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Správa 
SAIA, n. o. o zabezpečovaní  služieb a činností spojených s organizačným 

zabezpečením Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, 
doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov 

za rok 2006 
 

 
 
A. SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI: 
SAIA v zmysle zmluvy má nasledovnú úlohu pri výbere slovenských štipendistov 

1. poskytovať informácie o štipendiách, 
2. preberať žiadosti o štipendium, 
3. kontrolovať žiadostí o štipendium po formálnej stránke, či obsahujú všetky požadované 

podkladové materiály, 
4. spracovať databázu uchádzačov o štipendium, 
5. pripraviť podkladové materiály pre výberovú komisiu (základné informácie o uchádzačoch, 

dosiahnuté študijné výsledky, jazykové znalosti, doterajšie pobyty ap.), 
6. zabezpečiť zasadnutie výberovej komisie (členmi komisie sú zástupcovia MŠ SR, 

slovenských vysokých škôl, SAV, SAIA), 
7. vypracovať návrh na výšku štipendií na pokrytie životných nákladov pre jednotlivé krajiny 

a predložiť ho na schválenie ministrovi školstva, 
8. oznámiť uchádzačom rozhodnutie výberovej štipendijnej komisie, 
9. vybratým štipendistom zaslať dekrét o udelení štipendia, 
10. zoznam štipendistov zverejniť na internetovej stránke SAIA a na MŠ SR, 
11. zabezpečiť vyplatenie štipendia, 
12. zabezpečiť vyplatenie/refundáciu cestovných nákladov v rámci cestovného grantu. 

 
Časový harmonogram v pilotnej fáze (na akademický rok 2006/2007) 

 
apríl - jún 2006   – informačná kampaň o štipendijnom programe 
do 30. apríla 2006   - spracovanie a vydanie informačných materiálov  
15. jún 2006  - uzávierka žiadostí o štipendium 
do 30. júna 2006  - výber slovenských štipendistov 
do 15. júla 2006  - oznámenie uchádzačovi o udelení/neudelení štipendia 

 
 
Časový harmonogram (výber na letný semester 2006/2007): 

október - november 2006 – informačná kampaň o štipendijnom programe 
15. november 2006  - uzávierka žiadostí o štipendium 
1. decembra 2006  - výber slovenských štipendistov 
do 22. decembra 2006 - oznámenie uchádzačovi o udelení/neudelení štipendia 
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PROPAGÁCIA PROGRAMU 
 
SAIA zverejnila informácie o NŠP na svojej internetovej stránke www.saia.sk, na internetovej stránke 
Ministerstva školstva SR, v Bulletine SAIA, zorganizovala stretnutia so zástupcami vysokých škôl a SAV 
a semináre a informačné dni pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
pracovníkov. 
 
SAIA na začiatku programu v máji 2006 zorganizovala 6 stretnutí so zástupcami vysokých škôl a SAV 
v Bratislave aj v regiónoch s cieľom informovať o novom štipendijnom programe. Na stretnutiach sa 
zúčastnili prorektori, prodekani pre zahraničné styky, pracovníci zahraničných oddelení dekanátov 
a rektorátov VŠ, pracovníci odboru medzinárodnej spolupráce SAV a ďalší záujemcovia. 
  
V roku 2006 SAIA zorganizovala 52 informačných dní a seminárov v Bratislave aj v regiónoch, na 
ktorých poskytla informácie o programe 2291 študentom, doktorandom, vysokoškolským učiteľom 
a vedeckým pracovníkom.  
 
SAIA poskytovala informácie záujemcom o štipendijné pobyty v rámci NŠP osobne, telefonicky aj 
mailom, celkom boli poskytnuté informácie 2 311 osobám v SAIA v Bratislave a 704 osobám 
v regionálnych pracoviskách (215 v Banskej Bystrici, 128 v Košiciach, 175 v Nitre, 124 v Žiline, 62 
v Prešove). Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí bolo rozoslané e-mailom aj poberateľom aktuálnych 
štipendií v maling liste SAIA (190 osôb).  
 

 
 
Štipendijný program bol spropagovaný na veľtrhoch: 
• 10. – 12. októbra: Akadémia – VAPAC, Bratislava, veľtrh VŠ vzdelávania. SAIA mala svoj stánok. 

Poskytovala počas veľtrhu informácie aj o Národnom štipendijnom programe. 
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• 14. októbra 2006: Účasť na  sprievodnej akcii otvorenia centra mladých v Liptovskom Mikuláši CIM - 
"Cíť, inovuj, mysli" - informácie o možnostiach štúdia v zahraničí pre mladých ľudí do 26 rokov.   

• 18. októbra 2006 Nitra – Otvorené dni kariéry 
• 13. novembra 2006, Nové Zámky – Otvorené dni kariéry   
• 14. decembra. 2006,Trenčín – Otvorené dni kariéry – výstava o študijných a štipendijných 

možnostiach pre študentov 
 
Informácie o programe zverejnili denníky SME, Pravda, Hospodárske noviny, Nový čas, študentský 
časopis ŠKRT, ďalej SITA, Fun Radio, R-Expres, OKEY, Slovenský rozhlas, TA3, TV Liptov, ap. 
Médiám boli informácie poskytnuté aj na tlačovej besede (zúčastnili sa zástupcovia Slovenského 
rozhlasu, SITA, Uj Szó, TASR, Hospodárskych novín, Quarku, Teletipu). 

