas živého prenosu odprezentované Slovensko
ako destinácia štipendijného pobytu, pričom obsahom tejto prezentácie boli zaujímavé fakty
z histórie krajiny, súčasné reálie alebo gastronómia, ale aj školský systém a akademické
prostredie Slovenska. Druhou časťou podujatia bola podrobná prezentácia o Národnom
štipendijnom programe, vrátane rád ako si správne podať žiadosť o štipendium, čomu sa
vyhnúť a na čo nezabudnúť pri žiadaní o štipendium. Po prezentácii mali uchádzači ešte čas na
otázky, ktoré klásť naživo prostredníctvom chatu. Podujatia sa zúčastnilo 72 osôb. Podujatie
bolo počas vysielania nahrávané, s čím boli účastníci oboznámení, pričom záznam z tohto
podujatia bol zverejnený aj na oficiálnom YouTube kanáli SAIA.

Účasť na veľtrhoch a výstavách
Počas roka 2021 z dôvodu pretrvávajúcich nariadených opatrení zo strany ÚVZ SR, bola
aj naďalej pozastavená organizácia všetkých fyzických podujatí, ktoré by sa za normálnej
situácie konali. Naďalej boli pozastavené aj zahraničné cesty s cieľom propagácie slovenského
vysokého školstva a vedy na fyzicky organizovaných zahraničných veľtrhoch a výstavách.
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Jedinou výnimkou fyzickej účasti na výstave bola účasť na Expo 2020 v Dubaji v rámci
spoločnej delegácie organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Propagácia NŠP na Slovensku (veľtrhy a výstavy)
Dňa 17. júna 2021 sa uskutočnilo podujatie „KLIK – naklikaj si leto!“, ktoré
organizovala organizácia Mladiinfo Slovensko cielené pre stredoškolákov a maturantov.
Podujatie prebiehalo virtuálne cez aplikáciu Zoom a SAIA mala vytvorený virtuálny stánok,
v ktorom predstavila programy a služby pre záujemcov o štúdium v zahraničí, v rámci čoho bol
28 záujemcom odprezentovaný aj Národný štipendijný program SR.

Propagácia slovenského vysokého školstva a NŠP v zahraničí (veľtrhy a výstavy)
SAIA, n. o., s ohľadom na celosvetový vývoj pandémie prehodnotila propagačné
aktivity a vytipovala online veľtrhy na celý rok 2021, kde mohol byť prezentovaný Národný
štipendijný program SR, ako aj slovenský vysokoškolský a výskumný priestor. O tomto postupe
informovala aj Sekciu vysokých škôl MŠVVŠ. SAIA sa zúčastnila celkovo 13 online veľtrhov
s celkovým počtom 2 818 informovaných ľudí. Okrem toho sa SAIA vždy snaží aktívne zapojiť
aj do virtuálnych podujatí, o ktorých je priebežne informovaná zastupiteľskými úradmi SR
v zahraničí.
Virtuálne veľtrhy so zameraním na nábor študentov realizované v roku 2021
No.

Názov podujatia

1.

North America
Virtual Fair –
February 2021
(FPP)
Europe Virtual Fair May 2021
(FPP)

2.

3.

4.
5.

6.

Tropical Africa
Online Fair
(Begin)
Eurasia Online Fair
(Begin)
South America
Online Fair
(Begin)
Study in Europe 2021
(EK/EÚ)

Cieľová krajina (zameranie veľtrhu na
účastníkov z týchto krajín)

Dátum
konania

Počet
informovaných
osôb
97

USA, Canada

24.2.2021

Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Nemecko, Írsko,
Taliansko, Holandsko, Nórsko,
Portugalsko, Rumunsko, Španielsko,
Švajčiarsko, Veľká Británia
Etiópia, Ghana, Keňa, Nigéria, Rwanda,
Tanzánia

6.5.2021

82

20.5.2021

697

Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko,
Ukrajina
Argentína, Čile, Kolumbia, Ekvádor,
Paraguaj, Peru, Uruguaj

25.5.2021

351

5.6.2021

556

celosvetový veľtrh (bez vymedzenia
špecifických krajín)

16.62021

46
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No.

Názov podujatia

7.

Indian Subcontinent
Virtual Fair September 2021
(FPP)
Study in Europe 2021
– Singapore
Turkey, Russia and
Central Asia Virtual
Fair - October 2021
(FPP)
Sub-Saharan Africa
Postgraduate Virtual
Fair - October 2021
(FPP)
Study in Europe
(Latin America)
(EK/EÚ)
Study in Europe
Virtual fair November 2021
(FPP)
Study in Europe
(Morocco & Tunisia)
(EK/EÚ)

8.
9.

10.

11.

12.

13.

India, Bangladéš, Nepál, Srí Lanku

15.9.2021

Počet
informovaných
osôb
261

Singapur a okolité krajiny

25.9.2021

19

Turecko, Rusko, Afganistan, Kazachstan,
Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan,
Azerbajdžan, Irán a ďalšie

13.10.2021

120

Kamerun, Ghana, Keňa, Madagaskar,
Maurícius, Nigéria, Senegal, Južná Afrika,
Tanzánia a ďalšie

27.10.2021

140

Ekvádor, Mexiko, Peru a ostatné krajiny
Latinskej Ameriky

27.10.2021

57

Mexiko, Peru, Kolumbia, Venezuela,
Brazília, Čile, Uruguaj, Paraguaj a ďalšie

23.11.2021

373

Tunisko a Maroko

1.12.2021

19

Cieľová krajina (zameranie veľtrhu na
účastníkov z týchto krajín)

Dátum
konania

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, teda kvalita podujatí bola už vopred overená. Pri plánovaní
aktivít sa, samozrejme vychádzalo z možností schváleného rozpočtu na propagačne aktivity.

Virtuálne vzdelávacie veľtrhy organizované spoločnosťou FPP EDU Media poskytli
pracovníkom SAIA priestor informovať záujemcov o štúdiu na Slovensku prostredníctvom
propagačných, informačných materiálov, ktoré boli dostupné na stiahnutie vo virtuálnom
stánku, a zároveň aj prostredníctvom komunikácie so záujemcami v chate tohto veľtrhu.
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Platforma, na ktorej prebiehali veľtrhy organizované spoločnosťou Begin Group,
ponúkla pracovníkom SAIA viacero funkcií k informovaniu záujemcov. Propagačné materiály
o Slovensku a slovenskom vysokom školstve boli dostupné na stiahnutie na výstavnej
informačnej stránke Study & Research in Slovakia. Záujemcovia mali k dispozícií možnosť klásť
otázky pracovníkom SAIA v chate, pričom značná časť ľudí bola informovaná prostredníctvom
prezentácie, na ktorú bolo vyčlenených 15 minút. Pri registrácií na tento veľtrh si účastníci
mohli vybrať krajinu/organizáciu, o ktorú mali záujem a vojsť do daného stánku. Po skončení
veľtrhu boli pracovníkom SAIA spolu so štatistikou poskytnuté aj e-mailové adresy tých, ktorí
prejavili záujem o Slovensko. Týmto záujemcom boli následne ešte pracovníkmi SAIA
rozoslané e-maily so základnými informáciami o SAIA, n. o., ako organizácii a jej štipendijných
ponukách.

(zábery obrazovky z podujatia organizovaného Begin Group)
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V rámci vzdelávacích veľtrhov Study in Europe 2021 bol rovnako ako pri
predchádzajúcich veľtrhoch pripravený informačný stánok s propagačnými materiálmi
o slovenskom vysokom školstve a štipendijných možnostiach. Počas veľtrhu mali záujemcovia
možnosť prehrať si v auditóriu vopred nahratú prezentáciu o SAIA, n. o.

Samotnému veľtrhu predchádzala aj príprava „Country page“ o Slovensku. Študenti,
ktorí prejavili záujem o štúdium na Slovensku, mohli základné informácie nájsť na pripravenej
stránke o Slovensku alebo sa pýtať prostredníctvom chatu, na ktorom mali záujemcovia
možnosť konzultovať špecifické otázky s pracovníkmi SAIA. Štúdium na Slovensku a slovenské
vysoké školstvo bolo odprezentované aj prostredníctvom webinára pod názvom „Study in
Slovakia – GOOD IDEA“.

(grafika „Study in Slovakia“ z virtuálneho veľtrhu „Study in Europe)

Virtuálne veľtrhy so zameraním na inštitucionálne kontakty realizované v roku 2021

V dňoch 8. 6. 2021 a 10. 6. 2021 sa konalo podujatie „BMI Online Global Scholarship
Summit&Symposium“, počas ktorého prebiehali individuálne virtuálne stretnutia so
zástupcami univerzít a vzdelávacích inštitúcii. Každé stretnutie trvalo 25 min., počas ktorého
zahraničný účastník prezentoval svoju inštitúciu, v rámci čoho predstavili pracovníci SAIA
Národný štipendijný program SR a odpovedali na otázky týkajúce sa podmienok a výšky
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štipendia nielen pre zahraničných štipendistov, ale aj pre slovenských štipendistov v danej
krajine. Informovaných bolo 14 osôb z kategórie administratívnych pracovníkov. Stretnutia
boli so zástupcami nasledujúcich 11 inštitúcií: Jazyková škola Navitas, Austrália; Lee Kuan Yew
School of Public Policy, Singapore; University of Bristol, UK; Virginia Tech Language and Culture
Institute, USA; Westcliff University – California, USA; University for the Creative Arts, UK; The
Hong Kong Polytechnic University, Čína; Duke Kunshan University, Čína; Saint Martin's
University, USA; Savannah College of Art and Design, USA; The University of Auckland, Nový
Zéland.
V dňoch 28. september – 1. október 2021 sa konala sa virtuálna konferencia a veľtrh
Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE) pod názvom EAIE Community
Exchange: virtual conference and exhibition. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 2000
účastníkov z oblasti vysokého školstva zo 70 krajín sveta. V rámci SAIA, n. o., sa konferencie
zúčastnili obaja administrátori NŠP, vrátane regionálnej pracovníčky SAIA v Žiline. SAIA, n. o.,
na tomto podujatí participovala s národným pavilónom, v rámci ktorého využili priestor na
prezentáciu aj 4 slovenské vysoké školy, ktoré reagovali na ponuku SAIA, konkrétne Univerzita
Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. SAIA, n. o., rovnako ako aj
slovenské univerzity mali možnosť prezentovať svoje inštitúcie prostredníctvom „stánkov“,
v ktorých bolo možné pridať banner inštitúcie, základné informácie, webovú stránku a iné
zdroje.
Počas
celej
konferencie
mali
účastníci
k dispozícii
kontaktovať
zástupcov/predstaviteľov iných zahraničných inštitúcií či vysokých škôl prostredníctvom správ,
komentárov, resp. bolo možné dohodnúť si stretnutie prostredníctvom videohovoru.
Účastníci konferencie mali teda počas celého podujatia možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi
svojich partnerských univerzít alebo nadviazať nové kontakty a spoluprácu.
Národné pavilóny mali možnosť k programu konferencie prispieť svojou 20-minútovou
prezentáciou vo forme videa pod názvom „What´s new in ...“, ktorá bola následné
prezentovaná počas hlavného programu. Slovensko túto možnosť využilo so vstupom
venovanom prezentácii Slovenska s názvom „What´s new in Slovakia“. V úvode Mgr. Simona
Mahútová prezentovala informácie o tom, ako možno zistiť podrobné informácie
o slovenskom vysokom školstve v prípade záujmu o spoluprácu. Výkonný riaditeľ SAIA, n. o.,
Mgr. Michal Fedák v druhej časti poskytol informácie o aktuálnom dianí a budúcnosti
internacionalizácie na Slovensku. Počas prezentácie predstavil Plán obnovy a odolnosti krajiny
Slovenskej republiky, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu v tom, aby bolo Slovensko
a slovenské vysoké školstvo po pandémií atraktívnejšie na medzinárodnej úrovni. Prezentácia
„What´s new in Slovakia“ sa zaoberala súčasnými výzvami a vyhliadkami na budúcnosť
internacionalizácie na Slovensku.
Počas 4-dňovej konferencie bolo možné vybrať si z bohatého programu a zúčastniť sa
jednotlivých „sessions“ alebo využiť niektorú z ponúkaných možností a spojiť sa s inými
zástupcami národných vzdelávacích organizácií, predstaviteľmi vysokých škôl či jednotlivými
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rečníkmi. Po každej „session“ nasledoval 15-minútový priestor, kde rečníci zodpovedali
otázky, ktoré počas svojej prezentácie dostali od účastníkov „session“ v chate. Možnosť spojiť
sa s rečníkmi a diskutovať o danej téme bola aj v „Post-session social“ miestnostiach, kde
prebiehala diskusia k danej téme medzi účastníkmi veľtrhu.

(z prezentácie „What´s new in Slovakia“)

Ďalšie aktivity v oblasti propagácie programu a slovenského vysokoškolského priestoru
Propagácia NŠP prebieha aj prostredníctvom video-portálu YouTube, kde sú záznamy
niektorých webinárov z minulosti zverejnené na verejne prístupnom kanáli SAIA
(https://youtube.com/channel/UC8KlpBwt-8NYphu_Cd5gz9Q). V období za rok 2021 bola
návštevnosť videí, v rámci ktorých bol NŠP prezentovaný detailnejšie, nasledujúca (10
najsledovanejších videí):
Video na YouTube:
Žiadosť o štipendium NŠP - Motivačný list
SAIA - Study in Slovakia
Scholarship Stays in Slovakia - WEBINAR recording October 6th 2021
Žiadosť o štipendium NŠP - Akceptačný list
Study & Research in Slovakia with a scholarship
Webinar - Study in Slovakia (Study in Europe Singapore)

Počet
Špecifický
videní:
odkaz:
183 gNox4bX_rPY
169 LKB38-Wct3c

Dátum
zverejnenia:
22.4.2020
23.9.2020

158

8rkC2KDkX9w

14.10.2021

139
101

l20i5KZaozU
z6Dnb__oPw4

9.4.2020
6.8.2019

79

4jR3GAmY4zY

29.9.2020
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Video na YouTube:
Estudiar en ESLOVAQUIA ¡con becas! - BUENA IDEA
Národný štipendijný program SR - skúsenosti
štipendistky
How is life in Slovakia?
Mysli bez hraníc - ŠTIPENDIÁ NŠP na štúdium a výskum
do celého sveta!

Počet
Špecifický
videní:
odkaz:
71
IKxPTehCA5k

Dátum
zverejnenia:
4.11.2021

45

W-Sf9fTZOv0

12.10.2021

25

j6oRjeOBWiI

7.10.2020

24

zLpiagSr9mI

19.10.2021

Neformálne stretnutia pre zahraničných výskumníkov a ich rodinných príslušníkov –
ide o podujatia SAIA organizované s cieľom uľahčiť sociálnu integráciu a napomôcť vytváraniu
kontaktov a väzieb zahraničných výskumných pracovníkov pri ich medzinárodnej mobilite.
Tieto podujatia pre zahraničných výskumníkov, študentov, doktorandov a lektorov, ktorí
študujú alebo vykonávajú svoj výskum na Slovensku sa organizujú 2-krát ročne, spravidla ako
súčasť aktivít EURAXESS Slovensko, avšak pravidelne sú na nich pozývaní štipendisti NŠP
z danej cieľovej skupiny. Prvé neformálne stretnutie, vo formáte workshopu, nieslo názov
„Porozumenie Slovákom: Nepísané pravidlá“ (34 účastníkov). Cieľom online workshopu bolo
objasniť účastníkom, čo znamená byť Slovák, navigovať ich a pomôcť im zorientovať sa
v každodennom živote na Slovensku. Rečníčky priblížili aj z etnografického a historického
hľadiska bližší pohľad do života Slovákov. Vo workshope odzneli aj praktické rady typu ako sa
spriateliť so Slovákmi alebo aké sú bežné nedorozumenia v praxi. Podujatie prebiehalo pod
vedením dvoch odborníčok na interkultúrnu komunikáciu z Ústavu etnológie a sociálnej
antropológie SAV v Bratislave a z Univerzity Komenského v Bratislave. Druhým organizovaným
neformálnym stretnutím bol online workshop „Zoom to Slovakia: Life and Research“ (48
účastníkov). Cieľom podujatia bolo priblížiť účastníkom život na Slovensku prostredníctvom
virtuálneho výletu, poskytnúť cestovateľské tipy a tiež oboznámiť výskumníkov so základnými
faktami zo slovenskej kultúry a histórie v súvislosti s Nežnou revolúciou či
vianočnými sviatkami. Súčasťou podujatia bol aj rozhovor so zahraničnými výskumníčkami,
ktoré ponúkli svoj pohľad na život a výskum na Slovensku. Podujatie bolo interaktívneho
charakteru. Na oboch podujatiach odznela zmienka o Národnom štipendijnom programe SR,
pričom pozvaní na podujatie boli administrátorom programu všetci štipendisti nachádzajúci
sa v čase konania podujatia na Slovensku. Mnohí z pozvaných prejavili záujem o podujatie
a privítali takúto možnosť.
V prípade oboch uzávierok, ktoré sa uskutočnili v roku 2021, 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 v 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
24

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 Budapešti, Berlíne, Bruseli, Canberre,
Tbilisi, Madride, Sarajevu, Nur-Sultane a iné, pričom verbálnou notou ZÚ SR v Kuvajte
informovalo o výzve na predkladanie žiadostí 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 a FB stránke Prešovskej univerzity v Prešove)

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-slovakrepublic).
Dňa 9. septembra 2021 kontaktovala SAIA elektronickou poštou referentka pre
kultúrne a ekonomické činnosti zastupiteľského úradu Veľvyslanectva SR v Canberre so
žiadosťou o zaslanie propagačných materiálov, konkrétne 50 ks propagačných letákov, ktoré
by mohol zastupiteľský úrad využiť na propagáciu. Na SÚZA boli doručené propagačné
materiály pracovníkom SAIA, aby mohli byť následne diplomatickou poštou zaslané
zastupiteľskému úradu. Odoslané boli konkrétne: anglická verzia letáku NŠP (100 ks), záložky
NŠP (50 ks), slovenské letáky NŠP (10 ks), perá NŠP (10 ks), USB kľúče (10 ks), tašky NŠP (10
ks).
SAIA rovnako poskytla súčinnosť Veľvyslanectvu SR vo Vietname, ktoré participovalo
21. 11. 2021 na virtuálnom veľtrhu Study in Europe vo Vietname organizovanom tamojším
Zastúpením EK (https://www.eeas.europa.eu/delegations/vietnam/study-europe-fair-2021vietnam-open-your-mind_en). Veľvyslanectvu boli poskytnuté aktuálne informačné letáky
v angličtine v elektronickej podobe, používané na veľtrhoch pri účasti SAIA, a ďalšie
informácie, ktoré veľvyslanectvo využilo pri svojej prezentácii.
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Osobné poskytovanie informácií a poradenstva slovenským a zahraničným záujemcom
Počas celého roka 2021 SAIA, n. o., poskytovala informácie záujemcom o štipendijné
pobyty v rámci Národného štipendijného programu osobne, telefonicky aj e-mailom. Celkovo
boli informácie poskytnuté v 3 211 prípadoch (1 207 prípadov záujemcov o vyslanie do
zahraničia; 2 004 prípadov záujemcov o pobyt na Slovensku), a to tak pracovníkmi SAIA, n. o.,
v Bratislave, ako aj pracovníkmi regionálnych pracovísk (Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).
Po otvorení systému na podávanie on-line žiadostí o štipendium v rámci NŠP
(18. marca 2021, resp. 6. septembra 2021) až do jednotlivých uzávierok (30. 4. 2021, resp.
31. 10. 2021) 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. Pracovníkov 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. Viacero dotazov bolo aj od bývalých štipendistov,
ktorých zaujímalo, či sa o štipendium z Národného štipendijného programu môžu opätovne
uchádzať, čo aktuálne podmienky umožňujú. Študentov plánujúcich študijné pobyty na
zahraničnej vysokej škole, resp. zahraničných na slovenskej vysokej škole zaujímalo, či je
možné z prostriedkov Národného štipendijného programu hradiť aj školné poplatky,
štipendium NŠP je však určené na pokrytie životných nákladov (ubytovanie, strava, MHD)
počas študijného pobytu v zahraničí, či na Slovensku. Uchádzači o štipendium sa informovali
aj o tom, aké formálne kritéria majú spĺňať podkladové materiály k žiadosti o štipendium a to
hlavne akceptačný list a odporúčania, a to aj v súvislosti s pandemickou situáciou, kedy
pracovníci vystavujúci tieto dokumenty, pracovali mimo pracoviska, ktoré boli v dôsledku
pandémie zatvorené, resp. mali obmedzený vstup na pracovisko. Mnohých uchádzačov tiež
zaujímalo, či v prípade schválenia pobytu, bude možné v prípade neotvorenia, resp.
opätovného uzatvorenia prijímajúcej inštitúcie v zahraničí a na Slovensku 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
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v rámci NŠP, možnosti znovu sa uchádzať o štipendium, ak už bolo v minulosti uchádzačovi
štipendium v rámci NŠP udelené, a možnosti predĺženia štipendijného pobytu. Uchádzači
požadovali zoznam slovenských vysokých škôl v anglickom jazyku, resp. zoznam vysokých škôl
aj s fakultami s podobným zameraním, aké má ich štúdium/výskum. Častou bývala otázka, ako
sa dá získať akceptačný/pozývací list z vysokej školy/výskumnej organizácie a koho je najlepšie
kontaktovať. Okrem štandardných dotazov sa vplyvom pandemickej situácie objavili otázky
ohľadom ďalšieho fungovania programu, či sa plánovaná uzávierka uskutoční 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 uchádzačov zaujímalo, či v prípade ďalšej vlny pandémie bude môcť byť
schválený štipendijný pobyt presunutý. Táto otázka bola zaujímavá aj pre samotné univerzity,
nakoľko viaceré pokračovali v dištančnej forme vzdelávania.
Po uzatvorení systému na podávanie on-line žiadostí v rámci NŠP – 30. apríla 2021,
resp. 31. októbra 2021, 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
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 systéme na podávanie žiadostí a formulárov online žiadostí o štipendium
Administrátormi programu boli v systéme na podávanie žiadostí aplikované
doplňujúce zmeny s cieľom eliminovať možnosti dezinterpretácie podmienok programu, resp.
minimalizovať šancu na formálne chyby v žiadostiach. Jednalo sa konkrétne o rozšírenie opisu
podkladových materiálov, ktoré sú prílohou žiadosti a špecifikovanie jednotlivých príloh. Aj
touto cestou sa administrátori snažia pomôcť uchádzačom vyhnúť sa zbytočným chybám,
ktoré by ich žiadosť eliminovali z ďalšieho hodnotenia. V posledných uzávierkach na
predkladanie žiadostí bol zaznamenaný počet neúspešných žiadateľov práve v súvislosti
s nesplnením formálnych kritérií žiadosti. Predpokladá sa, že časť uchádzačov nepostupuje
správne pri podávaní žiadosti, kedy by mali pred podaním si žiadosti naštudovať podmienky
na predkladanie žiadostí a namiesto toho podajú žiadosť priamo cez systém na podávanie
žiadostí, čo má za následok značnú mieru neúspešných žiadateľov, ktorých žiadosť bola
vylúčená z hodnotenia. Práve na túto skupinu uchádzačov sú zamerané dané zmeny
v systéme.

Výbery štipendistov v roku 2021
V roku 2021 sa uskutočnili dve výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá a cestovné
granty v rámci Národného štipendijného programu, a to prvá s uzávierkou 30. apríla 2021
a druhá s uzávierkou 31. októbra 2021.
Celkovo bolo v roku 2021 podaných 807 žiadostí, z toho 122 uchádzačov zo Slovenska
na pobyty v zahraničí (19 študentov, 72 doktorandov a 31 postdoktorandov) a 685 uchádzačov
zo zahraničia (181 študentov, 127 doktorandov a 377 uchádzačov v kategórii vysokoškolský
učiteľ, vedecký a umelecký pracovník). Štipendium získalo spolu 351 uchádzačov, z toho 81
uchádzačov zo Slovenska na pobyty v zahraničí (7 študentov, 48 doktorandov a 25
postdoktorandov) a 270 uchádzačov zo zahraničia (50 študentov, 48 doktorandov a 172
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 pri konzultáciách iniciovaných uchádzačmi o štipendium a ich
kontaktnými osobami z pozývajúcej inštitúcie v procese prípravy žiadostí (teda pred termínom
uzávierky) snažili poukazovať na prípadné nedostatky, pričom však do žiadostí uchádzačov
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administrátori priamo nezasahovali. Avšak mnoho záujemcov takúto možnosť konzultácie
nevyužilo.
Po formálnej kontrole žiadostí administrátormi programu nasledovalo ich hodnotenie
členmi výberovej komisie. Všetci členovia výberovej komisie hodnotili žiadosti o štipendium
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 traja členovia
komisie v oboch uzávierkach. Týmto členom komisie boli vytlačené materiály následne osobne
doručené pracovníkom SAIA (nakoľko sa členovia komisie 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. 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 2021. Podrobné štatistiky o predložených a schválených
žiadostiach podaných v roku 2021 (podľa odborného zamerania uchádzačov, krajiny pobytu,
resp. štátnej príslušnosti, prijímajúcej/vysielajúcej inštitúcie a pohlavia) uvádzame v prílohách
č. 2 – 9 tejto správy.

