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ÚVOD 

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, 

vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda 

Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a administratívne ho zabezpečuje SAIA, 

n. o.  

Cieľom Národného štipendijného programu je poskytnúť finančné prostriedky na umožnenie 

študijnej/výskumnej/umeleckej mobility kvalitným slovenským i zahraničným uchádzačom. 

Slovenským študentom a doktorandom ponúka NŠP možnosť nadobudnúť vedomosti, 

odborné kompetencie, pracovať na výskumných projektoch a získať vedecké poznatky 

a skúsenosti 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) a doktorandi 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 

preferencií a akademickej špecifikácie.  

Program taktiež podporuje študijnú/výskumnú/prednáškovú/umeleckú mobilitu zahraničných 

vysokoškolských študentov (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania), doktorandov, 

vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov so záujmom absolvovať 

štipendijný pobyt na slovenských vysokých školách, resp. výskumných organizáciách.  

Národný štipendijný program je užitočný nástroj, ktorý každoročne umožní desiatkam 

štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku absolvovať pobyt v zahraničí a štipendistom zo 

zahraničia absolvovať pobyt na Slovensku, čím prispieva k propagácii a prezentácii 

slovenského vysokoškolského a výskumného priestoru a zvýšeniu jeho reputácie. 

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. 

Od roku 2005 získalo štipendijnú podporu v rámci NŠP vyše 1 400 slovenských štipendistov 

a o niečo vyšší počet zahraničných štipendistov, pričom jednotlivé roky záujem o štipendium 

mierne fluktuuje. Vo všeobecnosti však môžeme NŠP zaradiť medzi veľmi úspešné, 

významné a populárne programy, a to nielen na úrovni Slovenska. NŠP poskytuje priestor aj 

na nadväzovanie spolupráce tam, kde Slovenská republika nemá uzavretú bilaterálnu dohodu 

v oblasti vzdelávania (príkladom je zasielanie ponuky lotyšských štipendií recipročne za 

ponuku NŠP zo SR). Prostredníctvom mobility štipendistov taktiež umožňuje nadviazanie 

potenciálnej spolupráce na úrovni medziuniverzitných, resp. medzifakultných dohôd alebo 

spoločných výskumných projektov. Veľkým prínosom NŠP je aj pritiahnutie kvalitného 

intelektuálneho kapitálu na Slovensko, čo má z dlhodobého hľadiska signifikantný vplyv na 

rozvoj vedomostnej konkurencieschopnosti našej krajiny.    
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Vzhľadom na to, že narastá kvalitatívna konkurencieschopnosť aj medzi jednotlivými 

potenciálnymi štipendistami, zárukou úspechu nie je iba podanie žiadosti, ale rozhoduje 

predovšetkým jej  kvalita. 

Táto správa poskytuje prehľad o aktivitách v oblasti administrácie programu a propagácie 

programu (vrátane poskytovania informácií) za rok 2015. 

SAIA v roku 2015 poskytovala informácie o programe na desiatkach seminárov a školení na 

Slovensku, propagovala slovenské vysoké školstvo a vedu na viacerých medzinárodných 

podujatiach. Na účely propagácie programu aktualizovala a vydala, alebo pripravila dotlač 

viacerých propagačných materiálov (letáky, plagáty, publikácia „Study in Slovakia – Study 

programmes offered in foreign languages“, dotlač publikácie „International Student‘s Guide 

to Slovakia“ a pod.).  

V súvislosti s udeľovaním štipendií a grantov v roku 2015 SAIA vykonávala dva druhy 

aktivít. Prvou z nich bolo vyplácanie štipendií a cestovných grantov, ako aj administrácia 

pobytov z výziev uskutočnených v roku 2014 (výzvy s uzávierkou na predkladanie žiadostí 

30. apríla 2014 a 31. októbra 2014). Okrem tejto skutočnosti SAIA administrovala aj dve 

uzávierky na predkladanie žiadostí v roku 2015. Prvá uzávierka na predkladanie žiadostí 

v roku 2015 bola 30. apríla 2015, pričom schválené pobyty sa mohli začať realizovať v rámci 

akademického roka 2015/2016. Druhá uzávierka programu sa uskutočnila dňa 31. októbra 

2015. V rámci tejto uzávierky mohli schválení uchádzači začať realizovať svoje štipendijné 

pobyty v rámci letného semestra akademického roka 2015/2016. V prípade oboch uzávierok 

musia doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci ukončiť svoje 

pobyty na prijímajúcich inštitúciách na Slovensku najneskôr do 30. novembra 2016. 