 
 
 
Informácia o programe bola zaradená aj do viacerých čísiel 
Bulletinu SAIA, ktorý je zasielaný na všetky vysoké školy, 
knižnice, zahraničné inštitúty, veľvyslanectvá. V aprílovom 
čísle bola zverejnená prvá výzva na podávanie žiadostí 
o štipendiá, v dvojčísle júl a august boli zverejnené výsledky 
výberového konania prvého kola a zoznam štipendistov, 
v septembrovom čísle bolo upozornenie na novembrový 
termín a v decembrovom na májový termín podávania 
prihlášok.  
 
 

 
SAIA vydala propagačné materiály o NŠP 
pre slovenských uchádzačov (informačné 
skladačky a plagáty), ktoré boli distribuované 
na všetky vysoké školy, SAV a regionálne 
pracoviská SAIA. Propagačné materiály sú 
priebežne aktualizované. 
 
 
 
SAIA spolupracuje zo zahraničnými 
oddeleniami dekanátov a rektorátov 
vysokých škôl a zahraničným odborom SAV, 
ktoré informuje o aktuálnych uzávierkach na 
štipendijné pobyty, ako aj výsledkoch 
výberového zasadania. 
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VÝBER ŠTIPENDISTOV 
 
V roku 2006 prebehli dve uzávierky na štipendijné pobyty v rámci Národného štipendijného programu 
SR (prvá uzávierka 15. júna 2006 na pobyty v akademickom roku 2006/2007 a druhá 15. novembra 
2006 na pobyty v letnom semestri 2006/2007). 
 
K uvedeným uzávierkam si podalo žiadosť celkom 383 uchádzačov. 
 
SAIA skontrolovala žiadosti o štipendium po formálnej stránke, spracovala databázu uchádzačov 
o štipendium a pripravila podkladové materiály pre výberovú komisiu. 
 
Zasadnutia komisie pre výber slovenských štipendistov 
V uvedenom období zasadala výberová komisia dvakrát, vždy do troch týždňov po uzávierke prihlášok 
na štipendijné pobyty: 27. júna 2006 a 1. decembra 2006. 
SAIA zabezpečila zasadnutia výberovej komisie po administratívnej a organizačnej stránke. Výberová 
komisia bola zložená zo zástupcov Ministerstva školstva SR a vybraných zástupcov vysokých škôl, SAV 
a SAIA, n. o. Členov štipendijnej komisie menoval minister školstva SR.  
Členovia komisie pre výber slovenských uchádzačov: 
prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., prorektor pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou, Žilinská univerzita 
PhDr. Zuzana Kusá, PhD., Sociologický ústav SAV, Bratislava  
Ing. Mária Omastová, PhD., Ústav polymérov SAV, Bratislava    
PaedDr. Miroslav Pastorek, Sekcia vysokých škôl MŠ SR    
doc. Milan Rašla, akademický maliar prorektor pre rozvoj, Vysoká škola muzických umení v Bratislave 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy, Právnická fakulta Trnavskej 
univerzity  
Oľga Šubeníková, zástupkyňa výkonnej riaditeľky SAIA, n.o.   
prof. Ing. Karol Zalai, CSc., prorektor pre rozvoj univerzity, Ekonomická univerzita v Bratislave  
 
Hodnotenie uchádzačov prebiehalo formou hodnotenia podkladových materiálov uchádzačov bodovým 
systémom. 
 
Štipendijná komisia hodnotila žiadosti 383 slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty a cestovné 
granty do 34 krajín na pobyty v akademickom roku 2006/2007. 196 študentov slovenských vysokých 
škôl žiadalo štipendiá na časť magisterského štúdia (z toho 118 žiadalo aj o cestovný grant), 146 
doktorandov slovenských vysokých škôl a SAV žiadalo štipendiá na časť doktorandského štúdia (z toho 
96 žiadalo aj o cestovný grant) a 41 žiadateľov sa uchádzalo o cestovný grant bez štipendia.  
 
Štipendijná komisia udelila štipendium a cestovné granty 202 slovenským uchádzačom do 31 krajín. 77 
študentov slovenských vysokých škôl získalo štipendiá na časť magisterského štúdia (z toho 54 získalo 
aj cestovný grant), 101 doktorandov slovenských vysokých škôl a SAV získalo štipendiá na časť 
doktorandského štúdia (z toho 63 získalo aj cestovný grant) a 24 žiadateľov získalo cestovný grant bez 
štipendia.  
 
Na prvom zasadnutí dňa 27. júna štipendijná komisia posudzovala 154 žiadostí. Štipendium získalo 35 
študentov a 55 doktorandov. Cestovný grant bol udelený 91 uchádzačom. 
 
Na druhom zasadnutí dňa 1. decembra štipendijná komisia posudzovala 229 žiadostí. Štipendium 
získalo 42 študentov a 46 doktorandov. Cestovný grant bol udelený 50 uchádzačom. 
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Slovenskí štipendisti podľa cieľovej krajiny
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Štipendijná komisia na svojich zasadnutiach rozhodla o zamietnutí 94 žiadostí z formálnych dôvodov. 
87 žiadostí bolo zamietnutých pre nedostatočný počet bodov získaných v procese hodnotenia.  
 

Slovenskí štipendisti podľa vedných disciplín 
v akademickom roku 2006/2007
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Slovenskí štipendisti podľa vysielajúcej univerzity
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Štatistika podaných a schválených žiadostí podľa typu pobytu, cieľovej krajiny, oblasti, univerzít a fakúlt 
sa nachádza v Tabuľke č. 1, č. 2 a č.3. 
 