Uzávierka na predkladanie žiadostí 30. 4. 2021
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo 17. júna 2021 v online prostredí, 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
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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 30. apríla 2021
výberová komisia konštatovala, že s ohľadom na aktuálnu alokáciu finančných prostriedkov na
program zo strany MŠVVŠ SR nebolo možné podporiť ešte viacero vysoko kvalitných žiadostí
uchádzačov (teda žiadosti hodnotené na úrovni 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 23 vysoko kvalitných žiadostí,
pričom na ich podporu by len pre tento výber muselo byť financovanie programu navýšené
o cca 133 703 €. Výberová komisia preto aj naďalej odporúčala Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR zvýšiť rozpočet programu na štipendiá a granty.

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku
K termínu uzávierky prijímania žiadostí – 30. apríla 2021 – sa o štipendium a cestovný
grant uchádzalo 49 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly žiadostí zo strany
administrátora programu bolo zistené, že 11 uchádzačov (6 v kategórii študent a 5 v kategórii
doktorand) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium. Výberová
komisia vzala na vedomie a súhlasila so zamietnutím žiadostí, ktoré nespĺňali formálne
podmienky programu.
49 uchádzačov pochádzalo z 12 slovenských vysokých škôl a z 2 ústavov Slovenskej
akadémie vied. V 2 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium realizuje
na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 1 ústave SAV. Z celkového počtu 49 uchádzačov si
podalo žiadosť 14 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 24 v kategórii
doktorand a 11 v kategórii postdoktorand. Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 25 krajín
sveta (z toho 30 žiadostí bolo do 15 krajín EÚ/EHP a Švajčiarska a 19 žiadostí bolo do 10 krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska).
Žiadosti o štipendiá vrátane cestovných grantov uchádzačov s trvalým pobytom na
Slovensku podané k 30. aprílu 2021 predstavovali požiadavku v sume 200 290 €.
V súvislosti s pandemickou situáciou, ktorá zasiahla a ovplyvnila aj pobyty štipendistov
z výberov predošlého roku (18.5. 2020 a 31. 10. 2020), 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 2 uchádzači (1 doktorand, 1 postdoktorand).
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Výberová komisia na zasadnutí dňa 17. júna 2021 navrhla udeliť štipendium 5
študentom slovenských vysokých škôl na časť magisterského štúdia (23 štipendijných
mesiacov) do 5 krajín sveta, 19 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť
doktorandského štúdia (90 štipendijných mesiacov) do 13 krajín sveta a 10 postdoktorandom
pôsobiacich na slovenských vysokých školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich kariérnym
rozvojom (47 štipendijných mesiacov) do 8 krajín sveta. Finančnú podporu získalo spolu 34
uchádzačov do 19 krajín (11 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 20 štipendistov; 8 krajín mimo
EÚ/EHP/Švajčiarska – 14 štipendistov) v rozsahu 162 štipendijných mesiacov. Výberová
komisia zároveň navrhla udeliť 4 cestovné granty žiadané so štipendiom pre študentov, 15
cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov a 7 cestovných grantov
žiadaných so štipendiom pre postdoktorandov.
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 186 430 €, teda konkrétne:
•
•
•

5 študentov:
18 440 €,
19 doktorandov:
112 970 €,
10 postdoktorandov: 55 020 €.

Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám vo výške
12 250 €, a to:
•
•
•

4 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (celkom 2 500 €),
15 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (celkom 6 750 €),
7 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre postdoktorandov (celkom 3 000 €).

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 – 30. apríla 2021 – sa o štipendium uchádzalo
364 zahraničných uchádzačov, pričom aj napriek pandemickej situácii na Slovensku a vo svete
sa jedná o najvyšší počet podaných žiadostí v rámci NŠP počas jednej uzávierky. Na základe
kontroly žiadostí administrátorom programu sa zistilo, že 118 podaných žiadostí (43
v kategórii študent, 18 v kategórii doktorand, 57 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.
364 uchádzačov z 54 krajín (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 47 uchádzačov; 42 krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 317 uchádzačov) žiadalo o štipendium na pobyty na 23
slovenských vysokých školách, 21 ústavoch SAV a 1 výskumnom centre a 1 žiadosť bola bez
určeného cieľu pobytu (zamietnutá pre formálne nedostatky). Z celkového počtu 364
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uchádzačov si podalo žiadosť 105 v kategórii študent, 59 v kategórii doktorand a 200
v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník.
Výberová komisia odporučila udeliť štipendium 30 študentom (162 štipendijných
mesiacov), 22 doktorandom (127 štipendijných mesiacov) a 76 vysokoškolským učiteľom,
vedeckým a umeleckým pracovníkom (415 štipendijných mesiacov). Finančnú podporu získalo
spolu 128 uchádzačov z 25 krajín (8 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 17 štipendistov; 15 krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 111 štipendistov) v rozsahu 704 štipendijných mesiacov.
Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendijné pobyty počas akademického roka
2021/2022 predstavovali 1 177 504,00 € (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 618 920 € (vrátane
prostriedkov na refundáciu zdravotnej prehliadky a príspevkov na cestovné), teda konkrétne:
•
•
•
•

30 študentov
22 doktorandov
3 mladších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov
73 starších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov

83 850 €,
105 768 €,
13 612 €,
415 690 €.

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

Uzávierka na predkladanie žiadostí 31. 10. 2021
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo 9. decembra 2021 a vzhľadom na
epidemiologickú situáciu, kapacitné možnosti zasadacej miestnosti v priestoroch SAIA, n. o., a
počet členov komisie a členov administratívneho tímu SAIA, n. o., prebehlo v online prostredí
tak, ako aj predošlé zasadnutie. Zasadnutie sa konalo prostredníctvom služby MS Teams.
Členom komisie boli včas poskytnuté podkladové materiály k zasadnutiu na preštudovanie cez
online bezpečnostné úložisko MS OneDrive a sprostredkovaná linka na pripojenie sa k
samotnému zasadnutiu.
Tento výber bol ovplyvnený aj predbežnou informáciou o tom, že v zmysle Stratégie
internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030, ktorú schválila vláda SR dňa 8. 12. 2021,
je plán MŠVVŠ SR od roku 2022 navýšiť rozpočet NŠP o 900 000 € (primárne z prostriedkov
Plánu obnovy a odolnosti), a to s cieľom zvýšenia úspešnosti vysokokvalitných žiadostí
(s hodnotením nad 75 %). Orientačne sa preto zohľadňoval očakávaný rozpočet v celkovej
výške 2 000 000 €. Výberová komisia ocenila plánované navýšenie rozpočtu. V danom výbere
boli preto nominovaní náhradníci spomedzi uchádzačov vo všetkých kategóriách v rámci
slovenských aj zahraničných uchádzačov po hranicu 75% z celkového počtu bodov,
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stanovených za ukazovateľ kvality žiadosti s tým, že po oficiálnom schválení navýšeného
rozpočtu majú byť všetci nominovaní náhradníci schválení ako štipendisti. V čase písania tejto
výročnej správy bol navýšený rozpočet aj oficiálne potvrdený zo strany MŠVVŠ listom z dňa
18. 1. 2022, a preto SAIA daným náhradníkom štipendiá v súlade s rozhodnutím výberovej
komisie začiatkom roka 2022 udelila.

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku
K termínu uzávierky prijímania žiadostí – 31. októbra 2021 – sa o štipendium a cestovný
grant uchádzalo 73 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly žiadostí zo strany
administrátorky programu bolo zistené, že 17 uchádzačov (3 v kategórii študent, 12 v kategórii
doktorand a 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.
73 uchádzačov pochádzalo z 16 slovenských vysokých škôl a zo 6 ústavov Slovenskej
akadémie vied. V 10 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium
realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 9 ústavoch SAV. Z celkového počtu 73
uchádzačov si podalo žiadosť 5 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 48
v kategórii doktorand a 20 v kategórii postdoktorand. Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty
do 25 krajín sveta (z toho 56 žiadostí bolo do 17 krajín EÚ/EHP a Švajčiarska a 17 žiadostí bolo
do 8 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska).
Žiadosti o štipendiá vrátane cestovných grantov uchádzačov s trvalým pobytom na
Slovensku podané k 31. októbru 2021 predstavovali požiadavku v sume 264 190 €.
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 5 uchádzači (3 doktorandi, 2 postdoktorandi).
Výberová komisia na zasadnutí dňa 9. decembra 2021 odporučila udeliť štipendium 2
študentom slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (7
štipendijných mesiacov), 19 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť
doktorandského štúdia (96 štipendijných mesiacov) a 13 postdoktorandom pôsobiacim na
slovenských vysokých školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (52
štipendijných mesiacov). Finančnú podporu tak bezprostredne získalo spolu 34 uchádzačov
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do 17 krajín (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 25 štipendistov; 5 krajín mimo
EÚ/EHP/Švajčiarska – 9 štipendistov) v rozsahu 155 štipendijných mesiacov.
V kategórii doktorand výberová komisia nominovala 10 náhradníkov (51 štipendijných
mesiacov) a v kategórii postdoktorand komisia nominovala 3 náhradníkov (13 štipendijných
mesiacov).
Výberová komisia zároveň udelila 2 cestovné granty žiadaných so štipendiom pre
študentov, 13 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov a 8 cestovných
grantov žiadaných so štipendium pre postdoktorandov. V prípade náhradníkov boli schválené
4 cestovné granty žiadané so štipendiom pre doktorandov a 2 cestovné granty žiadané so
štipendiom pre postdoktorandov.
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 151 870 €, teda konkrétne:
•
•
•

2 študentom:
19 doktorandom:
13 postdoktorandom:

6 180 €,
103 250 €,
42 440 €.

Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám vo výške 8 000
€, a to:
•
•
•

2x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (celkom 500 €),
13x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (celkom 5 250 €),
8x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre postdoktorandov (celkom 2250 €).

Výberová komisia taktiež odsúhlasila štipendiá pre 13 náhradníkov, čo predstavuje očakávané
plnenie vo výške 60 500 €, teda konkrétne:
• 10 doktorandom:
49 300 €,
• 3 postdoktorandom:
11 200 €.

Výberová komisia zároveň odsúhlasila cestovné granty k štipendiám pre náhradníkov vo výške
3 750 €, a to:
•
•

4x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (celkom 2 500 €),
2x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre postdoktorandov (celkom 1 250 €).

Uchádzači zo zahraničia
K termínu uzávierky prijímania žiadostí 31. októbra 2021 sa o štipendium uchádzalo
321 uchádzačov zo zahraničia, pričom vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu na
Slovensku a vo svete a v porovnaní s počtami z minulých uzávierok, záujem o program
neklesá, ale práve naopak. Na základe kontroly žiadostí administrátorom programu sa zistilo,
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že 118 podaných žiadostí (40 v kategórii študent, 30 v kategórii doktorand, 48 v kategórii
vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) nesplnilo podmienky programu.
321 uchádzačov z 52 krajín (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 34 uchádzačov; 40 krajín
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 287 uchádzačov) žiadalo o štipendium na pobyty na 26
slovenských vysokých školách, 27 ústavoch SAV, 2 v 2 výskumných centrách a 4 žiadosti boli
bez určeného cieľa pobytu (zamietnuté pre formálne nedostatky). Z celkového počtu 321
uchádzačov si podalo žiadosť 76 v kategórii študent, 68 v kategórii doktorand a 177 v kategórii
vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník.
Výberová komisia odporučila udeliť štipendium 15 študentom (72 štipendijných
mesiacov), 16 doktorandom (96 štipendijných mesiacov) a 51 vysokoškolským učiteľom,
vedeckým a umeleckým pracovníkom (280 štipendijných mesiacov). Finančnú podporu získalo
spolu 82 uchádzačov z 24 krajín (7 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 10 štipendistov; 17 krajín mimo
EÚ/EHP/Švajčiarska – 72 štipendistov) v rozsahu 448 štipendijných mesiacov. Žiadosti
zahraničných uchádzačov o štipendijné pobyty počas akademického roka 2021/2022
predstavovali 1 010 380 € (vrátane predpokladaných nákladov na preplatenie zdravotnej
prehliadky [všetky kategórie] a príplatku na cestovné [kategória študent a doktorand]).
Výberová komisia schválila štipendiá v celkovom rozsahu 407 180 € (vrátane prostriedkov na
refundáciu zdravotnej prehliadky a príspevkov na cestovné), teda konkrétne:
•

15 študentov

39 300 €,

•

16 doktorandov

79 214 €,

•

2 mladších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov

10 676 €,

•

49 starších vysokoškolských učiteľov/výskumníkov

277 990 €.

Výberová komisia taktiež odsúhlasila štipendiá pre 59 náhradníkov (336 štipendijných
mesiacov), čo predstavuje očakávané plnenie vo výške 60 500 €, teda konkrétne:
• 5 študentom:
10 000 €,
• 10 doktorandom:
42 572 €,
• 44 vysokoškolských učiteľov, vedeckých a umeleckých pracovníkov:
255 290 €.

Výberová komisia zároveň odsúhlasila cestovné granty k 14 štipendiám pre náhradníkov vo
výške 8 000 €, a to:
•
•

4x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (celkom 1 750 €),
10x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (celkom 6 250 €).

Po oznámení výsledkov výberu jeden zo zamietnutých uchádzačov o štipendium
požiadal v súlade so 6. bodom podmienok Národného štipendijného programu schválených
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Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 15. 4. 2020 o preskúmanie postupu pri
spracovaní a hodnotení žiadosti, ktorá bola v rámci tohto zamietnutá pre nesplnenie
formálnych podmienok. Žiadosť bola administrátorom programu opätovne preskúmaná,
pričom na základe preskúmania bolo zistené administratívne pochybenie pod vplyvom
konverzie dokumentov v online systéme, a teda žiadosť o štipendium bola dodatočne
vyhodnotená ako formálne vyhovujúca kritériám programu. V nadväznosti na zistenú
skutočnosť sa pristúpilo k nápravným krokom – bola oslovená predsedníčka výberovej
komisie, ktorá bola informovaná o vzniknutej situácii a bol jej navrhnutý postup riešenia (teda
dodatočné ohodnotenie žiadosti hodnotiteľmi/členmi výberovej komisie a porovnanie
výsledku voči bodovej hranici stanovenej výberovou komisiou pre schválenie žiadostí v danom
výbere, resp. voči hranici stanovenej pri náhradníkoch v danej kategórii, pričom v prípade
prekročenia hranice by sa postupovalo rovnocenne s ostatnými uchádzačmi), s ktorým
súhlasila. Následne boli v zmysle navrhovaného riešenia oslovení dvaja hodnotitelia, ktorí
žiadosť ohodnotili. Žiadosť získala 27 bodov, t. j. 90 % z celkového počtu bodov, a teda
prekročila hranicu stanovenú výberovou komisiou na zasadnutí komisie pre odporúčanie na
udelenie štipendia. Po vykonaní hodnotenia žiadosti boli so vzniknutou situáciou
a s dosiahnutým výsledkom hodnotenia oboznámení korešpondenčne všetci členovia
výberovej komisie, pričom došlo zo strany výberovej komisie konsenzuálne k odobreniu
návrhu, že uchádzač má byť podporený zo zdrojov NŠP. SAIA preto ako administrátor
programu v nadväznosti na vyššie uvedené udelila uchádzačovi štipendium.

Administrácia schválených štipendií a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po
ukončení pobytu
Zmeny v termínoch vyplácania štipendia
SAIA po dôkladnom zvážení všetkých okolností a dopadov, pristúpila k zavedeniu
nových jednotných termínov vyplácania štipendia pre štipendistov. Doposiaľ bolo vyplácanie
štipendií nastavené tak, že slovenským štipendistom bolo vyplácané štipendium do 10 dní od
doručenia všetkých potrebných dokumentov tak na začiatku, ako aj na konci štipendijného
pobytu, resp. po návrate. Zahraniční štipendisti nemali pevne ani orientačne stanovený termín
prvej výplaty štipendia (ten závisel od doručenia dokumentov administrátorovi), iba v prípade
posledného štipendia platilo ako pri slovenských štipendistoch, že im bude vyplatené
štipendium do 10 dní od doručenia potrebnej dokumentácie.
Z hľadiska administrácie tak administrátormi programu, ako aj finančnou manažérkou,
bolo náročné vyplácať a administrovať štipendiá priebežne po doručení dokumentov, nakoľko
dokumenty boli doručované do SAIA takmer každým dňom, a preto bolo potrebné vyplácať
štipendiá na veľmi nepravidelnej báze, niekedy aj 4- až 5-krát za mesiac, podľa toho, kedy
štipendisti doručili dokumenty, resp. kedy odchádzali zo Slovenska. S očakávaným navýšením
rozpočtu a teda s očakávaným zvýšením počtu mesačne vyplácaných štipendií bolo potrebné
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s cieľom očakávateľnosti platieb a plánovania administratívnych úkonov stanoviť rozhodujúce
termíny pre doručovanie dokumentov zo strany štipendistov a od týchto termínov odvíjať
termíny platieb. Bolo teda zo strany administrátora programu (SAIA) ustanovené, že pre
splnenie podmienok pre vyplatenie prvej platby štipendia v súvislosti s nástupom na pobyt,
siedmej platby štipendia pri pobyte dlhšom ako 6 mesiacov a poslednej platby štipendia a
cestovného grantu (ak bol schválený) v súvislosti s ukončením pobytu, budú štipendistom
k dispozícii 2 termíny pre doručenie dokumentov, a to do 15. dňa v mesiaci alebo do
posledného dňa v mesiaci. Výplata štipendia, ktorá je podmienená doručením dokumentov,
preto v takom prípade bude zrealizovaná najneskôr na desiaty pracovný deň po termíne
stanovenom pre odovzdanie dokumentov, ak predložené podkladové materiály štipendistu
spĺňajú všetky programom stanovené podmienky a administrátor štipendijného programu
nepožiada štipendistu o doplnenie dokumentov. Naďalej budú platiť ostatné ustanovenia
termínov, teda napr. pre prípad platby, ktorá by sa mala realizovať v mesiaci január, naďalej
platí, že táto platba bude vyplatená najneskôr vo februárovom termíne, a pri viac ako
mesačnom štipendiu je každá ostatná platba za prislúchajúci mesiac (pri splnení
dokumentačných podmienok) aj naďalej vyplácaná do 7. dňa daného mesiaca.

Vysielaní štipendisti a administratívne úkony (vrátane vyhodnotenia postrehov zo
záverečných správ štipendistov)
SAIA, n. o., počas celého roka 2021 vyplácala štipendiá a cestovné granty slovenským
štipendistom NŠP podľa podmienok stanovených v Dohode o udelení štipendia medzi SAIA, n.
o., a štipendistom (výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 18. mája 2020, 31.
októbra 2020 a 30. apríla 2021).
SAIA, n. o., 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 pripravila návrh na úpravu výšky štipendií na pokrytie životných
nákladov slovenských študentov, doktorandov a postdoktorandov v Belgicku. K revízii výšky
štipendií sme pristúpili na základe opakovaných podnetov zo strany štipendistov realizujúcich
svoj študijný alebo výskumný pobyt v Belgicku, ktorí súčasnú výšku štipendia hodnotia ako
nedostatočnú na pokrytie životných nákladov. Výšku mesačného štipendia v danej krajine
navrhla SAIA, n. o., ako administrátor programu po vyjadrení Veľvyslanectva SR v Bruseli. SAIA,
n. o., predložila MŠVVaŠ SR návrh na úpravu výšky štipendií listom z 27. 5. 2021. MŠVVaŠ SR
navrhovanú výšku štipendia schválilo.
SAIA, n. o., 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 pripravila návrh na stanovenie výšky štipendií na pokrytie
životných nákladov slovenských študentov, doktorandov a postdoktorandov v Gruzínsku.
Štipendium do uvedenej krajiny nebolo doteraz predmetom schvaľovania, pretože až do
výberu v rámci výzvy s uzávierkou 30. 4. 2021 neboli vybraní žiadni štipendisti s plánovaným
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pobytom v Gruzínsku. Výšku mesačného štipendia v danej krajine navrhla SAIA, n. o., ako
administrátor programu pri zohľadnení vyjadrenia Veľvyslanectva SR v Tbilisi. SAIA, n. o.,
predložila MŠVVaŠ SR návrh na stanovenie výšky štipendií listom z 2. 7. 2021. MŠVVaŠ SR
navrhovanú výšku štipendia schválilo.
Počas celého roka 2021 SAIA, n. o., komunikovala so štipendistami s trvalým pobytom
v SR, tak pred ich nástupom na štipendijný pobyt, ako aj počas ich pobytu v zahraničí, a to
najmä v súvislosti s otázkami súvisiacimi so začiatkom vyplácania štipendia. Frekventované
boli aj otázky smerujúce k možnosti posunov termínov nástupu na štipendijný pobyt, možnosti
nenastúpenia na štipendijný pobyt, predčasného ukončenia štipendijného pobytu z dôvodu
pandemickej situácie a pod. Štipendistov tiež zaujímala možnosť absolvovať schválený
štipendijný pobyt dištančnou formou. Administrátor štipendia tiež informoval štipendistov,
ktorí sa rozhodli posunúť termín nástupu na štipendijný pobyty o postupe a potrebných
náležitostiach v súvislosti s posunom. Štipendisti boli informovaní v tom zmysle, že pobyt je
možné posunúť na neskorší termín, no takýto pobyt musí byť ukončený najneskôr do 30.
novembra 2021 (resp. v prípade študentov do 31.8.2021). V prípade, že v dôsledku aktuálnej
situácie (opatrenia prijímané vysielajúcou alebo prijímajúcou inštitúciou, resp. obmedzenia
týkajúce sa vstupu do krajiny pobytu štipendistu) štipendista nemohol nastúpiť na pobyt v
plánovanom termíne, administrátor umožnil štipendistovi posun študijného/výskumného
pobytu v zahraničí na neskorší termín, a to na základe jeho žiadosti s uvedením dôvodov pre
posun štipendijného pobytu a doloženia podpornej dokumentácie (súhlas školiteľa, resp.
súhlas vedenia domácej inštitúcie, súhlas prijímajúcej inštitúcie). V prípade potreby SAIA
vystavila a zaslala štipendistom nové Dekréty o udelení štipendia s aktualizovaným dátumom
nástupu na pobyt.
V súvislosti s pandemickou situáciou štipendisti kontaktovali SAIA s množstvom otázok
týkajúcich sa ich štipendijného pobytu ovplyvneného šírením koronavírusu. Štipendistov
zaujímalo, či pri predčasnom ukončení pobytu budú mať nárok na vyplatenie štipendia v tom
mesiaci. Častými boli otázky ohľadne predčasného ukončenia pobytu a náležitostí, ktoré musia
štipendisti v tejto súvislosti splniť. Štipendisti sa pýtali aj na možnosť prerušenia pobytu a jeho
opätovného pokračovania po skončení mimoriadnej situácie, čo ale podmienky programu
neumožňovali. V prípade predčasného ukončenia pobytov niektorých štipendistov SAIA
posudzovala nárok štipendistov na úhradu štipendia a cestovného grantu, a to na základe
predloženej záverečnej správy štipendistov, potvrdenia o ukončení pobytu a ostatných
podkladov, ktorými štipendisti dokladovali dôvody predčasného ukončenia pobytu.
Na SAIA sa taktiež obracali štipendisti, ktorých štipendijný pobyt v zahraničí ešte
nezačal a zaujímalo ich, či je možné nástup na štipendijný pobyt posunúť na neskorší termín.
Štipendistom, ktorí z dôvodu pandemickej situácie nemohli nastúpiť na plánovaný pobyt a
ktorí nemohli posunúť svoj pobyt na neskorší termín v rámci obdobia, v ktorom bolo možné
čerpať štipendium, bolo odporučené uchádzať sa o štipendium opätovne v najbližšej uzávierke
na podávanie žiadostí a k svojej žiadosti priložiť prílohu s vysvetlením dôvodov, pre ktoré
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nebolo možné pobyt absolvovať. Výberová komisia posudzuje takéto žiadosti so zreteľom na
uvedené mimoriadne okolnosti.
Administrátor programu priebežne kontroloval záverečné dokumenty štipendistov
(záverečná správa z pobytu, potvrdenie o ukončení pobytu), ktorí v roku 2021 ukončili svoje
štipendijné pobyty v zahraničí. V prípade potreby boli štipendisti vyzvaní na úpravu, resp.
doplnenie záverečnej správy.
Podrobný prehľad podľa vysielajúcich inštitúcií o čerpaní štipendijných mesiacov za rok
2021 a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2021, je uvedený v prílohe č. 11.