V súvislosti s administráciou pobytov štipendistov SAIA počas roka 2015 úzko 

spolupracovala nielen s prijímajúcimi inštitúciami, ale komunikovala aj s cudzineckou 

políciou a veľvyslanectvami s cieľom uľahčiť schváleným štipendistom zvládnutie 

počiatočných administratívnych úkonov spojených s nástupom na pobyt.   
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PROPAGÁCIA PROGRAMU A INFORMAČNÁ KAMPAŇ 

Propagácia programu prostredníctvom webových stránok 

Hlavnou webovou stránkou Národného štipendijného programu SR je stránka 

www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. Web programu je vytvorený v piatich 

jazykových mutáciách – slovenskej, anglickej, francúzskej, ruskej a španielskej. Na 

webových stránkach NŠP nájde návštevník detailné informácie o podmienkach programu, 

o výzvach na predkladanie žiadostí, rady pre uchádzačov a užitočné informácie pre 

schválených štipendistov (vyplácanie štipendia, vypracovanie a odovzdávanie záverečných 

správ a pod.). Uchádzači o štipendium v rámci NŠP si na stránke podávajú aj on-line žiadosť 

o štipendium. Na stránkach sú zverejňované výsledky výberových konaní, ako aj umiestnené 

rôzne užitočné dokumenty a publikácie na stiahnutie – osnova záverečnej správy; šablóna, 

v ktorej by mali uchádzači zo zahraničia predkladať zoznam svojich publikačných 

a umeleckých aktivít; výročné správy NŠP; „International Student’s Guide to Slovakia“ a 

„International Researcher’s Guide to Slovakia“ (publikácie, ktoré tak študentom, ako aj 

doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným/umeleckým pracovníkom zo 

zahraničia priblížia Slovensko a jeho históriu a kultúru, oboznámia čitateľa so slovenskými 

vysokými školami, vzdelávacím systémom, životnými nákladmi na Slovensku, poskytnú mu 

informácie o vstupe a pobyte na Slovensku, zdravotnom poistení a pod.); „Study in Slovakia – 

Study programmes offered in foreign languages“ (publikácia predstaví čitateľovi vzdelávací 

systém na Slovensku, podmienky prijatia na vysokú školu/univerzitu na Slovensku, uznávanie 

predchádzajúceho vzdelania získaného v zahraničí, všetky vysoké školy/univerzity na 

Slovensku a ich stručnú charakteristiku a zoznam nimi ponúkaných študijných programov, 

ktoré je možné vyštudovať v cudzom jazyku); informačná brožúra „Vstup, pobyt 

a zamestnávanie cudzincov na Slovensku – praktická navigácia administratívnymi postupmi“ 

(publikácia vypracovaná v dvoch jazykových mutáciách – po slovensky a po anglicky). 

 

 Webová stránka Národného štipendijného programu 
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Webová stránka je pravidelne aktualizovaná, a to aj na základe podnetov klientov. Pre 

úplnosť treba povedať, že informácia o podpore uchádzačov s trvalým pobytom v SR 

z Národného štipendijného programu je k dispozícii aj v databáze štipendií a grantov, na 

www.granty.saia.sk. Na webovej stránke www.grants.saia.sk je zverejnená aj anglická verzia 

tejto databázy, v ktorej sa nachádza aj informácia o podpore uchádzačov zo zahraničia 

v rámci Národného štipendijného programu. 

 

Návštevnosť webových stránok informujúcich o NŠP 

Webová stránka Národného štipendijného programu SR v období od 1. januára 2015 do 31. 

decembra 2015 podľa štatistík získaných prostredníctvom služby Google Analytics 

zaznamenala 126 458 návštev (sessions), z toho 59,4 % bolo identifikovaných ako nové 

návštevy. Štatistická služba zaznamenala v uvedenom období 75 945 jedinečných 

návštevníkov (users). 

Ako sme uviedli vyššie, bola informácia o jednotlivých typoch podpory v rámci NŠP 

zverejnená aj v databáze štipendií a grantov pre uchádzačov zo SR (www.granty.saia.sk). 