Stanovenie výšky štipendií 
SAIA vypracovala návrh na výšku mesačných štipendií na pokrytie životných nákladov pre tie krajiny, do 
ktorých boli udelené štipendiá v prvom a druhom kole, predložila ho príslušným zastupiteľským úradom 
a po zohľadnení pripomienok ho predložila na schválenie ministrovi školstva.  
Pri stanovovaní sadzieb pre jednotlivé krajiny SAIA vychádzala z už existujúcich štipendií, ktoré 
poskytujú zahraničné vlády na základe bilaterálnych dohôd, ako aj zo štipendií, ktoré ponúkajú 
slovenským občanom jednotlivé zahraničné vlády. Pri krajinách kde takéto dohody nie sú, SAIA navrhla 
výšku štipendií primerane k životným nákladom v danej krajine. SAIA vychádzala z údajov inštitúcií, 
ktoré sa zaoberajú mobilitami študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. 
 

VÝŠKA ŠTIPENDIÍ SLOVENSKÝM ŠTUDENTOM A DOKTORANDOM  
v rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, 

vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov  
vo vybraných krajinách sveta* na rok 2006/2007 

 
Mesačné štipendiá Členské krajiny EU študent doktorand 

Belgicko 720 eur 800 eur 
Česká republika 8 200 CZK 10 000 CZK 
Dánsko 5 000 DKK 5 500 DKK 
Estónsko 460 eur 610 eur 
Fínsko 750 eur 1 000 eur 
Francúzsko 650 eur 840 eur 
Holandsko 870 eur 1 000 eur 
Írsko 800 eur 1 000 eur 
Litva 460 eur 610 eur 
Lotyšsko 460 eur 610 eur 
Maďarsko 75 000 HUF 90 000 HUF 
Nemecko 720 eur 840 eur 
Poľsko 250 eur 300 eur 
Rakúsko 800 eur 940 eur 
Portugalsko 650 eur 800 eur 
Slovinsko 550 eur 670 eur 
Španielsko 850 eur 1 000 eur 
Švédsko 8 000 SEK 12 000 SEK 
Taliansko 900 eur 1 090 eur 
Veľká Británia 760 GBP 1 000 GBP 

 
Mesačné štipendiá Krajiny EFTA študent doktorand 

Nórsko 8 000 NOK 11 000 NOK 
Švajčiarsko 1 800 CHF 2 000 CHF 
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Mesačné štipendiá Ďalšie vybrané 
krajiny študent doktorand 
Bulharsko 250 eur 300 eur 
Ekvádor 600 USD 800 USD 
Izrael 600 eur 800 eur 
Mexiko 6000 pesos 7 300 pesos 
Ruská federácia 350 eur 450 eur 
USA 1 800 USD 2 000 USD 

 
• v tabuľke sú uvedené krajiny, do ktorých boli udelené štipendiá na akademický rok 2006/2007 
 

CESTOVNÉ GRANTY 
Štipendijná komisia na svojom druhom zasadnutí dňa 1. decembra rozhodla zamietnuť všetky žiadosti 
o cestovné do Českej republiky a Maďarska. V prípade Rakúska zamietnuť všetky žiadosti o cestovné 
do Viedne. Pri schvaľovaní cestovných grantov výberová komisia vychádzala z paušálu vypočítaného 
z priemeru žiadostí do konkrétnej krajiny. Jednotlivým uchádzačom, ktorí spĺňali požadované kritéria, 
buď schválila čiastku, o ktorú žiadali (ak bola nižšia ako vypočítaný paušál), alebo ak požadovaná 
čiastka prekročila stanovený paušál, bola žiadateľom schválená čiastka vo výške paušálu ako príspevok 
na cestovné. Cestovné granty budú vyplácané formou refundácií po predložení požadovaných 
dokumentov max. do schválenej výšky grantu na základe skutočných výdavkov. 
 
 Priemer celkom Paušál 
Belgicko 12 975 12 000 
Dánsko 7 525 8 000 
Francúzsko 14 033 14 000 
Holandsko 11 000 11 000 
Nemecko 5 930 6 000 
Portugalsko 12 614 12 000 
Slovinsko 5 000 5 000 
Španielsko 13 408 13 000 
Taliansko 9 600 9 500 
Veľká Británia 7 308 7 500 
    
 Priemer celkom Paušál 
Estónsko 16 193 16 000 
Fínsko 14 153 14 000 
Island 25 776 25 000 
Nórsko 12 722 13 000 
Rusko 8 366 8 400 
Poľsko 1 378 1 400 
Rakúsko (mimo Viedne) 1 420 1 400 
  
    
 Priemer celkom Paušál 
Ekvádor 47 974 48 000 
India 23 254 23 000 
Kanada 35 000 35 000 
Mexiko 33 473 33 000 
USA 31 183 31 000 
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Informovanie o rozhodnutí štipendijnej komisie a zaslanie dohôd a dekrétov štipendistom 
programu 
 
Rozhodnutie komisie o udelení / neudelení štipendia alebo cestovného grantu bolo všetkým žiadateľom 
oznámené písomne. Medzi štipendistom a SAIA, n. o. bola uzavretá dohoda o udelení štipendia, 
súčasťou ktorej je dekrét o udelení štipendia a vzor záverečnej správy. Každá dohoda bola vyhotovená 
v troch exemplároch: 1 originál pre štipendistu, 1 pre SAIA, n. o. a 1 pre MŠ SR.  
 
Uchádzačom, ktorí štipendium nezískali, boli spolu s informáciou o rozhodnutí výberovej komisie 
o neudelení štipendia vrátené podkladové materiály. 
 