Hodnotenie spokojnosti štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku na základe
záverečných správ
Podmienkou riadneho ukončenia štipendijného pobytu je aj odovzdanie záverečnej
správy o absolvovanom pobyte zo strany štipendistu. Administrátor programu prečítal
a vyhodnotil všetky záverečné správy, ktoré odovzdali štipendisti Národného štipendijného
programu v roku 2021 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj štipendijný
pobyt v zahraničí). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 18. mája 2020 išlo spolu o 24
záverečných správ (3 správy v kategórii študent, 16 správ v kategórii doktorand a 5 správ
v kategórii postdoktorand). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 31. októbra 2020 išlo spolu
o 24 záverečných správ (3 správy v kategórii študent, 16 správ v kategórii doktorand a 5 správ
v kategórii postdoktorand). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2021 išlo spolu o 9
záverečných správ (8 správ v kategórii doktorand a 1 správa v kategórií postdoktorand).
Administrátor programu vyhodnotil spolu 57 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 2021 bola naďalej situácia spôsobená
šírením pandémie koronavírusu, ktorá negatívne ovplyvnila priebeh mnohých študijných
a výskumných pobytov v tomto období. Pandémia spôsobila, že viacerí štipendisti museli
predčasne ukončiť svoje pobyty z dôvodu nepriaznivej situácie alebo boli nútení nástup na
pobyt posunúť na neskorší termín. Počas pobytu sa štipendisti museli vysporiadať s rôznymi
obmedzeniami (karanténa na začiatku pobytu, zabezpečenie si základných potrieb počas
karantény, časté preventívne testovanie pracovníkov, obmedzenie pobytu v laboratóriách a
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vstupu do knižníc a archívov, obmedzené stretávanie sa vo väčších skupinách, zrušenie
konferencií, obmedzený počet ľudí na pracovisku, obmedzené možnosti cestovania, zrušenie
teambuildingových aktivít). Jedna štipendistka uviedla, že sa počas pobytu v zahraničí nakazila
ochorením covid-19.
Štipendisti však pandemickú situáciu vnímali lepšie ako v predchádzajúcom roku,
akceptovali a prispôsobili sa obmedzeniam, ktoré boli v súvislosti s pandémiou zavedené na
zahraničných inštitúciách a napriek týmto opatreniam vnímali absolvovaný štipendijný pobyt
ako prínosný a s naplnením naplánovaných odborných cieľov. Viacerí vyzdvihli aj ústretovosť
a nápomocnosť prijímajúcej inštitúcie pri zvládnutí situácie.
Dve štipendistky mali problém zabezpečiť si originály niektorých dokumentov
(akceptačný list, potvrdenie o nástupe) z dôvodu problematickej komunikácie so
zodpovednými pracovníkmi univerzity (obe štipendistky absolvovali pobyt v Taliansku). Jedna
štipendistka si originál potvrdenia o nástupe musela vybavovať dvakrát, keďže prvá zásielka
nebola administrátorovi programu doručená. Problémy s doručovaním dokumentov zo
zahraničia na Slovensko sa vyskytli aj u iných štipendistov, kedy poštové zásielky boli
doručované veľmi dlho, resp. neboli doručené vôbec.
V prípade študijných pobytov sa výučba presunula do online priestoru, virtuálnou
formou prebiehali aj semináre a konzultácie s vyučujúcimi. Výhodu online výuku vnímala
jedna štipendistka v prípade skupinovej práce, pretože v online miestnostiach sa jednotlivé
skupiny vzájomne nerušili.
Jeden štipendista mal problém s pricestovaním z pobytu na Slovensko z dôvodu
zrušenia všetkých medzinárodných spojení.
V jednom prípade bola problematicky vnímaná skutočnosť, že štipendium je
štipendistovi zaslané až po nástupe na štipendijný pobyt a po doručení potvrdenia o nástupe
na pobyt, čím si prvotné náklady (cestovné, depozit sa ubytovanie) štipendista musí
predfinancovať z vlastných zdrojov. Podmienky vyplácania štipendia sú stanovené v Dohode
o udelení štipendia, štipendista je s týmito podmienkami pred vycestovaním na pobyt
oboznámený a podpisom dohody s nimi súhlasí. Tento postup zabezpečuje efektívne
vynakladanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov.
SAIA, n. o., sa vďaka Usmerneniu zo dňa 3. 4. 2020 podarilo zmierniť negatívne dopady
aktuálnej situácie na štipendistov (napr. v prípade predčasného ukončenia pobytu
preplatením mesačného štipendia za začatý štipendijný mesiac v plnej výške, akceptovaním aj
skenov dokumentov).
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
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inštitúcie, resp. konkrétnej krajiny, a administrátor štipendií (a často ani samotný uchádzač)
ich nevedia ovplyvniť.
Niekoľko štipendistov uviedlo problémy s ubytovaním v zahraničí (napr. potreba nájsť
si zahraničného ručiteľa, menšie problémy s ubytovaním kvôli pandemickej situácií, ťažkosť
nájsť si ubytovanie vo väčšom meste).
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.
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 Fínsko,
Francúzsko, Gruzínsko, Holandsko, Kanada, Nórsko, Rakúsko 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 niektorých prípadoch mali
štipendisti vyššie výdavky aj v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie, ktorá spôsobila
obmedzenia pri prenájme ubytovania (napr. štipendista si v snahe vyhnúť sa spoločne
zdieľaným sociálnym priestorom našiel drahšie ubytovanie), v možnosti zabezpečenia si
vlastného stravovania (z dôvodu zatvorenia kuchýň na internátoch), taktiež zvýšené náklady
na začiatku pobytu (napr. z dôvodu povinnej karantény pred nástupom na pobyt a s ňou
spojenou nutnosťou izolácie v hotelovom ubytovaní) a náklady na testovanie na vírus covid19.
Pri krajinách Česká republika, Nemecko, Slovinsko a Taliansko uviedol viac ako jeden
štipendista, že mu štipendium nepostačovalo na pokrytie životných nákladov.
V prípade Českej republiky uviedli traja štipendisti nepostačujúce štipendium a štyria
štipendisti uviedli, že štipendium je hraničné (z celkovo štrnástich štipendistov, ktorí strávili
pobyt v tejto krajine). V prípade štipendistov, ktorí uviedli, že štipendium nepostačovalo, bol
jeden študent a dvaja doktorandi. Ako hlavný dôvod uviedli štipendisti vysoké náklady na
ubytovanie (dvaja štipendisti absolvovali pobyt v hlavnom meste Praha). Navýšenie štipendií
do Českej republiky bolo schválené MŠVVaŠ SR v júni 2020 a momentálne sa ďalšie zvyšovanie
štipendií do tejto krajiny neplánuje. Situáciu ale budeme ďalej sledovať a na základe ďalších
podnetov zo strany štipendistov ju budeme priebežne vyhodnocovať.
V prípade Nemecka uviedli dvaja štipendisti nepostačujúce štipendium (z celkovo
šiestich štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine), Slovinska dvaja štipendisti (z celkovo
dvoch štipendistov, ktorí strávili pobyt v tejto krajine) a Talianska dvaja štipendisti (z celkovo
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štyroch 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.
V prípade Nemecka a Talianska už počas dlhšieho obdobia sledujeme nespokojnosť
štipendistov s výškou poskytovaného štipendia. S ohľadom na zvyšujúce sa životné náklady
v Nemecku a Taliansku pripravíme návrh na zvýšenie mesačného štipendia pre štipendistov,
ktorí absolvujú pobyty v rámci Národného štipendijného programu SR v tejto krajine.
Situáciu pri ostatných krajinách budeme sledovať a podnety zo strany štipendistov
evidovať a vyhodnocovať s ohľadom na kategóriu štipendistov a detailné miesto pobytu.
Okrem nepostačujúceho štipendia jeden uchádzač uviedol, že nepostačujúca bola aj
výška cestovného grantu. Išlo o štipendistu, ktorý strávil pobyt v Nemecku. Z dôvodu
komplikácie pri návrate na Slovensko, kedy bola možná iba letecká doprava, došlo
k predraženiu cestovných nákladov.
V súvislosti s cestovným grantom jeden štipendista uviedol, že by uvítal iný model
udeľovania cestovného grantu, ktorý by zohľadnil „reálnu“ a nie „vzdušnú“ vzdialenosť medzi
miestom pobytu štipendistu na Slovensku a miestom pobytu v zahraničí. V prípade štipendistu
vzdialenosť medzi Prešovom a Brnom vzdušnou čiarou nepresiahla hranicu 350 km (čo je
minimálna vzdialenosť „vzdušnou čiarou“, na základe ktorej môže byť vyplatená najnižšia
sadzba cestovného grantu), reálna vzdialenosť medzi mestami je však viac ako 350 km, a teda
štipendista by mal nárok na udelenie cestovného grantu. Cestovné granty v rámci Národného
štipendijného programu sa udeľujú paušálne na základe „vzdušnej vzdialenosti“ od uzávierky
18.5.2020 a táto zmena zjednodušila administrovanie a vyplácanie cestovných grantov pre
štipendistov. Pri stanovení vzdialenosti „vzdušnou čiarou“ sa využíva webová stránka
Európskej
komisie
(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distancecalculator), ktorá zabezpečuje transparentný proces výpočtu vzdialenosti samotným
štipendistom a následnej kontroly zo strany administrátora programu, a preto sa momentálne
nad zmenou spôsobu výpočtu vzdialenosti pri udeľovaní cestovného grantu neuvažuje.
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. Jedna štipendistka,
ktorá absolvovala pobyt v Českej republike uviedla, že bankomaty siete jej vlastnej banky
v Českej republike si účtovali vyššie poplatky za výber. Štipendistka, ktorá absolvovala pobyt
v Uzbekistane uviedla, že v krajine bola obmedzená možnosť výberu peňazí z bankomatu a
platba v obchode kartami vydanými v zahraničí (vzhľadom na predpokladané problémy mala
vytvorenú dostatočná finančná zásobu na predchádzanie týmto problémom).
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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 a cestovného grantu 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. Týka sa to aj výdavkov spojených
s cestovným grantom);
možnosť predkladať potrebné dokumenty v súvislosti s nástupom a ukončením
samotného pobytu len v elektronickej forme (alebo s naskenovaným podpisom),
prípadne požadovať všetky originály až po návrate z pobytu – veľmi častý návrh
(komentár administrátora: Po nástupe na pobyt je štipendista povinný zaslať SAIA,
n. o., potvrdenie o nástupe na pobyt – sken dokumentu e-mailom, na základe čoho
je mu zaslané štipendium za prvý mesiac, a originál dokumentu poštou. Taktiež, po
ukončení pobytu je štipendista povinný doručiť do SAIA, n. o., potvrdenie o ukončení
pobytu – originál, a v prípade študentov aj potvrdenie o absolvovaných skúškach a
získaných kreditoch a záverečnú správu. Kvôli overovaniu platnosti a originality
uvedených dokumentov nie je možné akceptovať výlučne naskenované verzie
potvrdení, resp. dokumenty s naskenovaným 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. V súčasnej pandemickej situácii môže
administrátor programu 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“ a následne od 22.10.2022 platnými „Zásadami pre
priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov v štandardných
podmienkach a v podmienkach ovplyvnených mimoriadnymi okolnosťami“ na
základe zhodnotenia aktuálnej objektívnej situácie odlišne od podmienok
štipendijného programu akceptovať pre splnenie podmienok a preukázanie
nárokov aj skeny dokumentov alebo iný alternatívny spôsob preukázania splnenia
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podmienky danej štipendijným programom - napr. v odôvodnených prípadoch môže
byť akceptované ako potvrdenie o ukončení pobytu aj e-mail pozývajúcej osoby
potvrdzujúci ukončenie pobytu, alebo doklad preukazujúci nemožnosť
pokračovania pobytu (napr. printscreen z webovej stránky potvrdzujúci zatvorenie
inštitúcie z dôvodov súvisiacich s Covid-19) a pod. Tento postup ale nie je
štandardným postupom a uplatňuje sa vo výnimočných prípadoch, kedy je pre
štipendistu nemožné zabezpečiť si originály dokumentov z dôvodu pandemickej
situácie.
možnosť predĺžiť výskumný pobyt (komentár administrátora: Aj keď ide
o opakujúcu sa požiadavku, žiaľ, nie je možné predĺžiť schválený študijný/výskumný
pobyt v rámci programu NŠP, keďže finančné prostriedky NŠP sú viazané na
financovanie ďalších udelených pobytov. Navyše, štipendium na študijný, resp.
výskumný pobyt v rámci NŠP je udeľované aj na základe odborného programu,
ktorý obsahuje aj relatívne podrobný časový harmonogram, ktorého efektivitu
odborne posudzuje výberová komisia, nie je teda opodstatnené pobyt predlžovať.
Ide o štandardný prístup pre všetky obdobné štipendijné programy.);
podrobnejší popis zameraný na písanie celej žiadosti, na aké aspekty si 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. Na webovej stránke NŠP je
tiež v sekcii „Rady uchádzačom“ prehľadne a podrobne uvedené, čo by mali
jednotlivé podkladové materiály obsahovať. Uchádzači o štipendium môžu aj podľa
týchto inštrukcií 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. Týmto spôsobom SAIA pomáha uchádzačom zvýšiť
kvalitu ich žiadosti o štipendium a uľahčiť proces jej prípravy);
pridať uzávierku na podávanie žiadostí v januári, aby študenti mohli vycestovať aj
na poslednú chvíľu v prípade, že sa zvýšia finančné prostriedky z programu
(komentár administrátora: Na základe dlhoročných skúseností s manažovaním
štipendijných programov sú termíny uzávierok stanovené tak, aby boli optimálne
pre väčšinu uchádzačov o štipendium zo zdrojov NŠP aj vzhľadom na istú časovú
náročnosť získania akceptačného listu a iných náležitostí súvisiacich s prípravou
žiadosti. Nad zavedením tretieho termínu v januári sa preto neuvažuje.
Nevyčerpané finančné prostriedky v danom kalendárnom roku sú využité
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náhradníkmi stanovenými v októbrovom výbere, resp. sa vyčerpajú pre pobyty
štipendistov schválených v aprílovej uzávierke na ich pobyty do konca príslušného
kalendárneho roka);
zjednodušiť zdĺhavú a komplikovanú byrokraciu v procese žiadania štipendijného
grantu od NŠP (komentár administrátora: Štipendium NŠP je udeľované z verejných
zdrojov a SAIA ako administrátor štipendijného programu zodpovedá za
zodpovedné čerpanie a vynakladanie týchto finančných prostriedkov. V súlade
s podmienkami programu preto požaduje od uchádzačov také podkladové
materiály, ktoré dokladujú oprávnenosť uchádzača pre udelenie štipendia (doklady
o vzdelaní, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o zamestnaní), zabezpečia výber
kvalitných kandidátov (životopis, motivácia, odborný program pobytu, potvrdenie
o študijných výsledkoch, resp. publikačná činnosť, odporúčania) a budú
predpokladom pre úspešne absolvovaného pobytu v rámci NŠP (akceptačný list).
Ide o podkladové materiály, ktoré sa štandardne vyžadujú aj v iných štipendijných
programoch. Vysvetlenie k dĺžke procesu schvaľovania podaných žiadostí
o štipendium je uvedené v bode nižšie.);
zverejniť informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu skôr ako
do 8 týždňov od termínu uzávierky na predkladanie žiadostí (komentár
administrátora: S ohľadom na celkový vysoký počet uchádzačov o štipendium
s rozmanitým odborným zázemím nie je možné zverejniť výsledky výberu skôr ako
do 8 týždňov od termínu uzávierky. SAIA ako administrátor programu je povinná
zabezpečiť transparentný výberový proces, čo zahŕňa dôkladnú formálnu kontrolu
každej žiadosti, pridelenie žiadostí hodnotiteľom podľa vednej oblasti, čas potrebný
na samotné hodnotenie, príprava podkladových materiálov na zasadnutie
výverovej komisie a až po samotné zverejnenie výsledkov výberu. Pri podobných
štipendijných schémach s podobným počtom uchádzačov výberový proces trvá
zvyčajne oveľa dlhšie.);
možnosť 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,
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));
spolu s dohodou o udelení štipendia poslať aj vzor potvrdení, ktoré štipendista
potrebuje predložiť (komentár administrátora: Schválení štipendisti sú
o výsledkoch výberového konania informovaní listom, ktorého prílohou je Dohoda
o udelení štipendia, Dekrét o udelení štipendia a formuláre pre schválených
štipendistov: Potvrdenie o magisterskom/inžinierskom/doktorskom štúdiu (v
47

-

-

prípade študentov), Potvrdenie o doktorandskom štúdiu (v prípade doktorandov)
a Oznámenie bankových údajov na úhradu štipendia a cestovných nákladov.
Štipendista je povinný po nástupe na štipendijný pobyt predložiť potvrdenie
o nástupe na študijný/výskumný pobyt. Ide o vyjadrenie prijímajúcej inštitúcie
o tom, že štipendista nastúpil na pobyt v plánovanom termíne a v súlade
s dohodou o udelení štipendia. Pre potvrdenie o nástupe nemá administrátor
programu formulár, keďže ide o vyjadrenie zahraničnej inštitúcie a podobne ako
akceptačný list má byť vystavený na hlavičkovom papieri inštitúcie so všetkými
identifikačnými údajmi zahraničnej inštitúcie. Týka sa to aj potvrdenia o ukončení
študijného/výskumného pobytu. S vystavením potvrdení o nástupe/ukončení
nemajú štipendisti vo všeobecnosti problém, preto sa nad zavedením formulára pre
tieto potvrdenia zatiaľ neuvažuje.);
nemusieť vypracovať odborný program a harmonogram študijného pobytu do
takých podrobností ako sa vyžaduje teraz - nie je úplne reálne, aby študent vedel
pol roka dopredu, aké experimenty bude realizovať na výskumnom pobyte, keď
výsledky, ktoré medzi podaním prihlášky a nástupom na pobyt dosiahne, môžu
tieto plány výrazne ovplyvniť a v konečnom dôsledku úplne zmeniť (komentár
administrátora: Odborný program a harmonogram pobytu sú neoddeliteľnou
súčasťou žiadosti o štipendium, v ktorých žiadateľ popisuje svoj výskumný plán
a ciele a predstaví tiež časový plán realizácie jednotlivých aktivít. Rady pre
uchádzačov o štipendium, v ktorých uchádzač nájde informácie k jednotlivým
podkladovým materiálom, majú odporúčací charakter a teda uchádzač nemusí
rozpísať odborný program a harmonogram pobytu do takých podrobností, ako je
uvedené v týchto radách. Výberová komisia však pri hodnotení žiadostí uchádzačov
kvalitnejšie podkladové materiály ohodnotí vyšším počtom bodov, čím sa zvýši
šanca uchádzača získať štipendium. V prípade, že medzi podaním žiadosti
a nástupom na pobyt dôjde k zmene plánovaných aktivít, štipendista uvedie tieto
zmeny do záverečnej správy z pobytu.);
propagovať program NŠP v zahraničí cez slovenských štipendistov programu
(komentár administrátora: Národný štipendijný program je pre záujemcov zo
zahraničia propagovaný rôznymi cestami (účasťou na vzdelávacích veľtrhoch v
zahraničí, prostredníctvom slovenských zastupiteľských úradov v zahraničí,
webovou stránkou programu a sociálnymi sieťami, webinármi pre záujemcov zo
zahraničia). Slovenskí štipendisti programu sú dôležitým nástrojom zviditeľňovania
programu v zahraničí, keďže pôsobia priamo na zahraničných vysokých školách/
výskumných inštitúciách a majú možnosť osloviť potenciálnych záujemcov
o štipendijný program. SAIA v liste, ktorý zasiela schváleným slovenským
štipendistom informuje štipendistov o tom, že program je bilaterálny a že je možné
podporiť aj študijné/výskumné pobyty pre záujemcov zo zahraničia na Slovensku.
Štipendistom z poslednej uzávierky SAIA priložila k listu aj letáky v anglickom jazyku
s prosbou o propagáciu programu na hosťujúcej inštitúcií v zahraničí.);
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zvážiť možnosť absolvovať študijné a výskumné pobyty kombinovanou formou fyzickou prítomnosťou na prijímajúcej inštitúcií v dĺžke nevyhnute potrebnej na
realizovanie dohodnutých aktivít a online formou v aktivitách, ktoré sú online
realizovateľné štipendium (komentár administrátora: V súlade so „Zásadami pre
priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov v štandardných
podmienkach a v podmienkach ovplyvnených mimoriadnymi okolnosťami“, ktoré
vstúpili do platnosti 22.10.2021 je možné realizovať štipendijné pobyty v rámci NŠP
aj kombinovanou formou, a to v prípade mimoriadnych okolností, za ktoré sa
považuje najmä situácia, ktorá je bezprostredným následkom zásahu vyššej moci,
a teda nie je zapríčinená svojvoľným rozhodnutím štipendistu a spravidla ani
svojvoľným rozhodnutím domácej alebo hostiteľskej inštitúcie. Komentár napísal
štipendista, ktorý realizoval svoj pobyt ešte pred schválením horeuvedených
zásad.);
zlepšiť transparentnosť výberových konaní pre uchádzačov o štipendium
(komentár administrátora: SAIA má dlhoročné skúsenosti s administráciou
štipendijných programov a zabezpečovaním výberových konaní. Štipendistov
Národného štipendijného programu SR na základe predložených podkladových
materiálov vyberá výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Zameria sa najmä na zdôvodnenie, prečo sa uchádzač
rozhodol absolvovať časť štúdia/výskumného pobytu na vybranej vysokej
škole/výskumnom
pracovisku
v
zahraničí;
odborný
program
študijného/výskumného pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium
alebo vedeckú dráhu; odborné a osobnostné predpoklady uchádzača uvedené v
odporúčaniach; študijné, resp. vedecké výsledky; stanovisko prijímajúcej inštitúcie
v akceptačnom/pozývacom liste; celkovú kvalitu predloženej žiadosti. Všetkým
uchádzačom o štipendium v rámci NŠP administrátor programu zasiela
elektronickou poštou rozhodnutie komisie o udelení, resp. neudelení štipendia, a to
s uvedením získaného bodového hodnotenia a hranice potrebnej pre získanie
podpory z NŠP stanovenej v aktuálnom výbere komisie s ohľadom na kvalitu
uchádzačov a finančné možnosti programu k danej výzve. Všetci uchádzači, ktorým
štipendium udelené nebolo, majú možnosť obrátiť sa na administrátora programu,
ktorý im ochotne ozrejmí hodnotenie za jednotlivé kategórie, a priblíži odôvodnenie
komisie, ktoré viedlo k neudeleniu štipendia, ak hodnotitelia uviedli 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. Výberový proces v rámci
NŠP je transparentný a administrácia žiadostí uchádzačov prehľadná.);
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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:
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

„Manažment NŠP SR rovnako ako prístup a komunikáciu zo strany jeho
administrátorov považujem za bezproblémový a vysoko profesionálny.“
„Na tomto mieste by som chcela vyzdvihnúť veľkú ústretovosť a príjemnú a
skutočne profesionálnu komunikáciu so zamestnancami agentúry, ktorí boli
nápomocní a ohľaduplní počas riešenia vzniknutej situácie.“
„K manažovaniu NŠP nemám žiadne výhrady, práve naopak, administrátori mi
v maximálnej miere vyšli v ústrety aj pri nutnosti zmien, ktoré boli spôsobené
najmä epidemiologickou situáciou. Z tohto pohľadu tak môžem vyjadriť jedine
svoju vďaku a pochvalu.“
„Na základe osobnej skúsenosti hodnotím manažovanie NŠP výlučne pozitívne.
Na webových stránkach sú údaje uvedené v dostatočnej miere, prehľadne a s
viacerými tipmi, ako postupovať pri hľadaní vhodného pracoviska/univerzity,
príprave žiadosti a pod. Taktiež komunikácia so zamestnancami agentúry, či už
počas prípravy žiadosti alebo počas samotného zahraničného pobytu bola
skutočne profesionálna, no zároveň príjemná a s veľmi ľudským a proaktívnym
prístupom v snahe vyriešiť vzniknutú situáciu.“
„Podľa môjho názoru je program úplne v poriadku. Aj keď pri podávaní žiadosti
je potrebných viac dokumentov, postup je jednoznačne a zrozumiteľne
vysvetlený na web stránke. Taktiež oceňujem prístup administrátorov
štipendia, vždy som dostal rýchlu a jasnú odpoveď na otázku.“
„Manažovanie štipendijného programu zo strany Národného štipendijného
programu nemalo nedostatky, ktoré by ovplyvnili pracovný pobyt štipendistu.“
„Manažment získavania štipendia vo všeobecnosti považujem za veľmi dobre
zvládnutý a zorganizovaný.“
„Ďakujem za príležitosť a za to, že podporujete študentov počas celej mobility.“
„V rámci manažovania som sa stretla s veľmi pozitívnym a priateľským
prístupom.“
„Komunikácia s administrátormi programu bola bezproblémová. Som s
programom veľmi spokojná a určite ho budem ďalej odporúčať ostatným
kolegom a spolužiakom.“
„V manažovaní Národného štipendijného programu SR nenavrhujem žiadne
zmeny. Komunikácia a všetky ďalšie úkony spojené so štipendijným
programom, vrátane mesačného vyplácania štipendia, prebiehali hladko.“
„Pri komunikácií s NŠP SR som vždy dostala rýchlu a pozitívnu spätnú väzbu.“
„Jednoznačne môžem povedať, že systém NŠP SR funguje výborne.“
„Myslím, že vedenie NŠP (SAIA) má manažment v malíčku!“
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„Musím veľmi poďakovať všetkým, na ktorých som sa počas vybavovania stáže
obracal. Všetci boli veľmi nápomocní.“
„Podľa môjho názoru nie je potrebné realizovať žiadne zmeny v manažovaní
Národného štipendijného programu SR. Na tomto mieste by som tiež rada
vyjadrila poďakovanie administrátorke programu, ktorá vždy promptne
reagovala na mnou položené a zaslané otázky.“
„Som vďačná za realizáciu výskumného programu: Organizácii SAIA za
schválenie výskumného pobytu v akademickom roku 2020/2021, Národnej
botanickej záhrade M.M. Griska a pracovníkom botanickej záhrady.“
„S manažovaním Národného štipendijného programu som spokojná a nemám
žiadne návrhy.“
„Myslím si, že NŠP je vynikajúci program a otvára mnohé možnosti pre
študentov.“
„S celkovým manažovaní žiadosti a organizácie zahraničného pobytu som
spokojná.“
„Bol som spokojný s celkovou organizáciou a aj fungovaním online systému,
nemal som žiaden problém. Vyzdvihol by som aj prístup administrátorky
programu, ktorá veľmi promptne, ochotne a milo odpovedala na e-mailovú
komunikáciu a aj telefonáty nebol žiadny problém s dovolaním sa a vždy som
dostal informáciu, ktorú som potreboval. S takýmto prístupom sa človek v
inštitúciách väčšinou nestretne.“
„Som spokojná a nenavrhujem žiadne zmeny v manažovaní Národného
štipendijného programu SR.“
„Chcela by som sa poďakovať za pomoc za celú tú dobu pobytu v zahraničí.
Vďaka Vášmu ochotnému prístupu sa človek cíti istejšie a komfortnejšie.“
„Systém manažovania je nastavený veľmi prakticky bez extrémnej byrokratickej
záťaže, veľmi pozitívne oceňujem hlavne komunikáciu s administrátorkou
programu.“
„Absolútna spokojnosť, s organizáciou, pomocou, poskytnutými informáciami
pred začatím pobytu, pri zmene v nástupe na pobyt ako aj počas pobytu.“
„Oceňujem výbornú komunikáciu, prehľadnosť a ochotu SAIA ako aj vedenia
Národného štipendijného programu.“
„Bol som s manažovaním Národného štipendijného programu spokojný.“