V uvedenom období služba Google Analytics vykazuje nasledujúce hodnoty návštevnosti: 

 štipendiá pre študentov: 4 099 jedinečných zobrazení informácie, 

 štipendiá pre doktorandov: 2 799 jedinečných zobrazení informácie, 

 samostatné cestovné granty: 2 698 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: 480 jedinečných zobrazení informácie, 

 štipendiá pre doktorandov zo zahraničia: 243 jedinečných zobrazení informácie, 

 štipendiá pre vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov zo 

zahraničia: 395 jedinečných zobrazení informácie. 

 

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 čísle 1/2015 zverejnené výsledky decembrových výberov 

(uzávierka 31. októbra 2014) a v čísle 7 – 8/2015 výsledky júnových výberov (uzávierka 30. 

apríla 2015), pričom tieto boli spracované so zreteľom na ich využitie vysokými školami 

(zoradenie schválených štipendistov podľa vysielajúcej/prijímajúcej inštitúcie). Ďalej bola 

spracovaná a vydaná aj podrobná informácia o programe ako téma čísla v rámci vydania 

3/2015. 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, 
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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 2016/2017 (mimoriadne vydanie 

Bulletinu SAIA vydané v júni 2015) 

administrátori Národného štipendijného 

programu pripravili komplexnú informáciu pre 

uchádzačov zo Slovenska, ale aj zahraničia. 

Záujemca tu nájde základné informácie 

o programe, o tom, koho štipendijný program 

podporuje, resp. nepodporuje, ako sa dá 

o štipendium požiadať, aké sú podmienky jeho 

získania a aké náklady štipendium pokrýva. 

Zároveň je informácia o možnosti získať 

štipendium v rámci NŠP prezentovaná aj pri 

informáciách o štipendiách do jednotlivých krajín. Publikácia je distribuovaná v tlačenej aj 

elektronickej podobe. 

 

Získavanie prvotných informácií o NŠP 

S cieľom zvýšiť informovanosť potenciálnych uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, SAIA 

každoročne zisťuje, cez ktoré informačné kanály sa uchádzači o Národnom štipendijnom 

programe dozvedeli.  

Záujemcovia o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku odpovedajú na otázku „Odkiaľ 

ste sa dozvedeli po prvýkrát o tomto štipendiu?“ v rámci samotnej žiadosti o štipendium. 

Vďaka tomu môže administrátor programu vyhodnotiť spôsob šírenia informácií a 

efektívnosť využívania informačných kanálov u všetkých uchádzačov (296), ktorí si podali 

žiadosť o štipendium NŠP k uzávierkam 30. apríla 2015 a 31. októbra 2015. Z odpovedí 

vyplýva, že najčastejšími zdrojmi získavania informácií o programe boli informácie 

všeobecne dostupné na školách/pracoviskách (22 %), informácie získané od 

učiteľa/nadriadeného (20 %) alebo od spolužiakov/kolegov (19 %) a webová stránka NŠP, 

resp. SAIA (19 %). Informácie šírené ústnym podaním, osobnou komunikáciou, prípadne 

referencie a odporúčania od kolegov, spolužiakov, učiteľov či informačné semináre 

pracovníkov SAIA predstavujú spolu 61 %. Ide teda o efektívne spôsoby propagácie 

programu, na ktoré by sme sa chceli zamerať aj v roku 2016. Výzvou pre nás bude taktiež 

zlepšiť informovanosť o programe prostredníctvom internetu (sústredením sa hlavne na 

sociálne siete), ako aj aktívnou účasťou na výstavách a veľtrhoch.  
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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 459 uchádzačov, ktorí sa uchádzali o štipendium v rámci NŠP v roku 

2015. Z odpovedí uchádzačov o štipendium vyplýva, že informácia o Národnom štipendijnom 

programe sa najlepšie šíri prostredníctvom internetu. Spolu 201 uchádzačov o štipendium (44 

%) sa prvýkrát dozvedelo o NŠP prostredníctvom internetu, a to tak internetu všeobecne (74), 

ako aj priamo webových stránok NŠP, resp. SAIA (127). Spolu 181 uchádzačov o štipendium 