Zoznam štipendistov bol zverejnený na internetovej stránke SAIA a  v Bulletine SAIA. 
 
Vyplácanie štipendia a cestovných grantov 
SAIA v uvedenom období vyplácala štipendiá a cestovné granty štipendistom NŠP podľa podmienok 
stanovených v Dohode o udelení štipendia medzi SAIA, n. o. a štipendistom. Cestovné granty bez 
štipendia boli vyplácané maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených 
originálov cestovných dokladov, stručnej správy z pobytu a potvrdenia prijímajúcej inštitúcie 
o absolvovaní pobytu. V prípade jedného štipendistu musela SAIA vymáhať vrátenie štipendia, keďže 
štipendista poberal štipendium nielen v rámci NŠP, ale aj v rámci programu Sokrates. Štipendista vrátil 
štipendium v plnom rozsahu. 
 
Čerpanie finančných prostriedkov na štipendiá a cestovné v roku 2006 
Na štipendiá a cestovné granty pre slovenských uchádzačov v rámci Národného štipendijného 
programu boli pre rok 2006 plánované finančné prostriedky vo výške 10 536 000,- Sk. Komisia pre 
výber slovenských štipendistov schválila na rok 2006 štipendiá a cestovné granty vo výške 7 555 497,- 
Sk. Z uvedenej sumy sa v roku 2006 skutočne čerpalo 6 408 521,- Sk. Nevyužité finančné prostriedky 
pre rok 2006 v celkovej výške 4 127 479,- Sk boli vrátené do štátneho rozpočtu.  
Pre akademický rok 2006/2007 schválila štipendijná komisia na svojich dvoch zasadaniach v roku 2006 
štipendiá a cestovné granty vo výške 27 516 069,-Sk.  
 
Čerpanie 2006 (štipendiá a cestovné granty)  

  
plán 2006 schválené štipendiá 

a cestovné granty 2006 
skutočné čerpanie 

2006 
štipendiá 10 000 000 Sk 7 284 176 Sk 6 310 545 Sk
cestovné granty 536 000 Sk 272 321 Sk 97 976 Sk
celkom 10 536 000 Sk 7 556 497 Sk 6 408 521 Sk

 
Štipendiá a cestovné granty schválené pre akademický rok 2006/2007 

  
schválené štipendiá 

a cestovné granty 2006 
schválené štipendiá 

a cestovné granty 2007 
schválené celkom 

2006/2007 
študenti 3 380 209 Sk 7 516 514 Sk 10 896 723 Sk
doktorandi 3 903 967 Sk 11 228 497 Sk 15 132 464 Sk
cestovné granty 272 321 Sk 1 214 561 Sk 1 486 882 Sk
celkom 7 556 497 Sk 19 959 572 Sk 27 516 069 Sk

 
Rozdiel medzi finančnými prostriedkami, ktoré na štipendiá a cestovné granty pre rok 2006 schválila  
komisia a skutočným čerpaním bol spôsobený tým, že u viacerých štipendistov  došlo k zmenám 
týkajúcich sa ich schváleného štipendijného pobytu (celkom 21 štipendistov). Osem štipendistov 
požiadalo o presun zo zimného na letný semester, resp. požiadali o presunutie začiatku štipendijného 
pobytu na neskorší termín (presun 10,5 štipendijných mesiacov na rok 2007), štyria požiadali 
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o skrátenie pobytu (zrušenie 6 štipendijných mesiacov v roku 2006), štyria sa vzdali štipendia (zrušenie 
12 štipendijných mesiacov v roku 2006), jeden musel vrátiť štipendium z dôvodu porušenia dohody 
o udelení štipendia (zrušenie 3 štipendijných mesiacov), dvaja požiadali o zmenu termínu nástupu 
v rámci roku 2006 a dvaja v rámci roku 2007. Jeden štipendista požiadal o posun termínu nástupu zo 
zimného na letný semester (3 štipendijné mesiace z roku 2007 do 2006). 
 
Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvnil čerpanie finančných prostriedkov, bol neustály vývoj kurzu 
slovenskej koruny voči euru, resp. iným menám. Keďže mesačné štipendiá sú stanovené v cudzej mene 
a vyplácajú sa prepočítané na slovenskú menu kurzom NBS v deň prevodu finančných prostriedkov, 
bola suma schválená výberovou komisiou v júni 2006 len orientačná.  
 
K najväčšiemu rozdielu v schválených a čerpaných finančných prostriedkoch došlo v cestovných 
grantoch, čo bolo spôsobené nie presným odhadom ceny cestovného lístka zo strany uchádzačov 
o cestovné granty. Dôvodom bol aj fakt, že pri pobytoch začínajúcich v roku 2006 sa rátalo 
s preplatením cestovných nákladov ešte v tom roku, v skutočnosti budú ale cestovné granty 
refundované až po skončení pobytu a predložení originálov cestovných lístkov. Cestovné granty boli 
ďalej zrušené štipendistom, ktorí získali štipendiá v rámci štipendijného programu Nórskej vlády . 
Cestovné náklady týmto uchádzačom bude hradiť Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky.  
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B. ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI 
 
SAIA má v zmysle zmluvy nasledovnú úlohu pri výbere zahraničných štipendistov: 

1. poskytovať informácie o štipendiách, 
2. preberať žiadosti o štipendium, 
3. kontrolovať žiadosti o štipendium po formálnej stránke, či obsahujú všetky požadované 

podkladové materiály, 
4. spracovať databázu uchádzačov o štipendium, 
5. pripraviť podkladové materiály pre výberovú komisiu (základné informácie o uchádzačoch, 

dosiahnuté študijné výsledky, jazykové znalosti, doterajšie pobyty ap.), 
6. zabezpečiť zasadnutie výberovej komisie (členmi komisie sú zástupcovia MŠ SR, slovenských 

vysokých škôl, SAV, SAIA), 
7. informovať vysoké školy o udelení štipendií zahraničným štipendistom, 
8. oznámiť uchádzačom rozhodnutie výberovej štipendijnej komisie, 
9. vybratým štipendistom zaslať dekrét o udelení štipendia, 
10. zoznam štipendistov zaslať MŠ SR a slovenským zastupiteľským úradom v zahraničí (len tým, 

ak občanom krajiny ich pôsobenia bolo udelené štipendium), 
11. zabezpečiť vyplatenie štipendia zahraničným štipendistom. 