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.
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Prichádzajúci štipendisti a administratívne úkony (vrátane vyhodnotenia postrehov zo
záverečných správ štipendistov)
SAIA, n. o., v roku 2021 vyplácala štipendiá štipendistom zo zahraničia, ktorým bolo
štipendium schválené vo výzvach s dátumom uzávierky 18. mája 2020 (pobyty počas
akademického roka 2020/2021), 31. októbra 2020 (pobyty na letný semester akademického
roka 2020/2021; na pobyty začali štipendisti nastupovať od 1. februára 2021) a 30. apríla 2021
(pobyty počas akademického roka 2021/2022). Štipendistom zo zahraničia, v kategóriách VŠ
študent a doktorand, boli vyplácané príspevky na cestovné, ak si oň požiadali spolu so
žiadosťou o štipendium a za predpokladu, že im bol príspevok schválený.
SAIA, n. o., aktívne komunikovala so zahraničnými štipendistami, tak pred ich
nástupom na štipendijný pobyt, ako aj počas ich pobytu na Slovensku. Schválení štipendisti sa
najviac zaujímali o dokumenty potrebné pre vyplatenie ich prvého štipendia po nástupe na
štipendijný pobyt, resp. na termín vyplatenia samotného štipendia, na vyplatenie posledného
štipendia pred ukončením pobytu v SR, na vyplatenie cestovného príspevku, na vykonanie
a preplácanie AG a PCR testov (ktoré SAIA neprepláca), lekárskej prehliadky a získanie
povolenia na prechodný pobyt. Ohrozenú kategóriu štipendistov (starší a/alebo s vážnejšími
inými zdravotnými komplikáciami) zaujímal taktiež epidemiologický stav na Slovensku a určitú
skupinu štipendistov aj možnosť očkovania na Slovensku pre cudzincov. Nemenej častými boli
otázky ohľadom podmienok karantény, resp. tzv. „samoizolácie“, resp. kde možno vykonať
„samoizoláciu“ po príchode na Slovensko a kde sa možno ubytovať vo všeobecnosti, nakoľko
v určitých fázach pandémie boli internáty ale aj niektoré hotely a ubytovne zatvorené. Vo
všetkých prípadoch sa štipendistom snažíme poskytnúť komplexné informácie, prípadne v
niektorých prípadoch pracovníci SAIA n. o., priamo riešia komplikovanejšie prípady s
príslušným oddelením cudzineckej polície.
V prípade potreby SAIA vystavila a zaslala zahraničným štipendistom NŠP nové Dekréty
o udelení štipendia s aktualizovaným dátumom vystavenia dokumentu, a to v prípade, že od
vydania dekrétu do nástupu na pobyt, alebo do vízového pohovoru uplynula lehota 90 dní, a
teda nemohol ich v zmysle platnej legislatívy príslušný domáci orgán alebo zastupiteľský úrad
SR akceptovať pri žiadosti o vystavenie víz, resp. udelení prechodného pobytu na Slovensku.
V súvislosti s pandémiou COVID-19 a prijatými opatreniami, boli administrátori
oslovovaní štipendistami s otázkami týkajúcimi sa obmedzení pre vstup na územie SR,
možnosti dostať sa na Slovensko, v súvislosti s prijatými opatreniami na Slovensku, ale aj vo
svete a taktiež v súvislosti s neustálym vývojom situácie a tým pádom aj postupným
sprísňovaním opatrení. Tieto opatrenia v niekoľkých prípadoch značne skomplikovali, alebo až
znemožnili príchod štipendistu na Slovensko. Najmä uzatváranie pracovísk ZÚ SR v krajinách,
v ktorých bola situácia kritická, a to z hľadiska opatrení prijatými jednotlivými pracoviskami,
alebo opatreniami na celonárodnej úrovni v tej danej krajine. Pracovníci SAIA, n. o., aktívne
hľadali spôsoby, ako za daných komplikovaných okolností, kedy ZÚ SR, ale aj iných ČŠ EÚ,
fungujú v obmedzenom režime, resp. kedy sú hranice medzi rôznymi štátmi zatvorené pre
podanie žiadostí o víza/prechodný pobyt, poskytnúť štipendistom z tretích krajín praktické aj
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legislatívne informácie o možných alternatívnych riešeniach. Pracovníci SAIA boli z tohto
dôvodu v častom kontakte priamo so ZÚ SR MZV SR, či priamo MZV SR a/alebo ÚHCP PZ MV
SR, tak ako aj so štipendistami, aby sa vyriešili vzniknuté problematické situácie. V prípadoch,
keď bola situácia neriešiteľná, administrácia umožňovala posuny pobytov, a to v tých
prípadoch, keď posunu nebránilo podmienečné udelenie štipendia pod podmienkou
absolvovania pobytu výlučne v zimnom semestri, resp. do konca roka 2021.
Títo štipendisti boli informovaní o postupe a potrebných náležitostiach a možnostiach
v súvislosti s posunom pobytu. SAIA vystavila a zaslala týmto štipendistom nové Dekréty o
udelení štipendia a Potvrdenia o prijatí štipendia s novým termínom nástupu na štipendijný
pobyt. Dokumenty boli zasielané poštou, pokiaľ to bolo možné vzhľadom na obmedzenia
v poštovej preprave. Slovenská pošta kvôli nedostatku prepravných kapacít a obmedzeniam v
leteckej preprave, ktorá je základným druhom prepravy zásielok, pozastavila prijímanie
zásielok (listové zásielky, balíky a zásielky EMS) od zákazníkov s doručením do krajín, kam nie
je možné poštu doručiť. Medzi krajiny s takýmto obmedzením spadali aj domovské krajiny
niektorých našich štipendistov. V takomto prípade, keď bolo potrebné zaslať zásielku do
takejto krajiny, boli potrebné dokumenty zasielané cez zabezpečené virtuálne úložisko
„OneDrive – SAIA, n. o.“ priamo štipendistovi prostredníctvom unikátneho internetového
odkazu, odkazujúceho na špecifický priečinok v tomto úložisku. Dokumenty, ktorých
elektronická forma nepostačovala na splnenie svojho účelu (napr. Dekrét o udelení štipendia
a záväzná štipendijná ponuka) pri podávaní žiadosti o vízum, boli taktiež zasielané cez portál
Slovensko.sk so zaručeným elektronickým podpisom výkonného riaditeľa SAIA, n. o., priamo
na MZV, odkiaľ boli distribuované na príslušné ZÚ MZV SR. Takýmto štipendistom bola po ich
príchode na Slovensko poskytnutá tlačená verzia dokumentov pre potreby podania si žiadosti
o prechodný pobyt na ÚHCP.
Zahraniční štipendisti sa stretávali s nespočetnými problémami počas vybavovania víz,
ktoré priamo či nepriamo súviseli s pandemickými opatreniami a s tým spojenými
obmedzeniami vo svete. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko prípadov, ktoré musela
administrácia programu riešiť:
Dvaja štipendisti z Ukrajiny na odporúčanie ZÚ v Kyjeve, resp. GK v Užhorode žiadali
MŠVVŠ o výnimku pre vstup na územie SR, v zmysle platnej vyhlášky hlavného hygienika, ktorá
upravovala výnimky zo zákazu na prechod vonkajšou hranicou SR. Ministerstvo po obdržaní
tejto žiadosti o výnimku kontaktovalo SAIA so žiadosťou o informácie o štipendistoch a
vyjadrenia pozývajúcich inštitúcii, či je potrebné a možné vykonávať pobyt fyzicky vzhľadom
na pandemickú situáciu. Pozývajúce inštitúcie sa vyjadrili negatívne, resp. negatívne vzhľadom
na pandemickú situáciu. Obom žiadateľom nebolo vyhovené v ich žiadosti o výnimku. Jeden
zo žiadateľov, učiteľ VŠ však podľa komunikácie s GK v Užhorode spadal pod výnimku pre vstup
na územie SR, čo bolo preverené a potvrdené na informačnej linke ÚHCP a aj kanceláriou
hraničného priechodu medzi UA-SR. Po sprostredkovaní informácie štipendistovi sa mu
podarilo dostáť na územie SR a začať pobyt s malým omeškaním. Druhý štipendista, s miestom
výkonu štipendijného pobytu na SAV (nespadajúc pod výnimku pre vstup na územie SR), bol
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nútený odložiť pobyt, na dobu, kým sa pandemické podmienky nezlepšili a opatrenia
neupravili.
Štipendista, pakistanský študent, požiadal o pomoc administrátora programu pri
vybavovaní víz, kedy pandemická situácia vo svete mu neumožňovala vybavovať víza na ZÚ
v Teheráne, v Iráne, ktorý má teritoriálnu zodpovednosť za Pakistan. Zároveň žiadal
o odpustenie povinnosti vyššieho overenia a prekladu do slovenského jazyka výpisu z registra
trestov, teda dokumentu potrebného tak pri vybavovaní víz, ako aj prechodného pobytu.
Dôvodom tejto žiadosti štipendistu boli pandemické opatrenia v Pakistane, resp. Iráne, ktoré
mu znemožňovali vykonať vyššie overenie a preklad spomínaného dokladu. Komunikáciou
s relevantnými inštitúciami, vrátane ZÚ v Teheráne, GK v Istanbule a P PZ ÚHCP SR, bolo
docielené, že štipendista mal v zmysle zákona možnosť podať žiadosť o víza spolu so žiadosťou
o odpustenie povinnosti vyššieho overenia a prekladu v Istanbule na Generálnom konzuláte
SR. Situáciu však skomplikoval faktor, že mu Tureckom nebol schválený vstup do krajiny. Bol
riešený alternatívny spôsob v podobe žiadosti o víza v druhej krajine, v tomto prípade na ZÚ
v Taškente, v Uzbekistane. Tam bol štipendista najskôr odmietnutý, nakoľko Pakistan nespadá
pod ich teritoriálnu zodpovednosť, ale po komunikácii s MZVaEZ SR a ZÚ v Taškente, bolo toto
nedorozumenie vyriešené, pre spokojnosť všetkých zainteresovaných strán. Štipendistovi bolo
mu umožnené podať žiadosť o víza v Taškente. Nakoľko si však požiadal o krátkodobé víza
v Uzbekistane a nebral do úvahy zákonnú lehotu 30 dní na odpoveď na žiadosť o víza,
administrátori boli kontaktovaní so žiadosťou o pomoc pri urýchlení vybavenia víz. Nakoľko sa
rýchlosť vybavovania víz urýchliť nedá a SAIA nemá žiaden vplyv na rýchlosť vystavenia víz,
zástupkyňa riaditeľa kontaktovala P PZ ÚHCP SR aspoň s otázkou, v akom štádiu sú víza daného
štipendistu. Avšak vysvitlo, že na ZÚ v Taškente nenahrali do systému žiadosť štipendistu
o odpustenie vyššieho overenia a prekladu dokumentu. Po operatívnom kontakte ZÚ
v Taškente a vysvetlení situácie, pričom sa štipendista v tom čase nachádzal na ZÚ, bolo
možné daný dokument dodatočne nahrať do systému centrálneho vízového orgánu.
Štipendistovi boli v konečnom dôsledku víza udelené a aj keď s mesačným oneskorením,
mohol nastúpiť napriek všetkému na svoj 10 mesačný štipendijný pobyt.
Administrátor programu bol kontaktovaný štipendistom z kategórie výskumných
pracovníkov, že napriek tomu, že si požiadal o termín na cudzineckej polícii v Trenčíne za
účelom podania žiadosti o prechodný pobyt, po príchode na políciu mu bolo povedané, že v
systéme ho neregistrujú, čo znamenalo, že štipendista žiadosť podať nemohol. Nakoľko mu
platnosť víz končila v nasledujúci mesiac a ďalší termín na polícii mu online systém ponúkal
práve po vypršaní platnosti víz, obrátil sa na nás s prosbou o pomoc. Zástupkyňa výkonného
riaditeľa SAIA kontaktovala P PZ UHCP SR, kde nám bolo odporučené využiť rezervačný systém
pre vysoké školy a SAV a objednať štipendistu na ÚHCP do Bratislavy a bude nám poskytnutý
skorší termín. Po kontrole všetkých dokumentov, ktoré mal štipendista pripravené predložiť
na polícii a vydaní aktuálneho dekrétu bol administrátor osobne so štipendistom na polícii,
kde napriek potvrdení správnosti všetkých dokumentov obsluhujúci príslušník PZ informovali
administrátora, že si štipendista nemôže podať žiadosť v Bratislave, ak má pobyt na Slovensku
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v Trenčíne, ktorý spadá pod riaditeľstvo PZ so sídlom v Banskej Bystrici. Obsluhujúci príslušník
PZ komunikoval s daným riaditeľstvom a zabezpečil štipendistovi termín hneď na nasledujúci
deň na cudzineckej polícii v Trenčíne. Štipendista si na nasledujúci deň úspešne podal žiadosť
o prechodný pobyt.
Od štipendistky, výskumnej pracovníčky z Iránu bolo na ZÚ v Teheráne požadované
predložiť preklad diplomu do slovenského jazyka, s čím sa obrátila štipendistka priamo na nás.
Po komunikácii so ZÚ v Teheráne a odkázaní sa na príslušný odstavec zákona č. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. vysvetlení, že preklad
diplomu nie je v zmysle zákona potrebný, ZÚ v Teheráne sa ospravedlnil za nedorozumenie a
vyjadril sa, že preklad diplomu vyžadovať nebudú. Tieto nedorozumenia v mnohých prípadoch
vyplývajú hlavne z neznalosti zákona a potrebných informácii na strane štipendistov.
Štipendistom v rámci programu poskytujeme publikáciu „International Researcher’s Guide to
Slovakia“, resp. „International Student’s Guide to Slovakia“, ktorej účelom je oboznámiť
štipendistu so všetkými potrebnými informáciami týkajúcimi sa vízových a pobytových otázok.
Okrem publikácie je štipendistom poskytovaný aj odkaz na online navigáciu – „Sprievodca
pobytom cudzincov na Slovensku“, ktorá je umiestnená na doméne www.euraxess.sk, ktorá
je pod správou SAIA, n. o., resp. Euraxess Slovakia.
Počas celej doby riešenia vzniknutých komplikácii boli administrátori v kontakte so
štipendistami a veľakrát boli prostredníkom medzi dvoma stranami vzniknutého problému.
Pričom vo všetkých prípadoch sa podarilo vzniknutú situáciu vyriešiť.

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 vyhodnotil
spolu 114 záverečných správ štipendistov NŠP zo zahraničia, ktorých pobyty boli podporené
vo viacerých uzávierkach. Administrátor programu podrobne prečítal a vyhodnotil všetky
záverečné správy, ktoré odovzdali štipendisti Národného štipendijného programu v roku 2021
(to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj štipendijný pobyt na Slovensku).
V rámci výzvy s dátumom uzávierky 18. mája 2020 išlo spolu o 44 záverečných správ (3 správy
v kategórii študent, 8 správ v kategórii doktorand, 33 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ,
výskumný a umelecký pracovník). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 31. októbra 2020 išlo
spolu o 48 záverečných správ (1 správy v kategórii študent, 11 správ v kategórii doktorand, 36
správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). V rámci výzvy
s dátumom uzávierky 30. apríla 2021 išlo spolu o 22 záverečných správ (5 správ v kategórii
doktorand, 17 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). Počet
záverečných správ z uzávierok 18.5.2020 a 31.10.2020 reflektuje pandemické dopady na
mobilitu štipendistov, obzvlášť z kategórie študentov, kedy väčšina zo schválených
uchádzačov nemohli (alebo odmietli) kvôli pandemickým opatreniam a pandemickému stavu
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prísť na územie SR a absolvovať pobyt. V rámci uzávierky 30.4.2021 sa vyhodnocovali len
správy z pobytov, ktoré sa zrealizovali v roku 2021.
V rámci zisťovania spokojnosti s programom sa administrátor programu zameral na
odpovede štipendistov NŠP na posledné štyri otázky osnovy záverečnej správy:
-

-

Ak ste sa počas Vášho pobytu stretli s nejakými problémami, popíšte ich, prosím.
Stačilo štipendium, ktoré Vám bolo udelené, na pokrytie životných nákladov (strava,
ubytovanie, mestská doprava a pod.)?
Stretli ste sa s problémami pri vyberaní finančných prostriedkov z účtu, na ktorý Vám
bolo vyplácané štipendium? Uveďte, prosím, či išlo o účet otvorený v banke na
Slovensku alebo v zahraničí (v niektorej z krajín SEPA).
Navrhujete nejaké zmeny v manažovaní Národného štipendijného programu SR?

Na základe vyhodnotenia záverečných správ štipendistov Národného štipendijného
programu môžeme skonštatovať, že sa štipendisti počas pobytu na Slovensku nestretli
s nijakými vážnymi problémami, ktoré by priamo súviseli s administratívnym zabezpečením
Národného štipendijného programu.
Najčastejším a najzávažnejším problémom, s ktorým sa štipendisti stretli počas svojho
pobytu v roku 2021, bola pandémia COVID-19 a s tým spojené pandemické opatrenia, ktoré
obmedzili životný štandard štipendistov, pozmenili, či prerušili vykonávanie plánovaného
programu pobytu, či všeobecne znepríjemnili štipendijný pobyt.
Administrátor sa stretol s nasledujúcimi odpoveďami v záverečných správach,
týkajúcich sa problémov s pandémiou COVID-19:
„Všetky moje komplikácie súviseli s pandémiou Covid-19 a s tým spojenými
obmedzeniami vrátane lockdownu. Nebolo veľa príležitostí na stretnutie s mojimi kolegami z
rôznych inštitúcii a nemala som možnosť stretnúť študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. V súvislosti s lockdownom som sa nedostala ani na jedno astronomické
observatórium. Stretnutia s kolegami a aj konferencia KOLOS-2021 boli len vo virtuálnom
priestore. Je to lepšie ako nič, ale osobnú komunikáciu a diskusiu to nenahradí.“
„Nanešťastie bol môj pobyt realizovaný za ťažkých pandemických podmienok. Bol
lockdown a SND bolo zatvorené, knižnica a archív boli taktiež dlhú dobu nedostupné. Tento čas
som však využil na stretávanie sa s ľuďmi z divadla a na spracovanie zozbieraného materiálu.“
„V súvislosti s pandémiou Covid-19 boli obmedzenia a komplikácie s cestou na
Slovensko. Môžem však povedať, že to boli jediné komplikácie, ktorým som čelila na Slovensku.
Administrácia univerzity vo Zvolene zabezpečila, aby bol môj pobyt komfortný, ako to bolo len
možné.“
„Komplikácie spojené s pandémiou Covid-19 znemožnili niektoré osobné stretnutia s
orientalistami, s ktorými som mal naplánované stretnutie.“
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„Kvôli pandémii Covid-19 bolo náročné nájsť cenovo dostupné ubytovanie. Naviac,
knižnice zmenili otváracie časy a tak som sa musel v priebehu prispôsobovať.“
„Pre pandémiu som musela absolvovať napr. testovanie každý víkend, aby som mohla
dochádzať do práce. Potrebovala som pracovať so zariadením, ktoré sa nachádzalo v inom
meste, cestovať tam ale nebolo možné skrz obmedzení.“
V niekoľkých prípadoch 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, či mesiacov, 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, 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 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
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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:
„Stretla som sa s problémom jazykovej bariéry, kedy pracovníci niektorých inštitúcii,
ako napr. banky, alebo cudzinecká polícia, neboli schopní komunikácie v anglickom jazyku.
Všetky problémy však boli rýchlo vyriešené, takže som sa so závažnejšími komplikáciami počas
pobytu nestretla.“
„Chcel by som len upozorniť, že najväčšou prekážkou pre pakistanských študentov je
vybavenie víz, keďže v Pakistane nie je zastupiteľský úrad SR, preto je potrebné cestovať do
zahraničia vybaviť si víza. Počas pobytu som však nečelil žiadnym problémom a môj pobyt bol
naozaj príjemný.“
„Najväčším problémom pre nás, štipendistov z Iránu, je vybavenie víz, kedy je potrebné
predložiť výpis z registra trestov, úradne ho preložiť do slovenského jazyka a dať
superlegalizovať. Nakoľko v Iráne nie je prekladateľ, musíme posielať dokument na Slovensko,
odkiaľ nám ho posielajú s prekladom naspäť. Celá táto procedúra so zasielaním a prekladom
dokumentu môže trvať aj niekoľko týždňov, čo ohrozuje platnosť dokumentu. Po príchode na
Slovensko je ďalej potrebné požiadať o prechodný pobyt. Policajti odmietajú komunikovať po
anglicky a zakaždým som musela osloviť niekoho z univerzity hovoriaceho po slovensky, aby
ma sprevádzal.“
„Niektorí policajti na cudzineckej polícii nemali skúsenosti s NŠP a ich dokumentmi
a bolo časovo náročné zisťovať čo potrebujú a nezlepšil to ani fakt, že napriek tomu, že sa
volajú „cudzinecká“, nevedia komunikovať medzinárodným jazykom.“
Očakávame však, že situácia ohľadom administratívnych úkonov pri vybavovaní víz
a prechodného pobytu cudzincov sa v roku 2022 zlepší, keďže vláda SR 8. 12. 2021 schválila
udeľovanie národných víz pre štipendistov mobilitných programov podporených z verejných
zdrojov, a teda aj NŠP.
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
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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 sprostredkovateľský účet, t.j. účet známeho,
kolegu, alebo pozývateľa 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:
„Počas celého pobytu som nemala účet, lebo mi ho v banke nechceli zriadiť, ani po
získaní povolenia na pobyt. Musela som využívať účet môjho priateľa.“
„V banke mi nechceli otvoriť účet bez povolenia na pobyt. Neplatí to však pre všetky
banky, nakoľko v inej banke mi účet otvorili na základe dekrétu zo SAIA a mojej ID karty.“
„Dva mesiace mi trvalo, kým som si mohol otvoriť účet a dostať štipendium. Banka
požadovala povolenie na pobyt, avšak vybavenie pobytu trvalo príliš dlho.“
„Nanešťastie, nebolo možné zriadiť mi bankový účet v žiadnej banke na Slovensku. Ako
mi povedali, problém bol s mojou štátnou príslušnosťou, zatiaľ čo niektorí z mojich známych mi
povedali, že nemali problém otvoriť si účet v susednom Rakúsku, alebo inej susednej krajine.
Každopádne mi SAIA umožnila využiť možnosť sprostredkovania účtu inej osoby, čo mi v tejto
situácii veľmi pomohlo.“
„Keďže som si nemohol otvoriť účet na Slovensku, použil som svoj účet vedený
v Portugalsku. Využíval som len platby kartou, hotovosť som nevyberal.“
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
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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
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, ktoré pre ilustráciu uvádzame:
„Pre doktoranda nie je stanovená výška štipendia dostatočná, keď sa berie do úvahy
účasť na rôznych konferenciách a poplatky spojené s publikáciou v impaktových žurnáloch.
Každopádne, pozývajúca inštitúcia a môj nadriadený mi poskytli neuveriteľnú pomoc so
všetkým čo som potreboval.“
„Výška štipendia postačovala na pokrytie všetkých výdavkov spojených s pobytom na
Slovensku, ako ubytovanie, strava a cestovanie. Aj keď to stále nie je na úrovni bežného
štipendia pre doktorandov, zvýšenie štipendia oproti minulosti mi umožnilo si lepšie
naplánovať denné výdavky a taktiež pokryť výdavky spojené s výskumom, ako napr. online kurz
3D modelovania a poplatky za užívanie niektorých softvérov.“
„Výška štipendia bola dostatočná, až na prenájom bytu, na dobu absolvovania
samoizolácie, keďže v súvislosti s ochorením Covdi-19 neboli zahraniční študenti pripustení na
internát po príchode na Slovensko.“
„Štipendium bolo dostatočné, avšak myslím si, že by ste mohli poskytovať malý
príspevok na zdravotné poistenie, nakoľko to stálo 80% z môjho štipendia mesačne.“

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 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
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o veľmi dobrý impulz, ktorý povzbudzuje a utvrdzuje pracovníkov SAIA v tom, že svoju prácu
odvádzajú dobre a zodpovedne.