(39 %) sa prvýkrát dopočulo o NŠP od svojho kamaráta/kolegu (123) alebo 

učiteľa/nadriadeného (58). To, že sa informácia o NŠP najlepšie šíri priamo medzi ľuďmi 

a prostredníctvom internetu, pravdepodobne, súvisí s tým, že po otvorení novej výzvy na 

podávanie žiadostí SAIA elektronickou poštou informuje všetky vysoké školy na Slovensku, 

všetky inštitúty Slovenskej akadémie vied, relevantné zastupiteľské úrady Slovenskej 

republiky v zahraničí, ako aj zastupiteľské úrady so sídlom na Slovensku relevantných krajín 

(t. j. krajín, ktorých občania sú oprávnení uchádzači o štipendium v rámci NŠP). Oslovené 

inštitúcie zverejňujú informáciu o NŠP na svojich webových stránkach, resp. ju šíria medzi 

svojimi kolegami, resp. ju posunú ďalej inštitúciám, ktorých zamestnanci/študenti sa môžu 

o štipendium v rámci NŠP uchádzať (34 respondentov (7 %) sa o NŠP dozvedelo na 

škole/pracovisku). 

K šíreniu informácie o NŠP určite prispievajú aj bývalí štipendisti NŠP, ktorí sú s týmto 

štipendijným programom spokojní (informáciu o spokojnosti štipendistov s programom zistil 

administrátor programu na základe prečítania záverečných správ z pobytu jednotlivých 

štipendistov, ako aj na základe dotazníka spokojnosti). 

 

56 

58 

39 
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64 

18 

57 

3 

Odkiaľ sa uchádzači o NŠP dozvedeli - uchádzači s trvalým 
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Propagačné a informačné materiály 

Pre potreby propagácie Národného štipendijného programu na Slovensku aj v zahraničí sa 

v priebehu roka 2015 zrealizovala dotlač informačných letákov a plagátov NŠP 

v nasledujúcich nákladoch: 

 leták NŠP slovenská verzia – 2 500 ks, 

 leták NŠP anglická verzia – 2 000 ks, 

 leták NŠP ruská verzia – 400 ks, 

 leták NŠP španielska verzia – 350 ks, 

 plagát NŠP slovenská verzia – 50 ks, 

 plagát NŠP anglická verzia – 100 ks, 

 plagát NŠP ruská verzia – 50 ks, 

 plagát NŠP španielska verzia – 50 ks. 

 

V letákoch boli prehľadnou formou spracované podrobnejšie informácie o možnostiach 

podpory v rámci Národného štipendijného programu. Každá jazyková verzia letáku obsahuje 

informácie tak o možnostiach podpory pri vyslaniach, ako aj prijatiach. 
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Plagáty poskytujú základnú informáciu o programe a uzávierkach na podávanie žiadostí. 

 

 

Vyššie uvedené materiály boli distribuované v rámci všetkých propagačných a informačných 

aktivít, na ktorých boli poskytované informácie o programe. 

 

Pre potreby propagácie v zahraničí v rámci Národného 

štipendijného programu sa zrealizovala aj dotlač publikácie 

„International Student‘s Guide to Slovakia“ v počte 1 000 

ks (o publikáciu bol na každom zahraničnom veľtrhu veľký 

záujem). Publikácia je napísaná v anglickom jazyku a má za 

úlohu čitateľovi (hlavnou cieľovou skupinou sú študenti 

vysokých škôl a doktorandi zo zahraničia) nie len priblížiť 

Slovensko (počet obyvateľov, najväčšie slovenské mestá, 

kultúrne pamiatky, slovenskú kuchyňu, prírodu), ale aj 

poskytnúť praktické a užitočné informácie (zoznam 

slovenských vysokých škôl, štúdium na Slovensku, 

podmienky prijatia na vysokú školu, životné náklady, 

zdravotné poistenie, informácie o vstupe a pobyte na 

Slovensku – víza, prechodný pobyt a pod.). Publikácia je 

používaná prevažne pri propagácii na zahraničných 

vzdelávacích veľtrhoch a teší sa veľkému záujmu. Okrem 
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toho sa uvedená publikácia zasiela aj schváleným štipendistom NŠP (študent), aby sa im 

uľahčila orientácia po príchode na Slovensko. 