 
Zahraniční uchádzači sa môžu uchádzať o štipendium v dvoch termínoch. 
 
Časový harmonogram (na akademický rok 2006/2007): 

apríl - jún 2006   – informačná kampaň o štipendijnom programe 
do 15. mája 2006  - spracovanie a vydanie propagačných materiálov o NŠP v angličtine, 

španielčine, francúzštine a ruštine 
15. júna 2006  - uzávierka žiadostí o štipendium 
do 30. júna 2006  - výber zahraničných štipendistov 
do 15. júla 2006  - oznámenie uchádzačovi o udelení/neudelení štipendia 

 
 
Časový harmonogram (výber na letný semester 2006/2007): 
 

október - november   – informačná kampaň o štipendijnom programe 
15. november   - uzávierka žiadostí o štipendium 
30. novembra   - výber zahraničných štipendistov 
do 22. decembra   - oznámenie uchádzačovi o udelení/neudelení štipendia 

 
 
PROPAGÁCIA PROGRAMU DOMA A V ZAHRANIČÍ 
 
SAIA propagovala program na tlačových konferenciách, v médiách (televízia, rozhlas, denná tlač, 
týždenníky ap.), na svojej internetovej stránke v slovenskom, anglickom, ruskom, španielskom 
a francúzskom jazyku, na internetovej stránke MŠ SR. Informácie o programe boli poskytované na 
rôznych seminároch, informačných dňoch, vzdelávacích veľtrhoch doma i v zahraničí. 
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SAIA rozoslala v máji 2006 informáciu o programe v angličtine na 2 900 elektronických adries v rámci 
skupiny EAIE, ako aj všetkým členom ACA. Informácia v príslušných jazykov bola poslaná poštou na 
všetky lektoráty slovenského jazyka v zahraničí a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  
 
SAIA zorganizovala v máji  6 stretnutí zo zástupcami vysokých škôl a SAV v Bratislave aj v regiónoch 
s cieľom informovať o novom štipendijnom programe pre zahraničných záujemcov. Na stretnutiach sa 
zúčastnili pracovníci zahraničných oddelení dekanátov a rektorátov VŠ, pracovníci odboru 
medzinárodnej spolupráce SAV a ďalší záujemcovia. Vysoké školy a SAV boli informované o možnosti 
využitia štipendií na rozvoj spolupráce so svojimi zahraničnými partnermi. 
 
V roku 2006 SAIA zorganizovala viacero informačných dní a seminárov v Bratislave aj v regiónoch, na 
ktorých informovala slovenských študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
pracovníkov o možnostiach pozvania partnerov zo zahraničných univerzít a výskumných ústavov 
v rámci Národného štipendijného programu SR. 
 
SAIA poskytla informácie 430 zahraničným záujemcom o štipendijné pobyty na slovenských 
vzdelávacích a výskumných inštitúciách (208 z členských krajín EU, 117 z ďalších krajín Bolonského 
procesu a 105 z ostatných krajín).  
 

 
Informačná skladačka 
o programe – vyšla v 
štyroch jazykových 
mutáciách: 

• angličtina 
• francúzština 
• španielčina 
• ruština 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
26. októbra organizovalo Ministerstvo školstva Českej republiky seminár pre zahraničné oddelenia 
českých vysokých škôl. Na seminári bolo vyše 100 účastníkov. Na programe bol aj Národný štipendijný 
program na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných 
pracovníkov SR, o ktorom informovala Mgr. Kristína Sallerová.  
 
Médiám boli informácie o Národnom štipendijnom programe pre zahraničných uchádzačov poskytnuté 
na tlačových konferenciách (zúčastnili sa zástupcovia Slovenského rozhlasu, SITA, Uj Szó, TASR, 
Hospodárskych novín, Quarku, Teletipu). Informáciu o štipendiách zverejnil rakúsky informačný bulletin 
o akademickej mobilite IAM (Informationen zur Akademischen Mobilität) a časopis študentov českých 
vysokých škôl  „StudentIn“.  



 13

 
Informácia o programe bola zaradená aj do viacerých čísiel Bulletinu SAIA, ktorý je zdarma zasielaný na 
všetky vysoké školy, knižnice, zahraničné inštitúty, veľvyslanectvá. V aprílovom čísle bola zverejnená 
prvá výzva na podávanie žiadostí o štipendiá, v dvojčísle júl a august boli zverejnené výsledky 
výberového konania prvého kola. 
 
SAIA spracovala informácie o štipendiách pre zahraničných uchádzačov. Vydala informačné skladačky 
o programe v slovenskom jazyku a štyroch jazykových mutáciách a plagát v štyroch jazykových 
mutáciách (angličtina, francúzština, španielčina, ruština). Propagačné materiály a plagáty zaslala 
zahraničným zastupiteľským úradom so sídlom na Slovensku ako aj zahraničným zastupiteľským 
úradom pre Slovensko, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenska, slovenským zastupiteľským úradom 
v zahraničí, slovenským inštitútom v zahraničí. Propagačné materiály sú priebežne aktualizované. 
 