Návrhy na zmeny:
„Hlavným pozitívom štipendia je komunikácia a príležitosť pre mladých výskumníkov z
celého sveta, za čo som naozaj vďačná. Aj keď kvôli problémom, ako napr. dĺžka vybavovania
víz, môže byť dĺžka štipendia redukovaná, nakoľko štipendijný pobyt je potrebné absolvovať
najneskôr do konca novembra. V prípade, že by to bolo možné, zariaďte pre výskumníkov
možnosť predĺžiť štipendium.“
(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 a tiež sú viazané na kalendárne roky, a preto sa nedajú prostriedky
medziročne presúvať. SAIA upozorňuje štipendistov prostredníctvom podmienok programu,
aby pri plánovaní pobytu prihliadali na čas potrebný na vybavenie administratívnych
záležitostí, o ktorých sa môžu informovať na príslušných zastupiteľských úradoch.).
„Verím, že štipendisti môžu preskúmať slovenskú kultúru a mestá o trochu viac s
pomocou SAIA, pokiaľ by sa raz mesačne organizovala nejaká prehliadka so sprievodcom
(napr. pre začiatok v Bratislave).“
(Komentár administrátora: SAIA, n. o., organizuje socializačné podujatia 2x ročne, aby
pomohla spojiť zahraničných výskumníkov a študentov na Slovensku. Do vypuknutia pandémie
boli organizované aj prezenčné obhliadky mesta, v ktorých má SAIA pobočky, resp.
v Bratislave, kde sídli. Po zavedení pandemických opatrení prešli podujatia do virtuálneho
priestoru. Každomesačné podujatia sú pravdepodobne nemožné vzhľadom na pracovné
vyťaženie personálu SAIA a potrebnú administráciu podobných podujatí.)
„Nakoľko je NŠP najprestížnejším programom na Slovensku a štipendisti z Iránu majú
problém založiť si účet na Slovensku, navrhoval by som, aby SAIA dohodla s niektorou bankou
výnimku pre štipendistov.“
(Komentár administrátora: SAIA, n. o., nemá žiaden dosah na vnútornú politiku bánk.
Štipendistom je ponúkaná alternatíva s možnosťou platby na účet známeho, kolegu,
nadriadeného pri podpísaní dohody oboma stranami. Taktiež nie je podmienkou, aby mali
štipendisti otvorený účet priamo na Slovensku. Môžu si otvoriť účet v ktorejkoľvek banke
(vrátane internetových bánk) krajín SEPA.)

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach uvádzame:
„Nenavrhujem žiadne zmeny v administrácii Národného štipendijného programu. NŠP
potvrdilo svoju efektívnosť a taktiež dokázalo, že sa dokáže adaptovať na akékoľvek zmeny
súvisiace s pandemickou situáciou posledných dvoch rokov.“
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„Nemám žiadne návrhy na zmeny, pretože som dokonale spokojná so spolupráce a
vďačná Národnému štipendijnému programu SR a slovenským kolegom za príležitosť získať
skúsenosti z oblasti výskumu a medzinárodnej komunikácie.“
„Môj štipendijný pobyt vo vašej krásnej krajine bol úspešný a potešujúci, preto nemám
žiadne návrhy na zmenu v administrácii programu.“
„Nič nenavrhujem, všetko bolo OK. Ďakujem za operatívnu administráciu.“
„Nenavrhujem nič. NŠP je veľmi dobrý program na udržanie medzinárodnej spolupráce
slovenských výskumníkov so zahraničnými kolegami.“
„Nič by som nemenil. Všetko je dobre zorganizované a detailne vysvetlené, takže udržte
túto úroveň aj v ďalších rokoch.“
„Vôbec nič by som nemenil. Pracovníci sú na profesionálnej úrovni s vynikajúcimi
znalosťami anglického jazyka.“
„Som spokojný s administráciou Národného štipendijného programu SR. Všetky
komplikácie, ktoré vznikli pred a počas môjho pobytu boli rýchlo vyriešené administrátorom, a
preto nenavrhujem žiadne zmeny.“
„Ďakujem za túto príležitosť, všetko bolo v poriadku. Vždy som dostala potrebné
informácie včas a mohla som vždy promptne kontaktovať administrátora. Ďakujem celému
tímu NŠP. Určite odporučím tento program aj mojim kolegom.“
„Som vďačná SAIA za všetku vynaloženú námahu zorganizovať taký produktívny
program, ktorý vytvoril skvelú príležitosť pre všetky národy, s cieľom výmeny znalostí a
skúseností. Ďalej by som chcela poďakovať tímu SAIA, ktorí vždy odpovedá na naše otázky,
pomáha a podporuje zahraničných študentov.“
„Nemám žiadne návrhy. Špeciálna vďaka patrí administrátorovi programu, Ondrejovi
Aradskému, za jeho promptné odpovede a asistenciu počas pobytu.“
„Organizácia výskumného pobytu na Slovensku bola efektívna najmä vďaka pohotovej
schopnosti reagovať a asistencii tímu SAIA a kolegom z Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Administrátor programu zasluhuje slová vďaky za jeho precíznu a profesionálnu robotu.“

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
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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.

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI S PODMIENKAMI PROGRAMU A S JEHO ADMINISTRÁCIOU
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 98 % respondentov s trvalým pobytom v SR, 94 % 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?
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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.

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.
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Otázka č. 4: Ste spokojný s on-line systémom hodnotenia žiadostí?
Otázkou č. 4 chcela SAIA od členov výberovej komisie získať spätnú väzbu týkajúcu sa
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.

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, pričom bol pri danej
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otázke uvedený aj komentár hodnotiteľa: Štruktúra je OK, ale zrejme uchádzači rôzne chápu,
čo sa od nich očakáva v návrhu vedeckej časti projektu. Že napríklad v prehľade súčasného
stavu problematiky majú rozobrať stav poznania s príslušnými referenciami tak, aby bola
evidentná motivácia, atď.
V prípade podporovaných skupín sa vrátila jedna odpoveď, označujúca skôr
nevyhovujúce skupiny, s nasledujúcim komentárom hodnotiteľa: Osobne si myslím, že ak sa
program volá „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“ mali by byť
zrovnoprávnené možnosti pre zahraničných a domácich žiadateľov. Pretože domáci môžu byť
len študenti, doktorandi a postdoci a zahraniční majú práve rozšírenú cieľovú skupinu o
vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov.
Pokiaľ ide o celkové finančné možnosti programu všetci členovia výberovej komisie,
ktorí dotazník vyplnili, boli spokojní alebo skôr spokojní s výškou financovania programu.
Komentár hodnotiteľa: V prípade niektorých krajín je program menej hodnotený ako
Erasmus (finančne) a administratíva, ako aj celkový výberový proces vrátane hodnotiaceho je
neporovnateľný. Odporúčam prehodnotiť financovanie tak, aby bolo všeobecne výhodnejšie
ako Erasmus.

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:
„Pri hodnotení odborného programu prichádzajúcich študentov, kedy si vyberajú z
ponúkaných predmetov/plánujú si štúdium, by do odporúčaní pri hodnotení mohlo byť
doplnené, aby (ak daná univerzita má zverejnené predmety, čo väčšina má), bol program
zhodnotený s tým (sama som poukázala, že študenti si vybrali predmety, ktoré buď ponúkané
neboli, alebo boli z iného semestra).).“
Medzi podnetmi od hodnotiteľov bol aj návrh na rozšírenie portfólia hodnotiteľov
s cieľom väčšej špecializácie s ohľadom na širokospektrálne zameranie žiadostí, a taktiež aj
výhrada voči neplatenému charakteru funkcie člena výberovej komisie, resp. hodnotiteľa
žiadostí.
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„NŠP SR umožňuje mobilitu, ktorá pomáha rozvoju talentov a prináša nové impulzy do
nášho priestoru.“
„Prípravu podkladov pre rokovania komisie zo strany administrátorov hodnotím
dlhodobo ako veľmi kvalitnú, vysoko profesionálnu. Toto kladné hodnotenie sa opiera aj o fakt,
že na základe skúseností z predošlých kôl boli viaceré pripomienky členov komisie do systému
hodnotenia promptne zapracované. Po čerstvej skúsenosti chcem tiež zvlášť oceniť nielen
funkčnosť procesov hodnotenia, ale aj otvorený prístup inštitúcie a kvalitu jej zavedených
štandardizovaných postupov nápravy pre prípad, ak by došlo k pochybeniu. So vzťahom k
aktuálnej situácii tiež upozorňujem na množstvo pribudnuvšej, zvonku „neviditeľnej“
asistenčnej práce, ktorú pracovníci poskytovali štipendistom, aby im umožnili realizovať pobyty
(presúvať termíny, testovať, absolvovať karantény, orientovať sa v meniacich sa pravidlách pre
vstup do krajín, získavať nové typy potvrdení, atď.) v pandemickom čase.“

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 a budú osobitne posudzované a bude sa hľadať riešenie na zlepšenie.

Hodnotenie spokojnosti z pohľadu uchádzačov a štipendistov
Kolektív pracovníkov SAIA vypracoval dotazník spokojnosti, ktorý bol umiestnený ako
on-line formulár na stránke SAIA (skrytý odkaz, aby sa zamedzilo odpovediam osôb, ktorých
sa program netýkal). Dotazník bol vypracovaný v slovenskom jazyku pre uchádzačov
a štipendistov NŠP s trvalým pobytom na Slovensku a v slovenskom, anglickom a ruskom
jazyku pre uchádzačov a štipendistov NŠP zo zahraničia. Administrátori programu poslali
elektronickou poštou odkaz na webovú stránku, na ktorej sa dotazník nachádzal, všetkým
uchádzačom a štipendistom Národného štipendijného programu, ktorí si podali žiadosť vo
výzvach s dátumom uzávierky 30. apríla 2021 a 31. októbra 2021. Aby sme zabezpečili
objektívnosť odpovedí, prebehol zber dát až začiatkom roka 2022, teda v čase, keď boli obe
výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa realizovali v roku 2021, vyhodnotené. Zber dát
prebiehal anonymne.

Uchádzači/štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku
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SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 49 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si
podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2021 a 73 uchádzačov
o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2021. Administrátor
programu oslovil elektronickou poštou celkovo 122 uchádzačov o štipendium v rámci
Národného štipendijného programu s trvalým pobytom na Slovensku. Dotazník vyplnilo
a odoslalo 52 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola takmer 43 %.
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 52 vyplnených dotazníkov bolo 47 respondentom (90 %) štipendium
v rámci Národného štipendijného programu schválené a 5 respondentom (10 %) štipendium
v rámci Národného štipendijného programu schválené nebolo.

Získal/-a štipendium v rámci NŠP
5

áno
nie

47

Z celkového počtu 52 vyplnených dotazníkov bolo 4 vyplnené v kategórii študent (8%), 33
v kategórii doktorand (63 %) a 15 v kategórii postdoktorand (29 %).
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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 (30 z 52; 58 %). Časť respondentov hodnotí stanovenú výšku štipendia za skôr
nedostatočnú (16 respondenti; 31 %) a 6 respondenti (12 %) 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. Niekoľko negatívnych komentárov sa týkalo výšky štipendia do Talianska,
Nemecka, Holandska, Dánska a iných krajín (respondenti neuviedli krajinu pobytu), pričom
uviedli informáciu, že štipendium je nedostatočné, že bol problém pokryť všetky mesačné
náklady (ubytovanie, strava, MHD), že pobyt musel byť dofinancovaný zo súkromných zdrojov,
že štipendium pokryje iba ubytovanie a že by bolo vhodné prehodnotiť výšku štipendia. Jedna
postdoktorandka uviedla ako riešenie možnosť kombinovať grant NŠP z inými grantmi
z verejných zdrojov, čo však vzhľadom na aktuálne znenie podmienok Národného
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štipendijného programu nie je možné. Štipendisti tiež uviedli, že očakávali, že vzhľadom na
infláciu bude výška štipendia, ktorú dostanú vyššia minimálne o očakávanú infláciu, že podľa
zverejnených údajov sa výšky štipendií nemenili dlhšiu dobu pričom ceny všetkého sa
markantne a stále zvyšujú, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi cena nájmu išla hore,
podobne i cena stravy. Výška mesačného štipendia, ktorá je zverejnená na webovej stránke
NŠP, sa stanovila na základe stanoviska zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine s
ohľadom na životné náklady v danej krajine, ktoré boli platné v čase zabezpečenia stanovenia
výšky štipendia. Avšak s ohľadom na horeuvedené komentáre štipendistov zvážime možnosť
komplexného prehodnotenia štipendijných sadzieb do všetkých krajín v rámci Národného
štipendijného programu a to v súlade s aktuálnymi životnými nákladmi v danej krajine.

Výška štipendia
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42 z 52 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 (4 %) by privítali kratší pobyt (išlo o postdoktorandov). 8 respondentov (15 %)
by privítalo dlhšiu dobu pobytu, ako poskytujú podmienky NŠP (5 doktorandov a 3
postdoktorandi). 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
8
2

dostatočná
dlhý pobyt

42

krátky pobyt

13 z 52 respondentov (25 %) považuje vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci NŠP a
vypracovanie predkladaných materiálov, ktoré nahrávajú priamo k on-line žiadosti, za
nenáročné a 23 (44 %) za skôr nenáročné. 12 respondentov (23 %) z celkového počtu 52
respondentov označilo vypracovanie podkladových materiálov za skôr náročné a ďalší 4
respondenti (8 % z celkového počtu všetkých respondentov) ho označil za náročné. Mnohí
respondenti, ktorí označili vypracovanie žiadosti ako náročnejšie, považovali počet
podkladových materiálov za vysoký (resp. odporučili zlúčiť viaceré dokumenty do jedného),
prípadne považovali predkladanie niektorých dokumentov za zbytočné, predkladanie
dokumentov v origináli za zaťažujúce, a privítali by menšiu administratívnu záťaž. Niektorí
považovali za náročný proces získavania akceptačného listu. Jedna uchádzačka uviedla, že je
veľmi ťažké požadovať presný harmonogram pobytu z hľadiska výskumnej práce, ak sa pobyt
uskutoční o 10 mesiacov od podávania prihlášky. Podmienky programu vrátane
predkladaných materiálov 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.
Viacerí uchádzači si však uvedomujú opodstatnenosť subjektívne vnímanej náročnosti
prípravy, čo ilustrujú aj ich komentáre:
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„Pokiaľ ide o náročnosť predkladaných materiálov, to síce náročné je, najmä časovo,
ale nevnímam to ako problém. Ak by bola žiadosť jednoduchá na prípravu, mohli by sa
hlásiť aj uchádzači, ktorí nemajú reálny záujem absolvovať pobyt.“
„Vypracovanie žiadosti je síce skôr náročné, ale nie je podľa mňa nutné navrhovať
výraznejšie zmeny, keďže podklady na prípravu materiálov sú jasné a zrozumiteľné. A
to, že príprava je náročnejšia aspoň dáva možnosť ukázať, ako veľmi mi záleží na
samotnej prihláške.“
„Myslím si, že vzhľadom na výšku štipendia je adekvátne požadovať vyššie štandardy
na vypracovanie žiadosti na pobyt, aby bolo jasné, že má o to študent naozaj záujem a
využije svoj pobyt nie len na návštevu inej krajiny, ale najmä obohatí svoje vedomosti
a skúsenosti v danej vednej oblasti.“
„Nemyslím si, že je potrebná zmena, len som sa rozhodla na poslednú chvíľku a to
robilo problém.“
Na základe odpovedí a komentárov prevažnej časti respondentov môžeme povedať, že SAIA
od uchádzačov o štipendium v rámci NŠP vyžaduje štandardné materiály, ktoré sa vyžadujú aj
v rámci iných kvalitných štipendijných programov. Keďže ústne pohovory z dôvodu počtu
uchádzačov a rozmanitého odborného zázemia nie sú možné, žiadosť s požadovanými
predkladanými materiálmi reprezentuje uchádzača v plnej miere, t. j. práve podkladové
materiály umožňujú výberovej komisii objektívne kvalitatívne hodnotenie jednotlivých
predkladaných žiadostí o štipendium.

Vypracovanie žiadosti a
podkladových materiálov k žiadosti
4

13

12

nenáročné
skôr nenáročné
skôr náročné

23

náročné

Otázka č. 4: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
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Otázkou č. 4 chcela SAIA od respondentov získať informácie o tom, či je Národný štipendijný
program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska.
51 z 52 respondentov (98 %) bolo spokojných alebo skôr spokojných s komunikáciou
s administrátorom NŠP. Nespokojný bol iba 1 respondent (2 %), ktorý uviedol nasledovný
komentár:
„V žiadosti som uviedla, že vzhľadom na pandémiu mi mešká akceptačný list od
zahraničnej univerzity, keďže im pre ochorenie vypadla značná časť zamestnancov a
ešte aj v čase pred odovzdávaním žiadosti mali pravoslávne sviatky, no nikto moju
poznámku nebral do úvahy.“
(Komentár administrátora: Akceptačný list je povinnou prílohou žiadostí uchádzačov
o štipendium NŠP. Je to oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri inštitúcie
a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, s jej funkciou a kontaktnými údajmi na danú
osobu a s termínom plánovaného pobytu. S ohľadom na pandémiu však tiež môžu byť
akceptované aj doklady, resp. dokumenty, ktoré nebudú obsahovať podpis osoby, ktorá
ich vystavila (resp. oficiálne potvrdenie zo strany inštitúcie), ak je dokument obsahovo
relevantný z pohľadu týchto podmienok a z dokumentu zrejmé, že ide o prejav
relevantnej právnickej alebo fyzickej osoby (napr. e-mail od danej osoby s
požadovaným obsahom). Ak tieto skutočnosti nie sú splnené, nemôže administrátor
akceptovať splnenie formálnych podmienok.)
Išlo iba o jeden negatívny komentár, pričom na druhej strane bol tento komentár
vyvážený pozitívnymi ohlasmi, kde uchádzači/štipendisti oceňovali promptnú
komunikáciu, ochotu pomôcť a všetko vysvetliť.

Komunikácia s administrátorom
6

1
spokojný
skôr spokojný

45

nespokojný
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Z prevažne pozitívnych hodnotení jednotlivých respondentov môžeme na záver jednoznačne
vyhlásiť, že Národný štipendijný program je veľmi dobre administratívne zabezpečený.
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.
51 z 52 respondentov (98 %) je spokojných alebo skôr spokojných s elektronickým systémom
na podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP. Systém funguje dobre a spoľahlivo, uchádzači
s ním nemajú žiadne vážnejšie problémy. Jeden respondent je skôr nespokojný. Nespokojný
respondent napísal nasledujúci komentár:
„Systém na vkladanie žiadosti mi nepovolil požiadať "odkliknúť" žiadosť o cestovný
grant, skúšala som to rôznymi spôsobmi (vzdialenosť som napísala presne v takom
formáte ako bol vyžadovaný a aj tak sa mi to nepodarilo) zrejme to bola len technická
chyba, no do budúcna by sa to mohlo nejakým spôsobom zlepšiť.“
(Komentár administrátora: Išlo iba o jeden takýto problém uchádzača. Keďže uchádzač
nás v čase riešenia problému nekontaktoval, nevieme stanoviť, čo presne mu
znemožnilo odkliknúť príslušné políčko žiadosti o cestovný grant. Toto políčko je
potrebné odkliknúť ešte pred samotným zadaním vzdialenosti, takže spôsob zadania
vzdialenosti nemohol v nijakom prípade uchádzačovi znemožniť príslušné políčko
odkliknúť.)
Jeden respondent napísal nasledovné odporučenie:
„Na internete by mohol existovať PDF guideline ako presne postupovať a ako vybrané
polia vypĺňať, nakoľko o chybne vyplnenom poli napr. rok štúdia, ktoré bolo vyplnené
rímskou číslicou a nie normálne som sa dozvedela až pri pokuse potvrdiť a odoslať
žiadosť.“
(Komentár administrátora: Administrátor programu na základe tejto spätnej väzby
zváži spracovanie podrobnejšieho návodu na použitie online systému.)
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Spokojnosť s on-line systémom

9

1
áno
skôr áno

42

skôr 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 51 z 52 respondentov (98 %) by Národný štipendijný program odporučilo svojim
kolegom a známym. 1 respondent (2%) by Národný štipendijný program neodporučil.
Nespokojným respondentom, ktorý by program neodporučil, bol uchádzač, ktorého žiadosť
bola z formálnych dôvodov zamietnutá.

Odporučili by ste program NŠP
3 1
áno
skôr áno

48

nie

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:
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

„Za možnosť zúčastniť sa NŠP pobytu som veľmi vďačná a považujem ju za veľmi
dôležitú a prospešnú pre rozvoj akademikov. Za necelé dva mesiace som v
akademickej práci pokročila viac ako za rok "doma".“
„Obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť komunikáciu s administrátorkou programu.
Vynikajúci prístup. Ochota pomôcť.“
„Vďaka, robíte veľmi dôležitú a užitočnú prácu. Tematicky dobre zvolený pobyt na
prestížnej inštitúcií je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako pozdvihnúť úroveň
vlastného výskumu.“
„So štipendijným programom som bol spokojný, výška štipendia postačovala na
pokrytie mojich výdavkov.“
„Proces vybavovania štipendia bol v poriadku a prípadná komunikácia s
administrátormi programu tiež.“
„V prvom rade by som chcela vyzdvihnúť veľmi príjemný prístup zamestnancov SAIA,
ktorí sú z mojej doterajšej skúsenosti veľmi ochotní, nápomocní a ústretoví. V každom
prípade by som sa aj týmto spôsobom chcela poďakovať za možnosť a podporu štúdia
v zahraničí. Veľmi si túto príležitosť vážim.“
„Ďakujem veľmi pekne administrátorke programu za promptné reakcie pred/počas a
po mojom pobyte. Vďaka tomu som sa cítila komfortnejšie a istejšie.“
„Som spokojná so SAIA programom pre udeľovanie štipendií. Komunikácia medzi
mnou a administrátorom programu bola otvorená a zrozumiteľná. Ďakujem za
využitú možnosť rozšíriť moje skúsenosti a poznatky v zahraničí za podpory SAIA
programu.“
„Ďakujem za túto možnosť! :)“
„S komunikáciou a prístupom administrátorov programu som veľmi spokojný, a som
rád, že je taká možnosť naberať skúsenosti v zahraničí.“
„Som rada, že na Slovensku máme organizáciu, ktorá prostredníctvom rôznych
štipendií a grantov podporuje študentov/doktorandov/ postdoktorandov v
nadobúdaní skúsenosti vo svojom odbore v zahraničí.“
„Ďakujem Vám veľmi pekne za možnosť vycestovať a študovať na zahraničnej
univerzite. Veľmi ste mi pomohli a to aj v časoch, keď som nemohla na pobyt nastúpiť
a posúvala som nástup kvôli vízam. Špeciálne by som sa chcela poďakovať
administrátorke programe za jej ochotu a prístup.“
„Odpovede na moje maily boli vždy veľmi rýchle a všetky moje otázky boli
zodpovedané detailne, čo veľmi oceňujem.“

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

„Za slabú stránku programu považujem fakt, že pri schválení 10 mesačnej stáže je
človek fixovaný na pevné dátumy pobytu, keďže pobyty musia byť absolvované do 30.
novembra. Výsledky konania sú známe až v priebehu decembra, pričom 10 mesačný
stážový pobyt, musí začať 1.2.. Problémom je vybavovanie víz, nakoľko vízový proces
nemožno urýchliť a jediná možnosť je skracovať daný stážový pobyt, nehovoriac o
stresových situáciách, ktoré z tejto časovej tiesne vyplývajú. Skoršie uverejnenie
výsledkov prípadne možnosť preloženia stáže presahujúc 30. november by bolo
riešením.“
(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. 30
november je stanovený ako najneskorší možné deň ukončenia pobytov, ktoré boli
schválené v predchádzajúcom roku a nie je možné prekročenie tohto termínu. Uchádzač
má možnosť podať so novú žiadosť o štipendium v aktuálnom roku a v prípade schválenia
štipendia pokračovať v pobyte aj po 30. novembri.)