 

Vo 4. štvrťroku SAIA úspešne dokončila aktualizáciu 

a vydala aktualizované vydanie publikácie „Study in Slovakia 

– Study programmes offered in foreign languages“, ktorá 

poskytuje prehľadnú informáciu o študijných programoch 

poskytovaných slovenskými vysokými školami v cudzom 

jazyku. Okrem toho má každá vysoká škola v publikácii svoj 

profil, a úvod publikácie poskytuje všeobecný prehľad 

o systéme štúdia na Slovensku, ako aj informácie potrebné 

pre uchádzačov o štúdium (napr. problematika uznávania 

predchádzajúceho vzdelania získaného v zahraničí). 

Publikácia, o ktorú je pomerne veľký záujem, vyšla 

v náklade 1 200 ks a bude použitá hlavne na medzinárodných 

veľtrhoch vysokoškolského vzdelávania v zahraničí. 

 

 

 

Pre potreby veľtrhov boli aktualizované a vytlačené plagáty do stánkov (informačná výzdoba 

stánku), a to v španielskom jazyku (plagáty boli využité na vzdelávacom veľtrhu v Mexiku). 

Ide o univerzálne plagáty, ktoré sa použijú aj na ďalších vzdelávacích veľtrhoch v zahraničí (v 

španielsky hovoriacich krajinách). Podobné plagáty boli vytlačené v roku 2014 v anglickom 

jazyku a boli použité na vzdelávacom veľtrhu v Číne. Z dôvodu neštandardných rozmerov 

stánku na vzdelávacom veľtrhu European Higher Education Fair (EHEF) v Kazachstane sa 

pre tento veľtrh museli vyrobiť osobitné plagáty. 

 

Informačné plagáty na vzdelávacie veľtrhy v zahraničí v španielskom jazyku: 
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Informačné plagáty na vzdelávací veľtrh EHEF 2015 v Kazachstane: 

 

 

Pre potreby zahraničných veľtrhov SAIA vytvorila aj špeciálne letáky formátu A5, ktoré 

prehľadovo poskytli návštevníkom zahraničných veľtrhov informácie o Slovensku, na témy 

„Slovak language courses for international students“ (možnosti štúdia slovenského jazyka 

pre cudzincov na Slovensku); „Scholarships“ (možnosti štipendií pre uchádzačov tej krajiny, 

v ktorej sa koná veľtrh – Národný štipendijný program; štipendiá na základe bilaterálnej 

dohody; štipendiá vlády SR; štipendiá MŠVVaŠ SR a pod.); „Slovakia – Entry Conditions: 

Visa, Residence Permit and Working“ (leták je upravený podľa krajiny, v ktorej sa veľtrh 

koná; obsahuje stručnú informáciu o tom, kde sa dajú víza získať a odkaz na webovú stránku, 

na ktorej sa záujemca dozvie podrobné podmienky pre udelenie víz na Slovensko; leták 

obsahuje aj informáciu o udeľovaní povolenia na prechodný pobyt a o podmienkach legálnej 

práce počas štúdia); „Living in Slovakia“ (priemerné ceny za ubytovanie, potraviny a pod. – 

leták čitateľovi priblíži životné náklady na Slovensku); Study in Slovakia (zoznam 

slovenských vysokých škôl a ich fakúlt rozdelených podľa zamerania – umenie, ekonomika, 

medicína, poľnohospodárstvo atď.). Uvedené letáky boli vypracované v anglickom jazyku 

v kombinácii s ruským, španielskym a čínskym jazykom.  
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Propagácia formou informačných seminárov, školení a informačných dní na Slovensku 

V roku 2015 pracovníci SAIA, a to tak v Bratislave, ako aj v regionálnych pracoviskách, 

prezentovali Národný štipendijný program SR na 200 seminároch, školeniach a informačných 

dňoch prevažne v univerzitných mestách na Slovensku, pričom tieto podujatia boli zamerané 

buď priamo na samotný program, alebo bol program prezentovaný aj na podujatiach 

všeobecne zameraných na štipendiá a pobyty v zahraničí. Týchto podujatí sa zúčastnilo 5 132 

účastníkov. Podrobný zoznam podujatí je uvedený v prílohe č. 1 tejto správy. 