 

SAIA spolupracuje zo zahraničnými oddeleniami dekanátov 
a rektorátov vysokých škôl a zahraničným odborom SAV, 
ktoré informuje o aktuálnych uzávierkach na štipendijné 
pobyty, ako aj výsledkoch výberového zasadania. 
 
Riaditeľka Odboru kultúrnych stykov a krajanov MZV SR 
zaslala elektronickou poštou informácie o Národnom 
štipendijnom programe na slovenské zastupiteľské úrady 
v zahraničí na základe požiadania SAIA. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informácie o NŠP boli distribuované aj na medzinárodnej 
konferencii na tému „Destinácia Európa?, Hráči, ciele 
a stratégia zlepšovania atraktívnosti európskych 
univerzít“ v Bergene (jún 2006). Konferenciu 
organizovala ACA v spolupráci s nórskou SIU. Na 
konferencii sa zúčastnilo cca 250 osôb z celého sveta. 
O programe boli informovaní aj členovia ACA na 
zasadnutí ACA v Bergene. 
  
V rámci programu TEMPUS sa konala medzinárodná konferencia „Spolupráca v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania medzi EÚ a Ruskom“, Helsinki, Fínsko, 18. – 19. septembra v čase 
fínskeho predsedníctva EU. Účasť za Slovensko zabezpečovala Národná kancelária programu 
Socrates na Slovensku. Účastníci konferencie dostali k dispozícii aj informáciu o Národnom 
štipendijnom programe. Na konferencii bolo prítomných 192 účastníkov z 10 krajín. 
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ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH VZDELÁVACÍCH VEĽTRHOCH 
Štipendijný program bol spropagovaný na veľtrhoch: 
 
31. 10. - 3. 11. 2006 - Gaudeamus  - Evropský veltrh pomaturitního a celoživotního vzdelávaní;  Brno; 
Na veľtrhu mala SAIA svoj stánok. Počas veľtrhu poskytovali pracovníci SAIA informácie o možnostiach 
štúdia na slovenských vysokých školách ako aj o Národnom štipendijnom programe. 
 
24. 11. 06 - Central European Platform - infomarket pre študentov Viedenskej univerzity. SAIA 
informovala študentov aj o štipendiách Národného štipendijného programu.   
  
Veľtrhy európskeho vysokoškolského vzdelávania v Ázii – ASIA LINK 
 

 
EHEF v New Dillí, Habitat Centre 
 
Pozdvihnúť atraktívnosť Európy ako excelentného miesta pre štúdium a výskum, posilniť európsku 
ekonomickú a kultúrnu prítomnosť v Ázii, zvýšiť vzájomné povedomie a prispieť k ďalšiemu rozvoju eur-
ázijskej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania je cieľom veľtrhov, ktoré sa budú konať v 
rokoch 2006 až 2008 v Ázii. Veľtrhy, spolu so sympóziami o spolupráci s Áziou  sú súčasťou radu 
podujatí v Ázii (Čína, India, Indonézia, Malajzia, Filipíny a Vietnam) financovaných z programu 
Európskej komisie o spolupráci s Áziou, ktorý  realizuje konzorcium európskych agentúr DAAD 
/Nemecko/, Nuffic /Holandsko/, British Council /Veľká Británia/ na čele s EduFrance /Francúzsko/.  
 
Zástupcovia SAIA  sa zúčastnili aj na sympóziách, ktoré otvoril Jacques Barrot, vice-prezident 
Európskej Komisie , indickú stranu zastupovala pani Sujatha Singh, štátna tajomníčka Ministerstva 
zahraničných vecí Indickej republiky. Okrem toho mali jednotlivé krajiny možnosť prezentovať národné 
vysoké školstvo a štipendijné programy  počas vzdelávacieho veľtrhu. Na veľtrhu v Bangkoku bola 
v programe jedna polhodinová prezentácia a na veľtrhu v New Dillí to boli dve polhodinové prezentácie 
o  možnostiach štúdia na Slovensku a o Národnom štipendijnom programe. Na veľtrhoch bolo 
zastúpených 23 krajín Európskej únie. 
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Záujem Indov o štúdium na Slovensku 
 
Na slovenskej strane je v tomto projekte SAIA, n. o., ktorá v novembri prezentovala slovenské vysoké 
školy (17 slovenských univerzít  poskytlo svoje propagačné materiály) a Národný štipendijný program 
v Bangkoku a v New Dillí.  Návštevníci veľtrhov sa zaujímali najviac o nasledujúce odbory: medicína 
(vrátane zubného lekárstva), biotechnológia, strojárstvo, environmentálne programy, informatika, 
verejné zdravotníctvo a ošetrovateľstvo, módne dizajnérstvo, materiálové technológie, potravinárstvo, 
veterinárne lekárstvo, poľnohospodárstvo, fyzika, matematika a chémia.  
 
 

 
Stánok SAIA v Bangkoku 
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VÝBER ZAHRANIČNÝCH ŠTIPENDISTOV 
 
V roku 2006 prebehli dve uzávierky na štipendijné pobyty pre zahraničných uchádzačov v rámci 
Národného štipendijného programu SR (prvá uzávierka 15. júna 2006 na pobyty v akademickom roku 
2006/2007 a druhá 15. novembra 2006 na pobyty v letnom semestri 2006/2007). 
 