•

„Celkovo som spokojný s týmto programom. Ak by som mohol ešte niečo dodať, tak je
škoda, že nemáte vyhradené extra peniaze na uhradenie výdavkov plynúcich priamo
zo zahraničnej univerzity. Ďakujem veľmi pekne, že som mohol vyjadriť svoj názor.“

(Komentár administrátora: 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 iné poplatky (zdravotné poistenie, víza,
školné a pod.). SAIA uchádzačov o štipendium vopred na túto skutočnosť upozorňuje.
Taktiež im odporúča, aby sa uchádzali o štipendiá na pokrytie týchto výdavkov z iných
zdrojov – napr. z Nadácie Tatra banky)
•

„Som doktorandkou na Slovensku, ale nemám trvalý pobyt. Moja žiadosť bola
zamietnutá. Podlá mňa, taký kritérium nie je podstatný, lebo ja študujem v Slovenskom
študijnom programe v Slovenskom jazyku a preto sa na mňa vzťahujú rovnaké pravá a
povinnosti ako na študentov, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku. Preto aj v tomto
programe ja by som mala byt posudzovaná ako slovensky študent.“

(Komentár administrátora: Podľa podmienok Národného štipendijného programu sú
oprávnenými uchádzačmi o štipendiá študenti, doktorandi a postdoktorandi s trvalým
pobytom v Slovenskej republike. Administrátor programu pri formálnej kontrole žiadostí
postupuje v súlade s týmito podmienkami a preto bola žiadosť uchádzačky s trvalým
pobytom mimo Slovenskej republiky vyhodnotená ako žiadosť, ktorá nespĺňa formálne
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kritériá programu. Zmena postupu by bola možná iba v prípade zmeny podmienok
Národného štipendijného programu, ktoré by umožňovali uchádzať sa o štipendium aj
žiadateľom s trvalým pobytom mimo Slovenskej republiky.)
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.

Uchádzači/štipendisti zo zahraničia
SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 364 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP,
ktorí si podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2021 a 321
uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2021.
Administrátor programu, po odstránení duplicít (uchádzačov v oboch uzávierkach) oslovil
elektronickou poštu celkovo 643 uchádzačov (174 uchádzačov v kategórii študent, 123
uchádzačov v kategórii doktorand, 346 uchádzačov v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný
a umelecký pracovník) o štipendium v rámci Národného štipendijného programu zo
zahraničia. Dotazník vyplnilo a odoslalo 190 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola 30 %.

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 734 €, 980 € alebo 1 050 € v závislosti od
dosiahnutého akademického titulu a rokov praxe na pozícii vysokoškolského učiteľa,
výskumného alebo umeleckého pracovníka.
Odpovede uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu spolu, ako
aj odpovede uchádzačov a štipendistov v rámci jednotlivých kategórií, sa výrazne nelíšili,
a preto SAIA selekciu podľa týchto kritérií pri vyhodnocovaní dotazníka neuplatňovala. Pri
každej otázke sa vykonalo celkové vyhodnotenie odpovedí.
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Z celkového počtu 190 respondentov 133 respondentov (70 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu získalo a 57 respondentom (30 %) štipendium v rámci
Národného štipendijného programu schválené nebolo.

Získal/-a štipendium v rámci NŠP

57

133

áno
nie

Z celkového počtu 190 vyplnených dotazníkov bolo 38 vyplnených v kategórii študent
(20 %), 41 v kategórii doktorand (22 %) a 111 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a
umelecký pracovník (58 %).

Kategória

38
študent
111

41

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
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-

Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti

Otázkou č. 3 chcela SAIA zistiť názor uchádzačov a štipendistov NŠP na: 1.) stanovenú
výšku štipendia v rámci jednotlivých kategórií – či mesačné štipendium poskytované v rámci
NŠP pokrýva základné životné náklady štipendistov počas ich pobytu na Slovensku; 2.) 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 (155 zo 190; 82 %). Iba
35 respondentov (18 %) považuje súčasnú stanovenú výšku štipendia za „skôr nedostatočnú“,
resp. „nedostatočnú“. Z 35 respondentov, ktorí označili možnosť „skôr nedostatočná“, resp.
„nedostatočná“ označilo 18 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. V komentároch sa
objavili sťažnosti od študentov na ich nedostatočné sociálne vyžitie z daného štipendia.
Z kategórie výskumníkov odznela sťažnosť na vysoké ceny cestovného popri vysokej cene
ubytovania. Opodstatnenejším návrhom bol návrh na doplnkové štipendium, pre
výskumníkov prichádzajúcich s dieťaťom. V takýchto prípadoch väčšinou štipendistu
neubytujú na internáte, resp. internát nemá vhodné podmienky na život s dieťaťom, a preto
je štipendista nútený hľadať si podnájom, ktorý je spravidla drahý. Ako daný štipendista
uviedol, podporilo by to mladých výskumníkov prísť na dlhší čas, resp. vôbec prísť na
Slovensko. SAIA aktuálne takúto možnosť neponúka. V ostatných prípadoch zaznamenaných
v komentároch, sa jednalo o všeobecné konštatovanie vysokých nákladov na bývanie, pričom
najčastejšie je tento problém spájaný s ubytovaním mimo internátneho zariadenia. Počas
pandémie boli zatvorené internáty, kedy si museli štipendisti hľadať ubytovanie v podnájme,
resp. hľadať iné alternatívy, ktoré sú spravidla drahšie. To mohlo byť zrejme aj prípadom
niektorých štipendistov.
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 by však akékoľvek výdavky naviac ku štipendiu
znamenali menej schválených žiadostí. Táto téma je však možnosťou urobiť program ešte
atraktívnejším pre potencionálnych uchádzačov, a teda je hodná ďalšej diskusie.
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Väčšina respondentov (114 zo 190; 60 %) považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa
môžu uchádzať v rámci Národného štipendijného programu, za dostatočnú na uskutočnenie
svojich študijných a výskumných cieľov.
73 respondentov (30 %) 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.
3 respondenti (2 %) považujú minimálne časové obdobie, o ktoré možno požiadať
v rámci NŠP, za pridlhé. Mali by teda záujem o krátkodobé pobyty na Slovensku – možno
niekoľkodňové, 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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167 zo 190 respondentov (88 %) 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
nevyžaduje aktuálne v súvislosti s podaním žiadosti a jej vyhodnocovaním žiadny originál
dokumentu.
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,
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
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základe takto uvedenej štruktúrovanej podoby publikačnej činnosti efektívnejšie
a zodpovednejšie ohodnotiť kvalitu publikačnej činnosti uchádzača. Predkladanie publikačnej
činnosti v stanovenom formáte sa začalo vyžadovať na žiadosť výberovej komisie, keďže
zoznamy publikačnej činnosti uchádzačov boli dovtedy často neprehľadné, bez uvedenia
relevantných údajov a pod. Zároveň komisia po pilotnom testovaní formulára pristúpila
k požiadavke, že všetci, čo danú podmienku nesplnia, majú byť vylúčení z formálnych
dôvodov.
Podmienky predkladania žiadostí sú stanovené zreteľne a jasne, pričom sú vysvetlené
do detailov jednotlivé body podmienok. Požadovaným dokumentom je 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.
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Otázka č. 4: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu?
Otázkou č. 4 chcela SAIA od uchádzačov a štipendistov získať informácie o tom, či je
Národný štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska, resp. odhaliť
miesta, kde je priestor na zlepšenie.
172 zo 190 respondentov (91 %) bolo spokojných s komunikáciou s administrátorom
programu. Znamená to, že Národný štipendijný program je po administratívnej stránke dobre
zabezpečený, administrátor ochotne a presne odpovedá na otázky uchádzačov a štipendistov
NŠP a je v maximálne možnej miere nápomocný pri vypĺňaní elektronických žiadostí
o štipendium, resp. rieši vzniknuté problémy pred a počas štipendijného pobytu.
V prípade 18 (9%) nespokojných respondentov sa jednalo v 14 prípadoch
o uchádzačov, ktorým nebolo udelené štipendium, a teda ich nespokojnosť pravdepodobne
súvisela s výsledkom výberu a dlhšou spätnou väzbou, v prípade s objasnením príčin ich
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neúspechu. Toto zdržanie je zapríčinené vždy z dôvodu množstva 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. zverejnenie výsledkov výberu, oznámenie výsledkov uchádzačom
a relevantným inštitúciám, vyhotovenie a tlač štipendijných dokumentov, ich následné
rozosielanie, či riešenie logistických problémov v prípade, že poštový kontakt nebol možný.
Dané úkony musia byť prednostne vybavené a zaberú určitý no nevyhnutný čas. S pandémiou
sa tieto úkony rôznymi spôsobmi sťažili, a tak sa k neúspešným štipendistom dostáva
administrátor neskôr. Z komentárov, ktoré boli uvedené pri nespokojnej voľbe schválených
uchádzačov, boli vytknuté faktory, na ktoré administrátor nemá vplyv, napr.: administrátor
nedokáže ovplyvniť čas stanovený na udeľovanie víz, aj keď sa štipendisti na neho s touto
otázkou často obracajú, ďalej, v zmysle podmienok nemôže administrátor odoslať štipendijné
dokumenty skôr, ako bude doručený originál akceptačného/pozývacieho listu do SAIA.
Administrátor vždy vyzve štipendistu, aby zabezpečil doručenie tohto dokumentu do SAIA,
pričom mu objasní aj s tým spojené náležitosti. Preto nenesie administrátor vinu za neskoršie
odoslanie štipendijných dokumentov, nakoľko v prípade štipendistov, ktorých pozývací list,
bol doručený ešte do samotného výberu, resp. v krátkom čase po zverejnením výsledkov, boli
balíky s dokumentmi distribuované okamžite, v dostatočnom predstihu. V ostatných
prípadoch zohľadňuje SAIA aj dĺžku doručenia pošty, resp. alternatívne doručenie
dokumentov v prípade časovej tiesne, v prípade, že bolo originál akceptačného/pozývacieho
listu doručený neskôr. V každom prípade sa však administrácia programu snaží vyjsť v ústrety
štipendistom a doručiť im dokumenty čo najskôr. Všetkým štipendistom, bola poskytovaná
maximálna súčinnosť pri poskytovaní informácii a rád pri žiadaní víz, resp. pri komunikácii
s veľvyslanectvami o vzniknutých nedorozumeniach.
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Otázka č. 5: Ste spokojný/-á s on-line systémom na podávanie žiadostí?
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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.
180 zo 190 respondentov (95 %) 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. Administrátori programu sa
pravidelne snažia pridávať informácie do systému s ohľadom na spätnú väzbu uchádzačov, aby
sa eliminovalo množstvo formálne nedostatočných žiadostí. Záväzné a úplné informácie sú
však vždy v podmienkach programu, ktoré sú zverejnené na programovej stránke vo všetkých
jazykových mutáciách. Z komentárov respondentov, ktorí zvolili v odpovedi nespokojnosť
vyplýva, že im chýba v systéme viac detailov k daným dokumentom, resp. celkovo
k podmienkam programu. Ako bolo však už uvedené, podmienky programu sú zverejnené na
samostatnej stránke programu a je technicky nemožné umiestniť ich do samostatného
systému na podávanie žiadostí. Jeden komentár priznáva, že uchádzač omylom nahral
nesprávny dokument do systému, žiadosť odoslal a nevedel opätovne upravovať žiadosť. Po
odoslaní žiadosti systém žiadosť uzamkne pre ďalšie úpravy. Za finálnu kompletnosť žiadosti a
za správnosť informácií uvedených v nej a v jej prílohách je zodpovedný uchádzač;
administrátor programu vzhľadom na dostatočný čas na prípravu žiadosti medzi otvorením
elektronického systému na podávanie žiadostí a termínom uzávierky, ako aj s ohľadom na
vyhlásenie uchádzača pri podávaní žiadosti, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné,
aktuálne a pravdivé a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých požadovaných príloh a
dokumentov, nie je povinný poskytnúť uchádzačovi možnosť opravy žiadosti (žiadosť sa teda
posudzuje tak, ako bola podaná uchádzačom). Napriek tomu, ak nás uchádzač osloví s prosbou
o sprístupnenie žiadosti, radi mu vyhovieme a žiadosť sprístupníme, ak ešte neuplynul termín
uzávierky. Pokiaľ nás však v tejto veci nikto nekontaktuje, v takej situácii pomôcť nevieme.
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Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom,
zahraničným partnerom)?
Jednou z najlepších vizitiek Národného štipendijného programu je skutočnosť, že 178
zo 190 respondentov (94 %) by tento štipendijný program odporučilo svojim kolegom
a známym (program by ďalej neodporučilo 11 neúspešných a 1 úspešný uchádzač
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. Z komentárov nespokojných uchádzačov vyplýva, že nepochopili, resp.
nesplnili podmienky programu a považujú ich zamietnutie za príliš striktný prístup. V prípade
schváleného uchádzača sa sťažnosť viaže na nedostatočnú výšku štipendia a taktiež zahrnul
do dôvodu aj to, že ho univerzita nechce odmeniť.
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Otázka č. 7: Priestor pre Váš komentár:
Každý respondent mal možnosť vložiť do dotazníka komentár priamo k jednotlivým
otázkam pod odpovede alebo na konci dotazníka, kde bol na to vyhradený priestor.

Zo všeobecných komentárov vyberáme:
•

•
•

•

Program je dobrou iniciatívou slovenskej vlády. Pomáha pri kultúrnej výmene, ako aj
pri výmene výskumných nápadov medzi rôznymi medzinárodnými inštitúciami a
univerzitami Slovenska.
Bol by som rád, keby som mal možnosť prihlásiť sa znova a znova.
Zoznam publikácií je až príliš sofistikovaný, no zároveň chápem, že je to potrebné pre
hodnotenie žiadostí výberovou komisiou. Srdečne ďakujem Ondrejovi Aradskému
(administrátor štipendia) za jeho odbornú asistenciu. Úprimne ďakujem aj kolegom zo
slovenskej univerzity za živý záujem o vedeckú spoluprácu a pozvanie na ich pôdu.
Možnosťou na zlepšenie by mohlo byť stanovenie časového limitu na opravu
dokumentov v prípade, že je v nich chyba, namiesto toho, aby boli hneď zamietnuté.
[poznámka administrátora: od otvorenia systému a informovania širokej verejnosti
o tejto možnosti, až do uzávierky je dostatok času – spravidla 2 mesiace – na dôkladné
pripravenie si žiadosti. Poskytnutie času naviac, pre všetkých uchádzačov (aby bol
zachovaný rovný prístup ku všetkým), by spôsobilo posunutie celého procesu
vyhodnocovania. Uchádzači odoslaním žiadosti vyhlasujú, že všetky údaje uvedené v
žiadosti sú úplné, aktuálne a pravdivé a že žiadosť je kompletná. Pokiaľ si uvedomia, že
im niečo chýba, resp. je niečo chybne vyplnené, môžu kontaktovať administrátora a ten
im sprístupní žiadosť na ďalšiu úpravu. Toto všetko je však možné vykonať výlučne len
pred uzávierkou. Zároveň frekvencia uzávierok v porovnaní s inými programami
v zahraničí, teda 2 uzávierky ročne na rozdiel od zvyčajnej jednej, umožňujú v pomerne
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krátkom čase po zamietnutí opätovne sa uchádzať, a teda odstrániť takto svoje prvotné
pochybenie.]
Národný štipendijný program je absolútne spoľahlivý, dôkladne organizovaný,
efektívny a poskytuje skvelý zdroj financovania a skúseností pre domácich a
zahraničných študentov v ich kariére. Programy ako tento by mali existovať všade a
mohli by použiť NŠP od SAIA ako model.
NSP je vynikajúci program pre krajiny tretieho sveta ako Pakistan a doteraz som sa veľa
naučil, takže by som chcel vyjadriť vďaku SAIA za tento štipendijný program. Pre
študentov je však 400 eur na prežitie v Bratislave nedostačujúce vzhľadom na nájom
bytu, stravu, cestovanie, knihy, atď. [poznámka administrátora: štipendium pre
študentov je dostačujúce v prípade internátneho ubytovania, no v prípade prenájmu
bytovej jednotky je štipendium nedostačujúce aj pre ostatné kategórie vzhľadom na
vysoké ceny nájmu.]
Navrhoval by som zasielať štipendijné dokumenty s uvedením telefónneho čísla zo
žiadosti (potrebné na informovanie žiadateľa poštou o prijatí dokumentov), taktiež by
som navrhoval informovať žiadateľa o odoslaní dokumentov e-mailom s poskytnutím
podacieho čísla zásielky (aby bol žiadateľ pripravený na príjem). Dodatočne navrhujem
poslať Student´s Guide to Slovakia v elektronickej forme v emaile o udelení štipendia.
[poznámka administrátora: pri odosielaní poštových zásielok so štipendijnými
dokumentmi poskytujeme pošte emailové adresy štipendistov, aby mohli byť
upozornení emailom. Telefónne čísla uvedené v žiadosti nemôžeme spravidla overiť
a nedokážeme zaručiť, že uvedené číslo je reálne prislúchajúce štipendistovi. Na žiadosť
štipendistov sme uvádzali aj telefónne číslo, automaticky uvádzať telefónny kontakt je
však otázkou na zváženie. Štipendistom je poskytnuté podacie číslo zásielky, resp.
odkaz na sledovanie zásielky obsahujúci toto číslo. Spomínaná publikácia prešla
aktualizáciou a digitalizáciou. Tento návrh bude implementovaný do ďalšieho výberu.]
Ďakujem vám za vynaložené úsilie na podporu študentov, výskumníkov a učiteľov.
NŠP bola veľmi dobrá príležitosť študovať a naučiť sa niečo nové. Dokonca aj počas
lockdownu bolo online vzdelávanie užitočné. Plne odporúčam NŠP svojim kolegom.
Chcel by som len povedať "ďakujem" SAIA za NŠP. Je to jednoduchý a dobre
zorganizovaný program, ktorý dáva cudzincom úžasnú príležitosť študovať na
Slovensku. Gratulujem!
Chcelo by to trochu viac digitalizácie požadovaných dokumentov, tých, ktoré je
potrebné doručiť vo fyzickej podobe do SAIA pred a po nástupe na štipendijný pobyt.
To by to uľahčilo situáciu, najmä keď existujú rôzne obmedzenia s pravidlami týkajúcimi
sa COVID-19, platnými na národných úrovniach (napr. univerzity už neposielajú tlačené
potvrdenia o štúdiu, avšak úradní prekladatelia potrebujú originálnu verziu, atď.)
[poznámka administrátora: SAIA akceptuje dokumenty s overiteľným digitálnym
podpisom. Pokiaľ je dokument vystavený v jazyku inom ako slovenskom alebo
anglickom, v zmysle podmienok požadujeme jeho preklad do jedného z týchto jazykov.
Preklad však môže byť potvrdený aj univerzitou, ktorá daný dokument vydala.]
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So všetkým, čo s týmto programom súvisí, som maximálne spokojný a budem ho
odporúčať každému. Administrátor je veľmi slušný a zodpovedný.
Výrazne by sa mala zvýšiť suma pre výskumného pracovníka, minimálne 1 200
€/mesiac, pretože suma 1 050 €/mesiac je nedostačujúca na stravovanie, cestovanie,
výskum a ubytovanie na Slovensku, najmä v Bratislave. [poznámka administrátora:
ceny nájmov sú vysoké a pokiaľ má štipendista prenajatý drahší byt (aj v závislosti od
lokality), štipendium mu nepostačuje. Na druhej strane, štipendium je určené na
pokrytie životných nákladov, nie je určené na pokrytie výdavkov spojených
s výskumom. Účel štipendia je definovaný v podmienkach programu.]
Národný štipendijný program ponúka študentom a výskumníkom skvelú príležitosť
dosiahnuť svoje kariérne ciele. Táto príležitosť mi pomohla pri získaní materiálu
potrebného na úspešné dokončenie mojej dizertačnej práce v mojej rodnej krajine.
Ďakujem!
Pre mňa ako Brazílčana je komplikované absolvovať pobyt v európskych krajinách,
najmä kvôli finančným komplikáciám v Brazílii. Toto medzinárodné štipendium určite
prinesie nespočetné množstvo vedeckých prác a príležitostí do budúcna. Som úprimne
vďačný Národnému štipendijnému programu, táto príležitosť bude pre moju kariéru
veľkou pridanou hodnotou. Ďakujem, že vo mňa veríte!
Je to naozaj skvelá príležitosť pre študentov, ktorí sa o to zaslúžia, absolvovať výskumný
pobyt na Slovensku. Osobne som veľmi rád, že som získal túto príležitosť.
Je príjemné rýchlo sa dostať k potrebným informáciám. Koordinátori okamžite
odpovedajú na e-maily a poskytujú spätnú väzbu. Som veľmi rád, že som sa kvalifikoval
na toto štipendium.
Osobitne by som sa chcel poďakovať koordinátorovi SAIA, manažérom a všetkým
zamestnancom. Srdečná vďaka patrí administrátorovi Ondrejovi Aradskému za
asistenciu počas celej mojej žiadosti o štipendium.
Chcel by som vyjadriť svoju hlbokú vďaku organizátorom Národného štipendijného
programu. Takýto program dáva veľký impulz na integráciu vedomostí a zdieľanie
skúseností medzi rôznymi národnosťami. Významne prispieva k cieľom trvalo
udržateľného rozvoja.
Mali by ste brať ohľad na mladých javiskových výskumníkov, ktorí práve začali svoju
výskumnú dráhu, a pomôcť im nadviazať spojenie s ich skúsenejšími kolegami zo
Slovenska. Mladí vedci nemôžu konkurovať etablovaným, najmä ak sú body získané na
základe publikovaných prác [poznámka administrátora: na základe rozhodnutia
výberovej komisie zo zasadnutia dňa 14. júna 2012 administrátor programu rozdeľuje
uchádzačov, ktorí si podali žiadosti o štipendium v kategórii „vysokoškolský učiteľ,
výskumný a umelecký pracovník“, na mladších (bez titulu PhD alebo ekvivalentu
a zároveň s menej ako 4 rokmi praxe) a starších (s titulom PhD alebo ekvivalentom a s
menej ako 10 rokmi praxe, resp. s viac ako 10 rokmi praxe). Cieľom tohto rozdelenia je
vytvoriť mladším vysokoškolským učiteľom, výskumným a umeleckým pracovníkom
rovnaké šance pre možnosť získania štipendia v konkurencii ich starších kolegov.]
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Štipendium prináša pre zahraničných študentov zlatú príležitosť. Komplexná asistencia
zamestnancov uľahčuje správne pochopenie vecí spojených s fungovaním programu.
Som veľmi vďačný, že som bol schválený v tomto štipendijnom programe, dúfam, že na
svojom pobyte sa naučím novým veciam a pobyt samotný bude plodotvorný.
Veľmi si vážim možnosť realizovať výskumný projekt v rámci Národného štipendijného
programu na Slovensku. Moja hostiteľská inštitúcia je mimoriadne nápomocná a
poskytuje všetku potrebnú podporu pri realizácii výskumu. Ďakujeme za túto jedinečnú
a skvelú príležitosť!
Čo sa týka vízového procesu, mal som niekoľko problémov. (Je to takmer bežný problém
medzi iránskymi žiadateľmi): 1. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Teheráne
naplánovalo vízový pohovor na dva mesiace po tom, čo som oň požiadal. Toto
oneskorenie spôsobí sklz v mojom výskume na STU a ovplyvní náš požadovaný výsledok
v stanovenom časovom rámci. 2. Medzi doklady potrebné na udelenie víza patrí výpis
z registra trestov, ktorý musí byť preložený do slovenského jazyka a mať vyššie
overenie. V Iráne nemáme oficiálneho prekladateľa, ktorý by prekladal dokumenty do
slovenského jazyka. Preto musíme naše dokumenty poslať na preklad na Slovensko a
potom sa musia vrátiť do Iránu. Dokončenie tohto procesu trvá približne mesiac alebo
viac, počas ktorého môže vypršať platnosť dokumentov. Ak by veľvyslanectvo schválilo
elektronickú verziu týchto dokumentov, tento čas sa výrazne skráti. Takže potrebujem
v tomto podporu od SAIA. Veľmi závažným spôsobom to ovplyvní plánovanie, ako aj
výsledok projektu. Riešením týchto problémov by mohlo byť vyzvanie veľvyslanectva,
aby zriadilo výnimočné stretnutie s vízami pre žiadateľov SAIA alebo aby SAIA zmenila
hraničné dátumy začiatku a konca štipendijného pobytu. [poznámka administrátora:
zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie Slovenska víza, sa
odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu na štipendijný pobyt zohľadnili časové
obdobie potrebné na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú
zastupiteľské úrady SR v zahraničí). Zároveň pri pobytoch štipendistov z krajín mimo
EÚ, EHP a Švajčiarska dlhších ako 90 dní sa odporúča pri stanovení termínu nástupu
zohľadniť lehoty potrebné na splnenie podmienok na udelenie prechodného pobytu. Na
základe informácii z MZV SR, či jednotlivých ZÚ SR sme informovaní, že sa štipendisti
vybavujú prednostne a sú im udeľované termíny hneď, ako to je možné. SAIA nevie
ovplyvniť čas a dĺžku udeľovania víz, nakoľko to spadá do kompetencie MV SR.]