 

Účasť na veľtrhoch a výstavách 

V roku 2015 pracovníci SAIA, n. o., na rôznych vzdelávacích veľtrhoch a výstavách 

prezentovali slovenský vysokoškolský priestor, slovenské vysoké školy, Národný štipendijný 

program a ďalšie možnosti pre pobyty na Slovensku, resp. pre pobyty v zahraničí. 

 

Propagácia na Slovensku  

V rámci vzdelávacích veľtrhov a výstav na Slovensku bol na nižšie uvedených veľtrhoch a 

výstavách propagovaný v rámci zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a SAIA, n. o., aj Národný štipendijný program: 

29. – 30. apríla 2015, Job Expo 2015, Nitra – 5. ročník veľtrhu práce, ktorý sa konal 

v spojení so 17. ročníkom medzinárodnej burzy 

práce European Job Days 2015 v priestoroch 

výstaviska Agrokomplex, š. p., v Nitre. Podujatie 

pripravilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Informačný stánok SAIA navštívilo počas dvoch dní 

trvania veľtrhu 129 ľudí. Pracovníčky SAIA 

predstavili návštevníkom rôzne štipendijné možnosti 

vrátane NŠP a poskytli o ňom bližšie informácie. 

Súčasťou veľtrhu boli aj rozmanité sprievodné 

podujatia. Medzi ne patrili aj semináre a prezentácie, na ktorých SAIA aktívne participovala. 

Prezentáciu SAIA navštívilo 15 ľudí. Pracovníčka SAIA vo svojej prezentácii predstavila 

návštevníkom všetky štipendijné programy administrované SAIA, n. o. 

 

25. septembra 2015, Európska Noc výskumníkov, Banská Bystrica, Bratislava, Košice, 

Žilina – festival vedy  „Európska Noc výskumníkov“ sa v roku 2015 uskutočnil už po 

deviatykrát (paralelne prebieha v 33 štátoch Európy). Podujatie, ktorého hlavným 

organizátorom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, sa snaží 

slovenskej verejnosti priblížiť výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným 

povolaním, vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu 

bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky 

ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Zároveň sa prezentujú aj rôzne podporné služby 
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a možnosti pre výskumníkov a verejnosť. Toto podujatie sa konalo v šiestich slovenských 

mestách, pričom v štyroch mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina) mala 

zastúpenie aj SAIA, n. o. Informačné stánky SAIA počas trvania podujatia navštívilo viac ako 

530 návštevníkov (študenti stredných a vysokých škôl, doktorandi, postdoktorandi, vedeckí 

pracovníci a vysokoškolskí učitelia), ktorým zamestnanci SAIA poskytli informácie 

o rôznych štipendijných programoch administrovaných SAIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Európska Noc výskumníkov, Stará tržnica, Bratislava 

 

 

 

6. – 8. októbra 2015, AKADÉMIA & VAPAC, Bratislava – 19. ročník veľtrhu 

pomaturitného vzdelávania pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie, 

Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy výskumu a športu SR, a Rudolfa Kropila, prezidenta 

Slovenskej rektorskej konferencie, ktorý sa konal v priestoroch Aegon arény Národného 

tenisového centra v Bratislave. Cieľovou skupinou, pre ktorú je veľtrh určený, sú študenti 

a absolventi stredných a vysokých škôl. Veľtrhu sa zúčastnilo 64 vystavovateľov (vzdelávacie 

inštitúcie a zamestnávateľské organizácie), tak zo Slovenska, ako aj zahraničia, a navštívilo 

ho vyše 9 000 návštevníkov. Počas trvania veľtrhu navštívilo stánok SAIA približne 480 ľudí. 

Pracovníci SAIA poskytli informácie o štipendijných programoch (vrátane NŠP) 

stredoškolákom, maturantom a ďalším záujemcom o štúdium v zahraničí aj na Slovensku. 

 

 

24. – 26. novembra 2015, PRO EDUCO 2015, Košice – 9. ročník medzinárodného veľtrhu 

vzdelávania, ktorý sa konal v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Veľtrhu sa zúčastnilo 78 

vystavovateľov zo Slovenska a zahraničia. Veľtrh navštívilo približne 8 000 návštevníkov. 