K uvedeným uzávierkam si podalo žiadosť celkom 135 uchádzačov. 
 
SAIA skontrolovala žiadosti o štipendium po formálnej stránke, spracovala databázu uchádzačov 
o štipendium a pripravila podkladové materiály pre výberovú komisiu. 
 
Zasadnutie štipendijnej komisie 
V uvedenom období zasadala štipendijná komisia dvakrát, vždy do troch týždňov po uzávierke prihlášok 
na štipendijné pobyty: 26. júna 2006 a 30. novembra 2006. 
SAIA zabezpečila zasadnutie štipendijnej komisie po administratívnej a organizačnej stránke. 
Štipendijná komisia bola zložená zo zástupcov Ministerstva školstva SR a vybraných zástupcov 
vysokých škôl, SAV a SAIA, n. o. Členov komisie menoval minister školstva SR. 
 
Členovia komisie pre výber zahraničných štipendistov: 
RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. , Ústav etnológie SAV      
prof. Ing. Milan Dado, CSc., Žilinská univerzita v Žiline   
Anna Daučíkova, akad. soch., prorektorka, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave    
Katarína Koštálová, výkonná riaditeľka SAIA, n. o.     
doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., prodekanka, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave  
doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc. , riaditeľka, Ústav medzinárodných programov EU v Bratislave 
RNDr. Mária Slugeňová, riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce a programov  
Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠ SR    
Mgr. Jozef Ukropec, Ph.D. , Ústav experimentálnej endokrinológie SAV   
 
Hodnotenie uchádzačov prebiehalo formou hodnotenia podkladových materiálov uchádzačov bodovým 
systémom. 
 
Komisia hodnotila na svojich dvoch zasadnutiach žiadosti 135 zahraničných uchádzačov z  29 krajín 
o štipendijné pobyty na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (38 uchádzačov z 18 krajín 
dňa 26. júna a 97 uchádzačov z  25 krajín dňa 30. novembra 2006). 28 študentov zahraničných 
vysokých škôl žiadalo štipendiá na časť magisterského štúdia, 26 doktorandov zahraničných vysokých 
škôl žiadalo štipendiá na časť doktorandského štúdia a 81 zahraničných vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov žiadalo štipendiá na prednáškové a výskumné pobyty.   
 
Komisia udelila štipendium 116 zahraničným uchádzačom do 27 krajín. 17 študentov zahraničných 
vysokých škôl získalo štipendiá na časť magisterského štúdia, 24 doktorandov zahraničných vysokých 
škôl získalo štipendiá na časť doktorandského štúdia a 75 zahraničných vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov získalo štipendiá na prednáškové a výskumné pobyty.   
 
Komisia rozhodla o zamietnutí 18 žiadostí z formálnych dôvodov. 1 žiadosť bola zamietnutá pre 
nedostatočný počet bodov získaných v procese hodnotenia.  
 
Štatistika podaných a schválených žiadostí podľa typu pobytu, krajiny pôvodu, univerzít a fakúlt sa 
nachádza v Tabuľke č. 4, č. 5 a č. 6. 
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Zahraniční štipendisti podľa prijímajúcej univerzity
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Zahraniční štipendisti podľa krajiny pôvodu
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Informovanie o rozhodní výberovej štipendijnej komisie a zaslanie dohôd a dekrétov 
štipendistom programu 
 
Rozhodnutie výberovej komisie o udelení / neudelení štipendia bolo všetkým žiadateľom oznámené 
písomne. Štipendistom SAIA zaslala dekréty o udelení štipendia v anglickom a slovenskom jazyku 
a požiadala ich o potvrdenie, že štipendium prijímajú. Uchádzačom, ktorí štipendium nezískali, boli 
spolu s informáciou o rozhodnutí výberovej komisie o neudelení štipendia vrátené podkladové materiály. 
Zoznam štipendistov bol zverejnený na internetovej stránke SAIA.   
 
Informovanie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky o schválených uchádzačoch. 
SAIA informovala listom zastupiteľské úrady Slovenskej republiky o výsledkoch výberového konania. 
Každý zastupiteľský úrad dostal zoznam štipendistov z krajiny ich pôsobenia.  
 
Informovanie Úradu cudzineckej a hraničnej polície Prezídia Policajného zboru o schválených 
zahraničných uchádzačoch. 
V súvislosti s udelením prechodného pobytu informovala SAIA listom Úrad cudzineckej a hraničnej 
polície Prezídia Policajného zboru o národnom štipendijnom programe. V prílohe listu poslala ÚCH 
zoznam schválených zahraničných uchádzačov.  
 
Vyplácanie štipendia a cestovných grantov 
SAIA v uvedenom období vyplácala štipendiá zahraničným štipendistom NŠP podľa podmienok 
stanovených v dekréte o udelení štipendia.  
 
Čerpanie finančných prostriedkov na štipendiá v roku 2006 
Na štipendiá pre zahraničných uchádzačov v rámci Národného štipendijného programu boli pre rok 
2006 plánované finančné prostriedky vo výške 4 500 000,- Sk. Komisia pre výber zahraničných 
štipendistov schválila na rok 2006 štipendiá vo výške 1 541 500,- Sk. Z uvedenej sumy sa v roku 2006 
skutočne čerpalo 1 368 000,- Sk. Nevyužité finančné prostriedky pre rok 2006 v celkovej výške        
3 132 000,- Sk boli vrátené do štátneho rozpočtu.  
Pre akademický rok 2006/2007 schválila výberová komisia na svojich dvoch zasadaniach v roku 2006 
celkom 10 490 500,-Sk.  
 