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
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pozitívne hodnotenie programu respondentmi a verí, že Národný štipendijný program bude aj
naďalej prispievať k zviditeľňovaniu slovenského výskumného a vysokoškolského priestoru
po celom svete.

FINANCOVANIE PROGRAMU V ROKU 2021 A ČERPANIE PROSTRIEDKOV NA ŠTIPENDIÁ
A CESTOVNÉ GRANTY
V roku 2021 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 2020 a 2021.
Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom
uzávierky 18. mája 2020, 31. októbra 2020 a 30. apríla 2021), resp. posúvania dátumov
nástupu na štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2022) alebo skracovania
dĺžky pobytov schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov
Národného štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2021 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 2021 na vyplatenie
štipendií na mesiac január 2022 už v decembri 2021, a to v prípade štipendistov, ktorých
pobyty už začali v roku 2021 a pokračujú aj v roku 2022. Žiadosť bola ministerstvom odobrená
a v súlade s tým bola časť štipendií za január 2022 vyplatená v decembri zo zdrojov roka 2021.
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 2021 výnimočne možné využiť
prostriedky na štipendiá v oveľa vyššej miere než inokedy; ide však o vplyvy vyššej moci, ktoré
sa nedajú vopred odhadnúť. Napriek tomu objem nevyužitých prostriedkov bol v roku 2021
nižší v porovnaní s 2020, ktorý bol prvým pandemickým rokom, čo naznačuje, že štipendisti sa
situácii pomaly viac prispôsobujú a vedia si lepšie naplánovať svoje pobyty napriek
pandemickým opatreniam a neočakávaným situáciám s tým súvisiacim. Napriek tomu však
môžeme konštatovať, že objem nevyčerpaných prostriedkov v roku 2021 bol nižší v porovnaní
s prvým pandemickým rokom 2020.
Štipendiá za január 2022 boli v decembri 2021 vyplatené všetkým štipendistom zo
zahraničia, ktorí pokračovali v pobyte po januári 2022. Štipendiá za január 2022 boli v
decembri 2021 vyplatené všetkým štipendistom s trvalým pobytom na Slovensku, okrem tých,
ktorých štipendijný pobyt začínal/končil v januári 2022. 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).
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Nasledujúca tabuľka poskytuje súhrnný prehľad o čerpaní prostriedkov na štipendiá
a granty v roku 2021:

Kategória rozpočtu

Štipendiá pre zahraničných
študentov
Štipendiá pre zahraničných
doktorandov
Štipendiá pre zahraničných
vysokoškolských učiteľov a
výskumných pracovníkov
Štipendiá pre slovenských
študentov
Štipendiá pre slovenských
doktorandov
Štipendiá pre slovenských
postdoktorandov
Cestovné pre slovenských
štipendistov NŠP
Cestovné pre zahraničných
štipendistov NŠP
Zdravotná prehliadka pre
zahraničných štipendistov NŠP
A
S P O L U náklady
B
Vyžiadaná a POSKYTNUTÁ
ZÁLOHA na rok 2021 zo strany
MŠVVŠ SR
C
ROZDIEL (B-A)
nevyčerpané finančné
prostriedky roku 2021, vrátené
na účet MŠVVŠ SR

Výška
čerpaných
štipendijných
prostriedkov
2021

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium
2021

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
2021

32 200,00

22,00

80,50

110 834,00

35,00

151,00

443 754,00

115,00

448,00

20 115,00

8,00

31,00

147 825,00

47,00

149,00

61 340,00

16,00

65,50

12 250,00

41,00

0,00

11 750,00

26,00

0,00

5 603,50

35,00

0,00

845 671,50

345,00

925,00

850 000,00

4 328,50
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Pohľad na čerpanie zdrojov v porovnaní s plánovaným rozpočtom na štipendiá a cestovné
granty:
1 100 000,00 €

A

Rozpočet na štipendiá a granty NŠP 2021

B

Vynaložené prostriedky na štipendiá a cestovné
štipendistov v roku 2021

845 671,50 €

C

ROZDIEL (A-B) nevyčerpané finančné prostriedky
v roku 2021 oproti rozpočtu

254 328,50 €

Prehľad nákladov na základné zabezpečenie programu, na administratívne náklady
a náklady na propagáciu a poskytovanie informácií v roku 2021 poskytuje nasledujúca
tabuľka:

Rozpočet

Základné
70 937,00 €

Administratíva
58 467,00 €

Propagácia
68 931,00 €

Spolu
198 335,00 €

Výnosy
4.2.2021
19.5.2021
28.7.2021
11.8.2021
4.11.2021
9.11.2021
Spolu

17 680,00 €
17 789,00 €
-€
17 734,00 €
-€
17 734,00 €
70 937,00 €

14 570,00 €
12 500,00 €
1 450,30 €
14 616,00 €
-61,98 €
15 330,70 €
58 405,02 €

17 180,00 €
6 000,00 €
1 374,73 €
17 232,00 €
4 051,05 €
27 144,27 €
72 982,05 €

49 430,00 €
36 289,00 €
2 825,03 €
49 582,00 €
3 989,07 €
60 208,97 €*
202 324,07 €*

Náklady
1. Q 2021
2. Q 2021
3.Q 2021
4.Q 2021
Spolu

17 680,00 €
17 789,00 €
17 734,00 €
17 734,00 €
70 937,00 €

12 076,85 €
16 443,45 €
14 554,02 €
15 083,86 €
58 158,18 €

6 414,33 €
18 140,40 €
21 283,05 €
17 583,67 €
63 421,45 €

36 171,18 €
52 372,85 €
53 571,07 €
50 401,53 €
192 516,63 €

0,00 €

308,82 €

5 509,55 €

5 818,37 €

0,00 €

246,84 €

9 560,60 €

9 807,44 €

Rozdiel
(rozpočet –
náklady)
Rozdiel (výnosy –
náklady)

* V roku 2021 došlo nedopatrením k vyžiadaniu a následne k poskytnutiu vyššej zálohy, než bol kalkulovaný
a schválený rozpočet. Ihneď po zistení bola konzultovaná SVŠ MŠVVŠ SR ohľadom spôsobu vysporiadania
a v súlade s usmernením bola suma vrátená na účet MŠVVŠ SR v rámci zúčtovania prostriedkov na konci roka.
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Pohľad na čerpanie zdrojov v porovnaní s plánovaným rozpočtom na zabezpečenie programu:
Základné
A

B

C

Rozpočet na
zabezpečenie
programu
2021
Vynaložené
prostriedky
v roku 2021
ROZDIEL (A-B)
nevyčerpané
finančné
prostriedky
v roku 2021
oproti
rozpočtu

Administratíva

Propagácia

Spolu

70 937,00 €

58 467,00 €

68 931,00 €

198 335,00 €

70 937,00 €

58 158,18 €

63 421,45 €

192 516,63 €

0,00 €

308,82 €

5 509,55 €

5 818,37 €

Spracovali:
Mgr. Ondrej Aradský, Mgr. Kristína Sallerová, Mgr. Lenka Stašiniaková
Bratislava 31. 3. 2022
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PČ

Dátum

1

20.1.2021

Žiadosť o štipendium Ako na to?

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

181

2

28.1.2021

Štipendium na jazykový
kurz v zahraničí – Ako
podať žiadosť?

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

44

3

3.2.2021

Gaudeamus - Štipendiá na
Gaudeamus - MP soft
štúdium v zahraničí

Youtube (Restream)

32

4

3.2.2021

Štipendium na štúdium v
Rakúsku – Ako podať
žiadosť

MS Teams

22

5

9.2.2021

S výskumom do sveta;
Webinár pre doktorandov STUBA
STU

-

45

6

10.2.2021

Rakúsko – štipendiá a
SAIA, n. o. - RP
granty na výskumný pobyt

MS Teams

18

7

24.2.2021

Štipendiá pre študentov
do celého sveta - ako
podať žiadosť?

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

23

8

3.3.2021

Štipendiá na výskumné
pobyty do celého sveta Ako podať žiadosť?

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

25

9

4.3.2021

Do sveta so štipendiom

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

4

8.3.2021

NEMECKO – štipendiá na
výskumné pobyty pre
doktorandov, výskumných
SAIA
pracovníkov a
vysokoškolských učiteľov
(DAAD a iné ponuky)

MS Teams

19

-

16

10

11

Názov akcie

NextStep Science
Conference - podujatie
17.3.2021
pre študentov a
doktorandov biovied s

Hlavný organizátor

SAIA, n. o. - RP

NextStepScience

Miesto

Počet
účastníkov

PRÍLOHA Č. 1: ZOZNAM SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A ĎALŠÍCH INFORMAČNÝCH PODUJATÍ, KDE
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Dátum

Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

PČ

účasťou
biotechnologických firiem

12

17.3.2021

Štipendiá na celé štúdium
v zahraničí

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

14

13

31.3.2021

Štipendiá NŠP do celého
sveta

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

18

14

8.4.2021

Štipendiá na študijné a
výskumné pobyty do celého
sveta

SAIA, n. o. - RP Košice

MS Teams

28

15

14.4.2021

Štipendiá CEEPUS do krajín
strednej, východnej a
juhovýchodnej Európy

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

16

16

21.4.2021

Štipendiá pre doktorandov
na výskumné pobyty v
zahraničí

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

22

17

26.4.2021

Ako pripraviť žiadosť o
výskumnú mobilitu
doktorandov

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

27

18

19.5.2021

Štipendiá do nemecky
hovoriacich krajín

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

8

19

20.5.2021

Štipendiá na študijné pobyty
v zahraničí

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

4

20

26.5.2021

Ako sa uchádzať o
štipendium na zahraničnú
mobilitu?

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

18

21

9.6.2021

Štipendiá do strednej a
juhovýchodnej Európy

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

10

22

16.6.2021

Do celého sveta s Národným
štipendijným programom v
letnom semestri 2021/2022

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

11
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Názov akcie

Hlavný organizátor

Miesto

Počet
účastníkov

PČ

Dátum

23

30.6.2021

Webinár pre doktorandov
FMUK

Fakulta manažmentu UK

MS Teams

10

24

22.9.2021

Webinár: Akcia Rakúsko Slovensko: Štipendiá a
projekty

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

16

25

27.9.2021

Webinár: Mysli bez hraníc:
štipendiá do celého sveta

SAIA, n. o. - RP

MS Teams

22

26

4.10.2021

Virtuálny "Deň otvorených
okien" SAIA

SAIA, n. o.

ZOOM

90

27

5.-6.10.2021

Európsky deň jazykov

TvU Trnava

MS Teams

70

28

20.10.2021

Rusko: štipendiá na štúdium
a výskum

SAIA, n. o.

MS Teams

41

29

10.11.2021

Webinár: CEEPUS - Štipendiá
do strednej a juhovýchodnej
Európy

SAIA, n. o.

MS Teams

12

30

11.11.2021

My vo svete, svet u nás

Pedagogická fakulta TvU
Trnava

MS Teams

101

31

16.11.2021

EDAMBA - webinár v rámci
konferencie - Project
Management Seminar

EUBA

MS Teams

33

32

19.11.2021

Štipendiá pre doktorandov
na výskumné pobyty v
zahraničí

Fakulta architektúry a
dizajnu STU Bratislava

MS Teams

14

97

Názov akcie

Hlavný organizátor

Dátum

33

29.11.2021

Štipendiá SAIA na študijné
pobyty v zahraničí (Úvod do
štúdia: 1. roč. Bc.)

Technická fakulta SPU
Nitra

MS Teams

112

34

1.12.2021

Štipendiá SAIA na študijné
pobyty v zahraničí (Úvod do Technická fakulta SPU
štúdia: 2. roč. Bc., 1. roč. Ing., Nitra
PhD. študenti)

MS Teams

15

35

2.12.2021

Štipendiá SAIA na študijné
pobyty v zahraničí (Úvod do
štúdia)

Fakulta záhradníctva a
krajinného inžinierstva
SPU Nitra

MS Teams

67

36

2.12.2021

Štipendiá SAIA na študijné
pobyty v zahraničí (Úvod do
štúdia: 3. roč. Bc., 2. roč.
Ing.)

Technická fakulta SPU
Nitra

MS Teams

17

37

3.12.2021

WEBINÁR: Štipendiá pre
Ekonomická fakulta UMB
doktorandov do celého sveta Banská Bystrica

MS Teams

17

38

8.12.2021

Štúdium a výskum so
štipendiom v Ázii

MS Teams

70

SAIA, n. o.

Miesto

Počet
účastníkov

PČ

Spolu:

1312

98

PRÍLOHA Č. 2: UCHÁDZAČI A SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
PODĽA ODBOROV – ŠTATISTIKY ZA VÝBERY V ROKU 2021

7

17

31

23

3

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
1
1

zamietnuté

náhradníci

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci
10

8
1
7

6
4
3
8
1
1

1
1
1
1
1
3

2

99

schválené

3

3
1
3

7
4
4
10
3
3

1

Spolu

podané

3

1
2
3
3
9

1
1
1
4
1
2

schválené

1
2
1
1
7

6 4
5 4
3 2
25 10
6 3
26 14
1 1
72 38

Postdoktorandi

podané

2
7
4
4
19

schválené

2

podané

2

zamietnuté

schválené

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

podané

Vedný odbor

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

15
9
7
37
16
33
5
122

12
8
5
19
6
16
2
68

PRÍLOHA Č. 3: UCHÁDZAČI A SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
PODĽA KRAJINY POBYTU – ŠTATISTIKY ZA VÝBERY V ROKU 2021

1
2

1

1

4

1

1

1

2

1

2

1

1

1
1
1
3
19

1

1

1
1

1
3
2
2
6

1

1

1
1
2

1

3

1
1
1
1

1

1
3
1

1
3
1

1
2

1
1

2
2

2
1

1

1

3

2

2
3
31

2
3
23

1
1
19 9
2
2
3
1
7
2
2
1
1
1
3
1
1
0
1
1
3
1
3
2
2
0
3
1
13 8
1
1
1
1
2
2
3
2
7
2
1
0
3
1
1
0
8
6
3
2
4
2
1
1
3
1
7
6
1
0
2
2
10 8
122 68

1
1

1

1
1

2

1

1
1

1
1
1

2
1

1

4

2
2
5
1
1
1
5
1
4

2
1
1

2
3

1
3

4
1
2

2

2

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
7

3

2
9

4 4
72 38

10

7

17

3

3

schválené

2

podané

4

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

2

zamietnuté

2

náhradníci

5

schválené

3

podané

1
7
2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
16
2

Postdoktorandi

zamietnuté

2
1

náhradníci

2
1

schválené

1

podané

1

zamietnuté

schválené

Belgicko
Česko
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Gruzínsko
Holandsko
Indonézia
Írsko
Japonsko
Kanada
Litva
Maďarsko
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Spojené štáty americké
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taiwan
Taliansko
Thajsko
Ukrajina
Veľká Británia
Spolu

podané

Krajina pobytu

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2
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PRÍLOHA Č. 4: UCHÁDZAČI A SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU PODĽA VYSIELAJÚCEJ INŠTITÚCIE – ŠTATISTIKY
ZA VÝBERY V ROKU 2021

1
3
1
1

2
1

1

1

2

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

9
2
2
1

7
2
2

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté
3
2

1
1
1

Spolu

1

1

1

1
1
2

1

1

2

1

1
1

1

1

schválené

7
3

1
1
3
1
1

Postdoktorandi

podané

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Obchodná fakulta
Fakulta podnikového manažmentu
Fakulta aplikovaných jazykov
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Slovenská akadémia vied
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Filozofický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
1
11
4
1
1
4
1
1
1
3
1
2
9
2
2
1

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

101

1
1

1

1

1

1

13
3
9
1
6
3
1
1
1

1
1

7
2
5
4
2
1
1

2

2
1

2

1
1

1
2
1

1
1
1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané
1
1
1
1
4

Spolu

1
1
3

1

1

2
2

1
1
1

1

2
1

1

1
1

1

1
1

1
1

schválené

1
1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

1
1

Postdoktorandi

podané

Centrum experimentálnej medicíny SAV
Parazitologický ústav SAV
Historický ústav SAV
Archeologický ústav SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita vo Zvolene

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
1
1
1
5
1
1
2
1
14
4
9
1
9
4
2
1
1
1
1

1
1
0
1
3
0
1
1
1
7
2
5
0
4
2
1
1
0
0
1

102

1
1
1
1
1
1

3
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
1
2

zamietnuté

1
1
2
1
1
1
1

náhradníci

zamietnuté pre
formálne nedostatky

zamietnuté

1

5
1
1

1
5

schválené

3
3
2
1
1
2
1
1

1
1

1
6

Spolu

podané

1
1

5
2
1
1

schválené

1
1

náhradníci

schválené

podané

zamietnuté

25 14
4
4 2
3 2
3 3
11 7

Postdoktorandi

podané

Fakulta ekológie a environmentalistiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Ekonomická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Fakulta verejnej správy
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

1
31
4
5
4
5
12
1
5
5
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1

1
19
0
3
3
5
7
1
2
2
1
1
0
1
1
0
0
2
1
1

103

3

2

1

1 1
2 1
31 23

1
3

schválené

4
1
1
2

podané

1
1

Spolu

zamietnuté pre
formálne nedostatky

1
1

zamietnuté

5

1
1

náhradníci

9
1
3
5

schválené

1
1

podané

2
2

Postdoktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

náhradníci

4
4

zamietnuté

schválené

zamietnuté

1

podané

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2
Filmová a televízna fakulta
1
Hudobná a tanečná fakulta
1
Divadelná fakulta
1
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
1
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
3
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
3
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Fakulta riadenia a informatiky
Spolu
19

schválené

podané

Vysielajúca inštitúcia

Doktorandi

zamietnuté pre
formálne nedostatky

Študenti

2

5
5
4
2
1
1
1
1
15
1
3
9
2
122

3
3
1
0
1
0
1
1
8
0
2
5
1
68

3
2

1
1
1
1
1

2

1
7

2
3

9

2
3

72 38 10

7

17

3

104

PRÍLOHA Č. 5: UCHÁDZAČI A SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
PODĽA POHLAVIA – ŠTATISTIKY ZA VÝBERY V ROKU 2021

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

schválené

náhradníci

zamietnuté

zamietnuté pre
formálne nedostatky

podané

schválené

5
4
9

Spolu

náhradníci

zamietnuté pre
formálne nedostatky

2
1
3

Postdoktorandi

schválené

zamietnuté

5
2
7

33 17
39 21
72 38

4
6
10

3
4
7

9
8
17

18
13
31

13
10
23

2
1
3

2
1
3

1
1
2

63
59
122

35
33
68

podané

schválené

12
7
19

Pohlavie

Žena
Muž
Spolu

Doktorandi

podané

Študenti

105

PRÍLOHA Č. 6: UCHÁDZAČI A SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI ZO ZAHRANIČIA PODĽA ODBOROV – ŠTATISTIKY ZA VÝBERY V ROKU 2021

6

3
5
2

5
19
5

11

10

31

3
18
14
10
1
48

3
3
11
7
3
1
28

4
1
4
17
8
10

11
2
3
23
39
20
2
44 100

zamietnutá pre
formálne nedostatky
odmietnutá
žiadateľom

13
3
5
44
17
16
2
100

zamietnutá

62
8
26
119
95
61
6
377

v rezervnom zozname

zamietnutá pre
formálne nedostatky
2

schválená s
podmienkou

zamietnutá

1
2

v rezervnom zozname

schválená s
podmienkou

5 1
34 6
45 7
34 11
1
127 27

2

31
2
11
23
24
12
1
104

schválené

5

2

Spolu

podané

13

4
18
10
1
48

2

schválená

1
2
2

8

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

podané

2
4
4

11
4
3
8
35
21
1
83

schválená

15

podané

2
1

zamietnutá pre
formálne nedostatky

4
1
1
5
6
12
3
32

Zahr. doktorand

zamietnutá

32
6
4
20
65
49
5
181

v rezervnom zozname

schválená

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

podané

Vedná oblasť

schválená s
podmienkou

Zahr. študent

102
14
35
1 173
205
144
12
1 685

26
5
11
70
41
52
6
211
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PRÍLOHA Č. 7: UCHÁDZAČI A SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI ZO ZAHRANIČIA PODĽA KRAJINY PÔVODU – ŠTATISTIKY ZA VÝBERY V ROKU 2021

Afganistan
Alžírsko
Arménsko
Austrália
Azerbajdžan
Bangladéš
Belgicko
Bielorusko
Brazília
Burkina Faso
Cyprus
Čad
Česko
Čierna Hora

1
1

1

1

1

1
2
1

1

1
1
6
4

1

1
1

1

1
6
1

3

1
1

2

1

1
1

1

1
2
1

1

1
1

1
3
1

1
1

1

2
1
1

2
2
2
1
1
1
1
7
13
1
1
1
2
1

schválené

podané

odmietnutá žiadateľom

Spolu

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

1

1
1

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

Zahr. doktorand

1

1

3

v rezervnom zozname

schválená

podané

Štátna príslušnosť

schválená s podmienkou

Zahr. študent

1

1
5
8

1

107

Čile
Čína
Egypt
Ekvádor
Etiópia
Filipíny
Francúzsko
Ghana
Grécko
Gruzínsko
India
Indonézia
Irak
Irán
Írsko
Japonsko
Jemen
2

1

2

3

Štátna príslušnosť

1

1

1

1

1

1

3

4

3
12
2
1
7

1

1

4

4

1

6

2

1

1

2

1

1

1

1
1

1
5

1

2
6
2
1

1
2
16
1
3
1
1
3
1
4
20

27
2
1
7
1

1

1
2
5

2

2
1
7

2

1
2
1
4

4
3

3
1
3

1
1
1

9

11
1
1

2
2
22
1
10
1
1
3
2
7
32
4
1
34
2
1
4

schválené

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

1
4

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

Zahr. doktorand

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané
Zahr. študent
Spolu

1
7

1

1
2
11

13
1

108

Jordánsko
Kamerun
Kazachstan
Kirgizsko
Kolumbia
Kongo
Libéria
Lotyšsko
Maďarsko
Mali
Maroko
Mexiko
Myanmar (Barma)
Nemecko
Nepál
Niger
Pakistan
1
2
20

4
1
1
1
1
9

Štátna príslušnosť

8

1
3

3
3

1
1

podané

5
1
2
2
2
2
3

4
1

2
1
3
1
1

12
4
1
2

1

2

1

1

1

1
1

1

4

2
2
5
2
1
1

1
13
2
6
1
1

8

3

1

1

3
1
1

1

1
1

3

1
1

1

6

1
1
3
1

1
1

2
1
7

1
1
1
1

5
6
28
2
1
1
3
1
13
1
2
11
3
2
1
1
29

schválené

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

Zahr. doktorand

schválená s podmienkou

schválená

1
2
1

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

zamietnutá pre formálne nedostatky

2

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané
Zahr. študent
Spolu

1
13

1

3

4

1
1

10

109

6

2

2
2
3
2
2
1

2
1

2
2
3

1
1
1
2

1

3

1

1

v rezervnom zozname

zamietnutá

zamietnutá pre formálne nedostatky

3

2

4

2

8

5

1

1
1

3
36
3
3
2
7
1

1
13

1

4
1

1
12
2

1
6

2
1
4

1

1
1
2
1

1

1

1
1

2

5
1

1

9
1
11

2
1

1

1

5
3

1

1

1
1

3

3
1
3

1
23
1
4
71
3
3
2
8
4
3
10
1
2
14
1
13

schválené

schválená s podmienkou

19

podané

schválená

1
2

odmietnutá žiadateľom

podané

1
1
1

2

Spolu

zamietnutá pre formálne nedostatky

1

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

6

1
4
1
1
8

schválená

v rezervnom zozname

zamietnutá
13

podané

27

Zahr. doktorand

zamietnutá pre formálne nedostatky

Peru
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Severné Macedónsko
Slovinsko
Spojené štáty americké
Srbsko
Sudán
Sýria
Španielsko
Švajčiarsko
Tadžikistan
Taliansko
Tunisko
Turecko

schválená

podané

Štátna príslušnosť

schválená s podmienkou

Zahr. študent

6
1
24
2
5
1
3
1
7
4

110

v rezervnom zozname
zamietnutá
zamietnutá pre formálne nedostatky

46
35
4
6
2
2
1
1
14
4
25
22

1

181
32
13
5
48
83

20
9
1

1
127

1

6
1
2

27
11
10

6
3
6
4
110
22
1
39
1
7
17
1
31
11
1
15
9
1

1
31
48
377
100
28
44
100
104
1

176
66
2
1
1
685

schválené

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

Zahr. doktorand

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

1
1

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

schválená s podmienkou

Ukrajina
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe
Spolu

schválená

Štátna príslušnosť

podané
Zahr. študent
Spolu

60
10

211

111

PRÍLOHA Č. 8: UCHÁDZAČI A SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI ZO ZAHRANIČIA PODĽA POZÝVAJÚCEJ INŠTITÚCIE – ŠTATISTIKY ZA VÝBERY V ROKU 2021