Čerpanie 2006 (štipendiá)  

  
plán 2006 schválené štipendiá 

2006 
skutočné čerpanie 

2006 
štipendiá 4 500 000 Sk 1 541 500 Sk 1 368 000 Sk

 
Štipendiá schválené pre akademický rok 2006/2007  

  
schválené štipendiá 

2006 
schválené štipendiá 

2007 
schválené celkom 

2006/2007 
študenti 182 000 Sk 532 000 Sk 714 000 Sk
doktorandi 182 000 Sk 1 400 000 Sk 1 582 000 Sk
vysokoškolskí učitelia/ 
výskumní pracovníci 

1 177 500 Sk 7 017 000 Sk 8 194 500 Sk

celkom 1 541 500 Sk 8 949 000 Sk 10 490 500 Sk
 
Rozdiel medzi finančnými prostriedkami, ktoré na štipendiá pre rok 2006 schválila výberová komisia 
a skutočným čerpaním bol spôsobený tým, že viacerí štipendisti požiadali o presun štipendijného pobytu 
zo zimného na letný semester, resp. požiadali o presunutie začiatku štipendijného pobytu na neskorší 
termín.  
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Vytvorenie a aktualizácia portálu NŠP  
 
Výber dodávateľa portálu NŠP 
Na základe troch predložených ponúk SAIA, n. o. začiatkom augusta vybrala dodávateľa portálu NŠP - 
DotNet, s.r.o. so sídlom v Bratislave. 
 
Vytvorenie a aktualizácia portálu NŠP 
Portál NŠP má dve verzie – jedna pre slovenských záujemcov (www.stipendia.sk) a druhá pre 
zahraničných záujemcov (www.scholarships.sk) v 4 jazykových mutáciách – angličtina, francúzština, 
ruština a španielčina. Informačná časť portálu má dve časti rozdelené podľa zamerania na cieľové 
skupiny:  

1. časť pre slovenských uchádzačov v slovenskom jazyku bude poskytovať informácie o NŠP 

2. časť pre zahraničných uchádzačov v anglickom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku bude 
poskytovať informácie o vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku, praktické informácie o živote na 
Slovensku a informácie o NŠP 

 

 

 

Všetky texty a štruktúra informačnej časti sú upravovateľné pomocou redakčného systému. Systém  
slúži na elektronické zadávanie, revidovanie a hodnotenie žiadostí o štipendiá. Systém umožňuje 
kompletnú správu celého životného cyklu prideľovania štipendií od počiatočnej registrácie záujemcu až 
po výber záujemcov a ich následné kontaktovanie o výsledku prihlášky. Vzhľadom na cielenie na 
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zahraničných záujemcov o štipendium systém komunikuje v slovenčine, angličtine, francúzštine, 
španielčine a ruštine. 

SAIA v prípravnej fáze úzko spolupracovala s dodávateľom. SAIA pripravila texty pre elektronické 
formuláre v troch verziách pre slovenských uchádzačov – 1. pre študentov, 2. pre doktorandov a 3. 
cestovný grant a v troch verziách pre zahraničných uchádzačov – 1. pre študentov, 2. pre doktorandov 
a 3. pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a vypracovala zoznam všetkých 
slovenských vysokých škôl (verejných, súkromných aj štátnych), fakúlt a ústavov SAV 
v slovenskom, anglickom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku. 
 
Portál poskytuje informácie o Národnom štipendijnom programe a pre zahraničných uchádzačov aj 
praktické informácie o živote na Slovensku v štyroch jazykových mutáciách Súčasťou portálu je 
elektronický systém podávania a hodnotenia žiadostí o štipendium.  
 
Portál NŠP je pripravený na spustenie, súčasnosti prebiehajú už len posledné opravy a testovanie 
elektronického podávania žiadostí.  
 
Portál NŠP – v časti pre zahraničných, prináša informácie v štyroch jazykových mutáciách o živote 
a možnostiach štúdia na Slovensku: 
Slovensko v skratke, Geografia, História, Politický systém, Ekonomika, Mena, Populácia, Náboženstvo, 
Doprava, Ubytovanie a bývanie, Banky, Nakupovanie, Elektrické spotrebiče a počítače, Komunikácia 
a pošty, Turistika a turizmus, Kultúra a médiá, Knižnice, Slovenská kuchyňa, Jazyk, Starostlivosť 
o dieťa a vzdelávanie, Veterinárna starostlivosť, Ostatné služby, Štátne sviatky, Životné náklady, 
Vysoké školy, Uznávanie diplomov a kvalifikácií, Vodičský preukaz a import tovaru, Registračné postupy 
a víza, Práca a zamestnanie, Dane a zdaňovanie, Zdravie a zdravotnícka starostlivosť, Sociálne 
zabezpečenie, Administratívne regióny. 
 
Okrem toho od novembra 2006 prebieha spracovanie informácií o vysokých školách v spolupráci 
s vysokými školami v nasledujúcej štruktúre: názov vysokej školy, adresa, kontakt, rektor, prorektori, 
názvy fakúlt, adresy fakúlt, kontakty, dekan, prodekani, stručná informácia o vysokej škole/fakulte, 
študijné programy . V súčasnosti prebiehajú zmeny vo vedeniach vysokých škôl, takže definitívne texty 
budú hotové až do konca marca 2007.  
 
 
Bratislava 22. januára 2007 
 
Oľga Šubeníková, zástupkyňa výkonnej riaditeľky 
 