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši 1
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v
Bratislave
2
Ekonomická univerzita v Bratislave
33
Fakulta aplikovaných jazykov
2
Fakulta hospodárskej informatiky
1
Fakulta medzinárodných vzťahov
1
Fakulta podnikového manažmentu
12
Národohospodárska fakulta
11
Obchodná fakulta
1
Iné
5

2

3
1

1

2
1

2
9 19
1
1

1
5

1
1

1
1

3
2
1
1

8
7
4

1
1
2
1

2
1

1

1
3

2
1
1
1

2
1
1
1

1 18

1

1

3 12

1

1

1

1

2

4

1

1

6
2

9

1
2
1

6
3

schválené

Spolu

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. doktorand

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

5
2
1
1
3
56
2
11
2
12
19
5
5

7
1
2
1
1
2
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Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta psychológie
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
Iné
Slovenská akadémia vied
Archeologický ústav SAV

2
2

1
1

1
1

1

1

1
10
2

1
2

7

1

2
1
1

1
1

5

5

1

2
1
1
1
1
4
2

1
1
1
1
1
1

2

2

2

1
1

7
5
2

2
2

1 23
1 8
5
3
3
3
1

5
3

1

1
1

3
2
1

8
1
3
2

4
2

1

2
1

1

4
2
1

1
1

1
1

2

1

1
14

1

3

5

1

4 86 32 11
1 1

8 20 15

schválené

Spolu

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. doktorand

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

11 3
8 3
3
2
1
1
37 10
12 5
5 1
12 1
3 2
3
1 1
1
10
0 47
1 1

113

Astronomický ústav SAV
Biomedicínske centrum SAV
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Centrum vied o umení SAV
Ekonomický ústav SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV
Geografický ústav SAV
Historický ústav SAV
Chemický ústav SAV
Matematický ústav SAV
Parazitologický ústav SAV
Sociologický ústav SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

3
1
4
4
2
2
1
1
8
9
1
2
3
2
1
2

2
1
1
1

1
1

1
1

1
2

2
2
1
1
1
4

1
2

3
2
1

3
1
2

2

1

1
1

1
1
1

3
1
6
4
3
2
2
2
8
9
1
3
4
2
1
2
1

schválené

Spolu

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

1

1
1

1

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. doktorand

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

2
1
3
1
3
2
1
2
4

3
1
1
1
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1

5
2

1

1
1

1

3
1

8
5

1

2

1
1

1

1
1

1
1

1

4
1

2
2

1
3
10
1
2
1
1
1
1
31
12

1
1

2
3

1
3
1
1

1

2
1
1

1
1
8
5

3
1

4
1

1
4 12
5

schválené

Spolu

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

schválená s podmienkou

1

1

2

5
2

1

2
2

1
3

1
1

2

zamietnutá

7
7
1

schválená

podané

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

Zahr. doktorand

v rezervnom zozname

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav vied o Zemi SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Neuroimunologický ústav SAV
Iné
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

7 5
7 4
1
1
3 1
1
1 1
4 2
11 4
1 1
2 1
3
1 1
1 1
1
44 14
19 9

115

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta
Iné
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Ústav manažmentu
Iné
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

2

1

1

1

4
6
2
6

2
1

1
2

1

2

1
1

2
1
1

2
2
2

8
2

4

6 12 21

4

2

2

3 10

1

1

1

4

2
4
2

2
2
1
1
2

1
1
3

2
1
1
1
1

5
2
1
4
4
2
1
2

1

2

2
1

1
21
1
4
5
1
5
4

7

5

5

1

2
1
1
1

3
1
3

3
1

1
4
1
1
1

1
1
2

1
3

1

1

1
1

schválené

Spolu

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané
2
1

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

1

32 10
2
17
5
3
2
1
1
1
1

Zahr. doktorand

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

4 1
10 2
3
6 2
1
1
74 27
1
11 2
24 15
7 2
12 2
10 5
3 1
2
4
4

116

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií
Fakulta verejného zdravotníctva
Lekárska fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Fakulta umení
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Letecká fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Iné
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta

1
1
11
2

1
3

1

1
1
1

3

6
1
1

2

7 16
1 2
2
1
1
2
5

2

2

1
1

1

1

1
2

1
2
2

2
3
1
2

3

3

1

1

2
4 30
1 2
1 1
9
1
1

2
1
1

4
1
4
8
3
1

8
1

1

1 1
2 12

7
1

1
3

4

2
1

4
1
1
4
1
1

3
1

3
2

schválené

Spolu

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. doktorand

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

1
1
2
57 19
6 3
3 2
10 3
2 1
2
11 2
1
7 1
14 7
1
5 1
1

117

1

1
1

2
1
1

1

1
1

2

1
1

1

1

1
1
3
1
1
1
5
1
1

1
1
2
1

1
1

1
1

2

2
1

1

1
1
1

1

3

2

1

3
1
2

1

1
6
2
4

2
1
1

1

schválené

Spolu

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

1

v rezervnom zozname

2

schválená s podmienkou

schválená

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

Zahr. doktorand

podané

Lesnícka fakulta
Iné
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá
FunGLASS
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Teologická fakulta v Bratislave
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta
Pedagogická fakulta

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

3
1
4
2
1

1

1
9
2
1
1
4
1
6
2
4

1
2

2
1

1
1

2
1
1

118

5
1
1
2
1

9
1
5

1
1
3

2
2

3

6

4
3

1
1
1

2

1

1
1
3
1

2
2

1

6
1
2
1
1

1

1
1

9 61 12
2 9 2
3 8 1
1 9 1
2 19 3
5
1
1 7
3
2 11
2
1
3
2 2
2

5
1
1
1

7 15 22
2
4
3 2 2
4 3
1 7 7

2
3
1
1

3
1
1

1

2
2
1

1

3
8
1
3
1
2

schválené

Spolu

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá pre formálne nedostatky

1

1

1
3

1

zamietnutá

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

2 14 14 21
4 1 6
1 5
2 5 2 3
1 3 5
1

v rezervnom zozname

37
8
2
9
6
2

Zahr. doktorand

schválená s podmienkou

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Iné
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

11
9 29
23 9
15 2
21 2
30 8
2 1
5 2
11 1
8 4
4
19 5
3 2
1
4 1
5 1
5 1
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Iné
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Technologický a inovačný park UPJŠ
Iné
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie

3
1
2

3
1
2

6
1
2

2
2

1

5 12
4 6
1
2
1 1

1

4

2
1
1

2

1

1
1

2

3
1

2

1

1

1

1

1
1

1
21
7
3
3
5
1
2
18
1
2
15

5
2
1
1
1
9
1

8

2
1
1

2
1
1

3
1

1
1

1
9
3
1
1
3
1

2

1
1

3

3

3

1
2

2
2
1

1
1

1

5
2

1

1

2
2

1

schválené

podané

Spolu

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

1

3

20
12
1
2
2
1
2

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. doktorand

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

1
30 8
9 2
7 2
3 2
8 1
1
2 1
1 42 16
13 3
1
6 1
1 18 10
2 2
2
7 1
3

120

Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Hudobná a tanečná fakulta
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
Slovenské národné múzeum
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

1
1

1
13
5
1
3
4

1

1
4
3

1
1

1

2

2
2

4

1
2
1

1
3

1
1

2
1
1

1

1

1
1

1

7

4

1
1
4

1

1

1

1

1

1

1
2

1

2
1
1
1
9

1
1

3
5

2

1
1
1

1

1
1
1

3

1

4

1

1

1
3

1

1

1
1

schválené

Spolu

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

Zahr. doktorand

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená

podané

Pozývajúca inštitúcia

schválená s podmienkou

Zahr. študent

3
1 1
3 2
1
2 1
1 1
1
2 2
29 13
5 3
4 3
7 1
7 3
4 1
2 2
1
1
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Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav potravinársky
Slovenská národná knižnica
Iné

Spolu

Pozývajúca inštitúcia

1
18
1 32 13
1
1
1
1
1
1
1 2
2 5
5
12
37 10
10 10
5 48 83 7 27 11 10 31 48 7 0 28 44 0 4

schválené

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

podané

odmietnutá žiadateľom

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

Zahr. doktorand

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané

zamietnutá pre formálne nedostatky

zamietnutá

v rezervnom zozname

schválená s podmienkou

schválená

podané
Zahr. študent
Spolu

1
1
1
8
68 21
1 5 1
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v rezervnom zozname
zamietnutá
zamietnutá pre formálne nedostatky
podané
schválená
schválená s podmienkou
v rezervnom zozname
zamietnutá
zamietnutá pre formálne nedostatky
podané
schválená
schválená s podmienkou
v rezervnom zozname
zamietnutá
zamietnutá pre formálne nedostatky

Zahr. VŠ učiteľ/výskumník

83
98
181
14
18
32
7
6
13
3
2
5
23
25
48
36
47
83
82
45
127
18
9
27
6
5
11
8
2
10
16
15
31
34
14
48
226
151
377
63
37
100
15
13
28
24
20
44
59
41
100
64
40
104
1

1

schválené

Zahr. doktorand

podané

Zahr. študent

odmietnutá žiadateľom

schválená s podmienkou

muž
žena
Spolu

schválená

Pohlavie

podané

PRÍLOHA Č. 9: UCHÁDZAČI A SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI ZO ZAHRANIČIA PODĽA POHLAVIA – ŠTATISTIKY ZA VÝBERY V ROKU 2021

Spolu

391
294
685
123
88
211
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Príloha č. 10: Vzory dotazníkov pre zisťovanie spokojnosti

Dotazník spokojnosti
pre členov výberovej komisie Národného štipendijného programu SR

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

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

Skôr spokojný/-á

Skôr nespokojný/-á

Nespokojný/-á

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

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

Skôr spokojný/-á

Skôr nespokojný/-á

Nespokojný/-á

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

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

Skôr áno

Skôr nie

Nie

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

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

Skôr áno

Skôr nie

Nie

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

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

-

Nedostatočné

Skôr dostatočná

Skôr nedostatočná

Nedostatočná

Skôr nevyhovujúce

Nevyhovujúce

Podporované cieľové skupiny

Vyhovujúce

-

Skôr nedostatočné

Možná dĺžka pobytu v rámci jednotlivých podporovaných cieľových skupín

Dostatočná

-

Skôr dostatočné

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

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

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 2021 – 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 Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave
(prázdne)
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov

5 760,00 €
5 760,00 €
2 310,00 €
2 310,00 €
3 200,00 €
3 200,00 €
1 680,00 €
1 680,00 €
3 750,00 €
3 750,00 €
2 100,00 €
2 100,00 €

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5

385,00 €
385,00 €
19 185,00 €

1
1
8

0,5
0,5
29,5

SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Technická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Fakulta architektúry
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR
3 000,00 €
3 000,00 €
1 560,00 €
520,00 €
1 040,00 €
26 100,00 €
15 010,00 €
10 670,00 €
420,00 €
8 420,00 €
1 560,00 €

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov
1
1
2
1
1
10
4
5
1
5
1

3
3
3
1
2
28,5
14
14
0,5
14
3
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Vysielajúca inštitúcia

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Stavebná fakulta
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Trnavská univerzita v Trnave
Farmaceutická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Spolu

5 820,00 €
1 040,00 €
840,00 €
840,00 €
73 185,00 €
1 000,00 €
12 180,00 €
45 735,00 €
14 270,00 €
3 120,00 €
3 120,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
6 470,00 €
570,00 €
5 900,00 €
4 200,00 €
4 200,00 €
6 000,00 €
6 000,00 €
2 680,00 €
2 680,00 €
4 830,00 €
4 830,00 €
141 405,00 €

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov
3
1
1
1
17
1
3
7
6
1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
47

9
2
1
1
58
1
12
32,5
12,5
6
6
2
2
8
0,5
7,5
5
5
6
6
4
4
6
6
144,5

SLOVENSKÍ POSTDOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied
Historický ústav SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Iné
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR
3 360,00 €
3 360,00 €
10 000,00 €
5 640,00 €
4 360,00 €
4 200,00 €
2 700,00 €
1 500,00 €

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov
2
2
2
1
1
3
2
1

6
6
10
6
4
9
6
3
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Vysielajúca inštitúcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Filozofická fakulta
Evanjelická bohoslovecká 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
Výskumné centrum
Fakulta riadenia a informatiky
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov

7 500,00 €
7 500,00 €
11 520,00 €
3 760,00 €
3 760,00 €
4 000,00 €
2 520,00 €
2 520,00 €
4 600,00 €
13 780,00 €
4 360,00 €
5 920,00 €
3 500,00 €
57 480,00 €

1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
16

6
6
12
4
4
4
3
3
4
11,5
4
4
3,5
61,5

CESTOVNÝ GRANT PRE ŠTIPENDISTOV POBERAJÚCICH ŠTIPENDIUM

Vysielajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Fakulta architektúry
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta

Výška čerpaných
finančných
prostriedkov v EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
cestovný grant

750,00 €
250,00 €
500,00 €
250,00 €
250,00 €
500,00 €
500,00 €
2 500,00 €
1 500,00 €
750,00 €
250,00 €
750,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
3 000,00 €
250,00 €
1 250,00 €
500,00 €

2
1
1
1
1
1
1
9
6
2
1
3
1
1
1
10
1
4
2
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Vysielajúca inštitúcia

Lekárska fakulta
Farmaceutická fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Fakulta masmediálnej komunikácie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave
(prázdne)
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Výskumné centrum
Spolu

Výška čerpaných
finančných
prostriedkov v EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
cestovný grant

250,00 €
250,00 €
500,00 €
250,00 €
250,00 €
500,00 €
500,00 €
1 000,00 €
250,00 €
750,00 €
750,00 €
500,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €

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

250,00 €
250,00 €
1 500,00 €
250,00 €
250,00 €
1 000,00 €
12 250,00 €

1
1
3
1
1
1
41
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Príloha č. 12: Prijatí štipendisti v roku 2021 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty
podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá, preplatenie zdravotnej
prehliadky a vyplatenie cestovných príspevkov (podľa prijímajúcej inštitúcie)

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Prijímajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Iné
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Fakulta elektrotechniky a informačných
technológií
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Katolícka univerzita v Ružomberku
Iné
Spolu

Výška čerpaných
Počet
finančných
štipendistov
prostriedkov v poberajúcich
EUR
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

400,00 €
400,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
12 800,00 €
12 800,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
2 000,00 €
1 200,00 €
800,00 €
2 400,00 €
1 200,00 €

1
1
1
1
8
8
2
2
1
1
2
1
1
2
1

1
1
3
3
32
32
5
5
3
3
5
3
2
6
3

1 200,00 €
3 400,00 €
1 600,00 €
1 800,00 €
1 600,00 €
1 600,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
1 600,00 €
1 600,00 €
29 800,00 €

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
22

3
8,5
4
4,5
4
4
3
3
4
4
74,5
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ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Prijímajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav hydrológie SAV
Centrum biovied SAV
Ústav informatiky SAV
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Strojnícka fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta managementu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Iné
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Fakulta riadenia a informatiky
Prešovská univerzita v Prešove
Inštitút anglistiky a amerikanistiky
Fakulta humanitných a prírodných vied
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Spolu

Výška čerpaných
Počet
finančných
štipendistov
prostriedkov v poberajúcich
EUR
štipendium

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov

28 626,00 €
7 340,00 €
2 936,00 €
7 340,00 €
3 670,00 €
5 138,00 €
2 202,00 €
8 808,00 €
2 936,00 €
5 872,00 €
8 808,00 €
4 404,00 €
2 202,00 €

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

39,00
10,00
4,00
10,00
5,00
7,00
3,00
12,00
4,00
8,00
12,00
6,00
3,00

2 202,00 €
16 148,00 €
5 138,00 €
4 404,00 €
2 202,00 €
4 404,00 €
2 936,00 €

1
7
2
2
1
2
1

3,00
22,00
7,00
6,00
3,00
6,00
4,00

2 936,00 €
2 936,00 €
2 936,00 €
2 936,00 €
2 936,00 €
11 744,00 €
5 138,00 €
6 606,00 €
6 606,00 €
4 404,00 €
2 202,00 €
9 542,00 €
9 542,00 €
4 404,00 €
4 404,00 €
1 468,00 €
1 468,00 €
104 962,00 €

1
1
1
2
2
4
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
35

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
16,00
7,00
9,00
9,00
6,00
3,00
13,00
13,00
6,00
6,00
2,00
2,00
143,00
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ZAHRANIČNÍ VÝSKUMNÍCI

Prijímajúca inštitúcia

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Teologická fakulta v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Fakulta manažmentu
Slovenská akadémia vied
Centrum vied o umení SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
Historický ústav SAV
Ústav svetovej literatúry SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Fyzikálny ústav SAV
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Chemický ústav SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta výrobných technológií v Prešove

3 150,00 €
3 150,00 €
13 650,00 €
9 450,00 €
4 200,00 €
48 858,00 €
33 460,00 €
4 618,00 €
3 430,00 €
4 200,00 €
3 150,00 €
107 366,00 €
2 940,00 €
5 250,00 €
8 120,00 €
7 140,00 €
3 150,00 €
4 900,00 €
15 460,00 €
8 820,00 €
11 550,00 €
9 380,00 €
20 580,00 €
6 086,00 €
1 050,00 €
2 940,00 €
30 380,00 €
15 750,00 €
7 840,00 €
6 300,00 €
490,00 €
38 360,00 €
11 760,00 €
25 550,00 €
1 050,00 €
36 890,00 €
3 150,00 €
2 100,00 €
6 090,00 €

1
1
5
4
1
14
9
2
1
1
1
28
1
1
2
2
1
1
3
1
3
2
6
3
1
1
8
5
1
1
1
6
2
3
1
12
1
1
2

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
3
3
13
9
4
48,5
33
5
3,5
4
3
109
3
5
8
7
3
5
18
9
11
9
20
7
1
3
29,5
15
8
6
0,5
38
12
25
1
36
3
2
6
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Prijímajúca inštitúcia

Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Centrum pre funkčné a povrchovo
funkcionalizované sklá (FunGlass)
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Centrum progresívných materiálov
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Fakulta riadenia a informatiky
Slovenská akadémia vied
Ústav vied o Zemi SAV
Spolu

Výška
čerpaných
finančných
prostriedkov v
EUR

Počet
štipendistov
poberajúcich
štipendium

1 050,00 €
19 250,00 €

1
5

1
19

5 250,00 €
7 870,00 €
4 200,00 €

2
3
2

5
9
4

3 670,00 €
3 920,00 €
3 920,00 €
4 970,00 €
1 050,00 €
3 920,00 €
55 890,00 €
5 770,00 €
8 400,00 €
19 180,00 €
12 740,00 €
9 800,00 €
18 652,00 €
6 160,00 €

1
1
1
2
1
1
13
2
3
4
3
1
9
3

5
4
4
5
1
4
57
7
8
19
13
10
19
6

3 150,00 €
5 040,00 €
3 252,00 €
1 050,00 €
35 756,00 €
3 150,00 €
24 766,00 €
7 840,00 €
5 880,00 €
3 920,00 €
1 960,00 €
4 200,00 €
4 200,00 €
415 792,00 €

1
2
2
1
10
1
8
1
2
1
1
1
1
115

3
5
4
1
39
3
28
8
6
4
2
4
4
420

Počet
uhradených
štipendijných
mesiacov
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ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA

Prijímajúca inštitúcia

Katolícka univerzita v Ružomberku
Iné
Slovenská akadémia vied
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav hydrológie SAV
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav polymérov SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Lesnícka fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Centrum progresívných materiálov
Iné
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Fakulta riadenia a informatiky
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Spolu

Výška čerpaných
finančných
prostriedkov v EUR

Počet štipendistov
poberajúcich
štipendium

136,50 €
136,50 €
1 701,50 €
169,00 €
169,00 €
169,00 €
160,50 €
435,00 €
169,00 €
290,00 €
140,00 €
177,00 €
177,00 €
988,00 €
789,00 €
199,00 €
398,00 €
199,00 €
199,00 €
169,00 €
169,00 €
140,00 €
140,00 €
350,00 €

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

350,00 €
957,00 €
608,00 €
120,00 €
229,00 €
286,50 €
150,00 €
136,50 €
120,00 €
120,00 €
180,00 €
180,00 €
5 603,50 €

2
6
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
35
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PRÍSPEVOK NA CESTOVNÉ

Prijímajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav hydrológie SAV
Centrum biovied SAV
Ústav informatiky SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta výrobných technológií v Prešove
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
Fakulta riadenia a informatiky
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Spolu

Výška čerpaných
Počet štipendistov
finančných
poberajúch príspevok
prostriedkov v EUR
na cestovné
2 500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2 000,00 €
500,00 €
500,00 €

6
2
1
1
1
1
1
1
4
1
2

1 000,00 €
1 750,00 €
250,00 €
1 500,00 €
250,00 €
250,00 €
1 500,00 €
250,00 €
500,00 €
250,00 €
500,00 €
750,00 €
250,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
11 750,00 €

1
3
1
2
1
1
5
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
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Príloha č. 13: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2022 v decembri 2021 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
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
finančných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov
štipendium štipendijných
v EUR
mesiacov
720,00 €
1
1
720,00 €
1
1
210,00 €
1
0,5
210,00 €
1
0,5
930,00 €
2
1,5

SLOVENSKÍ DOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
financných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov
štipendium štipendijných
v EUR
mesiacov
840,00 €
1
1
840,00 €
1
1
5 580,00 €
4
3,5
3 320,00 €
2
2
2 260,00 €
2
1,5
6 420,00 €
5
4,5

SLOVENSKÍ POSTDOKTORANDI

Vysielajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Iné

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
finančných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov
štipendium štipendijných
v EUR
mesiacov
545,00 €
1
0,5
545,00 €
1
0,5
1 940,00 €
2
2
940,00 €
1
1
1 000,00 €
1
1
225,00 €
1
0,5
225,00 €
1
0,5
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Vysielajúca inštitúcia

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
finančných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov
štipendium štipendijných
v EUR
mesiacov
1 150,00 €

1

1

1 150,00 €
3 860,00 €

1
5

1
4

141

Príloha č. 14: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2022 v decembri 2021 prijatým
štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb a vynaložené
prostriedky (podľa prijímajúcej inštitúcie)
ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

c

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Iné
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
finančných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov v
štipendium štipendijných
EUR
mesiacov
400,00 €
1
1
400
1
1
800,00 €
2
2
400
1
1
400
1
1
400,00 €
1
1
400
1
1
400,00 €
1
1
400
1
1
400,00 €
1
1
400
1
1
2 400,00 €
6
6

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI

Prijímajúca inštitúcia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
finančných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov v
štipendium štipendijných
EUR
mesiacov
734,00 €
1
1
734,00 €
1
1
734,00 €
1
1
734,00 €

1

1

734,00 €

1

1

734,00 €

1

1

1 468,00 €

2

2

Fakulta riadenia a informatiky

734,00 €

1

1

Strojnícka fakulta

734,00 €

1

1

734,00 €

1

1

734,00 €

1

1

734,00 €

1

1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Iné
Žilinská univerzita v Žiline

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Technická univerzita vo Zvolene
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Prijímajúca inštitúcia

Lesnícka fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Spolu

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
finančných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov v
štipendium štipendijných
EUR
mesiacov
734,00 €

1

1

734,00 €

1

1

734,00 €

1

1

5 872,00 €

8

8

ZAHRANIČNÍ VÝSKUMNÍCI

Prijímajúca inštitúcia

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Slovenská akadémia vied
Fyzikálny ústav SAV
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav polymérov SAV
Centrum vied o umení SAV
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Filozofická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Výška
Počet
čerpaných
Počet
štipendistov
finančných
uhradených
poberajúcich
prostriedkov v
štipendium štipendijných
EUR
mesiacov
2 100,00 €
2
2
2 100,00 €
2
2
2 030,00 €
2
2
2 030,00 €
2
2
8 994,00 €
9
9
734,00 €
1
1
1 050,00 €
1
1
4 200,00 €
4
4
980,00 €
1
1
980,00 €
1
1
1 050,00 €
1
1
2 100,00 €
2
2
2 100,00 €
2
2
1 050,00 €
1
1
1 050,00 €
1
1
980,00 €
1
1
980,00 €
1
1
2 030,00 €
2
2
980,00 €
1
1
1 050,00 €
1
1
3 884,00 €
4
4
2 100,00 €
2
2
1 050,00 €
734,00 €
1 784,00 €
1 784,00 €

1
1
2
2

1
1
2
2
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Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Spolu

980,00 €
980,00 €
1 050,00 €
1 050,00 €
980,00 €
980,00 €
27 962,00 €

1
1
1
1
1
1
28

1
1
1
1
1
1
28
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