Počas trvania veľtrhu sa v stánku SAIA, n. o., zastavilo približne 280 návštevníkov z radov 

maturantov, študentov vysokých škôl a pedagogických pracovníkov stredných, ako aj 

vysokých škôl, ktorým boli poskytnuté informačné materiály, individuálna konzultácia alebo 

základné informácie o aktivitách SAIA a o Národnom štipendijnom programe. Počas výstavy 
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sa návštevníci veľtrhu mohli zúčastniť dvoch pódiových prezentácií a získať informácie 

o štipendijných programoch. 

 

 

 

 

 

 

 

Propagácia v zahraničí 

4. februára 2015, EDUvirtualEXPO – virtuálny veľtrh študijných a štipendijných možností, 

do ktorého sa zapojilo viac ako 80 univerzít a iných vzdelávacích inštitúcii z celého sveta. 

Stánok SAIA, n. o., navštívilo 107 študentov z 27 krajín sveta. Najväčšie zastúpenie mali 

záujemcovia z Mexika, Brazílie a Kolumbie. Pracovníci SAIA, n. o., komunikovali 

s návštevníkmi virtuálneho veľtrhu prostredníctvom on-line chatu. Najviac prejavili záujem 

o celé magisterské štúdium v rôznych odboroch (napr. elektrotechnika, medicína, 

architektúra, ekonómia, medzinárodné vzťahy a umenie). Prezentované boli aj štipendijné 

ponuky v rámci Národného štipendijného programu SR. Možnosť prezentovať slovenské 

vysoké školstvo a NŠP na tomto virtuálnom veľtrhu dostala SAIA od organizátorov 

bezplatne. 
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Vzhľad virtuálneho stánku SAIA, n. o., na EDUvirtualEXPO 

Pracovníci SAIA na účely tohto veľtrhu pripravili s vybranými zahraničnými štipendistami 

NŠP videorozhovory o ich skúsenosti so štúdiom a výskumom na Slovensku a s programom 

ako takým. Tieto videá sú k dispozícii na https://vimeo.com/122295726. 

 

SAIA v súvislosti s platnou zmluvou a aktuálnym plánom propagačných a informačných 

aktivít propagovala aj v roku 2015 NŠP a slovenský vysokoškolský priestor na zahraničných 

podujatiach. Zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o., Mgr. Michal Fedák dňa 5. 6. 2015 

informoval e-mailom generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ 

SR prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., o konkrétnych plánoch propagácie Národného 

štipendijného programu a s tým spojenej propagácie slovenského vysokého školstva účasťou 

na medzinárodných veľtrhoch vysokoškolského vzdelávania v nasledujúcich krajinách: 

 Kazachstan – „European Higher Education Fairs“ v Almaty, 26. – 27. 9. 2015 

(www.ehef.asia), 

 Mexiko – „EduExpo“ v Mexico City, 10. – 11. 10. 2015,  

(www.fppmedia.com), 

 Čína – „China Education Expo“ v Pekingu, 24. – 25. 10. 2015  

(www.chinaeducationexpo.com).  
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Výber krajín v roku 2015 bol ovplyvnený viacerými faktormi. Pri výbere cieľových krajín pre 

účasť na veľtrhoch sa snažíme orientovať podľa zamerania zahraničnej politiky EÚ 

a Slovenskej, teda aktuálne podľa zamerania na spoluprácu s ázijskými krajinami 

(Kazachstan) a krajinami BRICS (Čína). Tiež sledujeme cieľ vybudovať povedomie 

o Slovensku ako o cieľovej krajine pre štúdium a upevňovanie tohto povedomia v krajinách 

Latinskej Ameriky, najmä tam, kde má Slovensko uzavretú aktívnu bilaterálnu dohodu 

v oblasti vzdelávania (v roku 2015 Mexiko). Uvedený plán účasti na medzinárodných 

veľtrhoch bol prezentovaný aj na stretnutí prorektorov pre zahraničné vzťahy slovenských 

vysokých škôl 12. 5. 2015, kde SAIA ponúkla aj možnosť koordinovaného postupu pri 

propagácii. 

Okrem uvedených veľtrhov pracovníci SAIA zabezpečovali propagáciu aj počas stretnutí 

štipendijných organizácií v rámci aktivít ACA. 

Pri plánovaní aktivít SAIA, samozrejme, vychádza z možností schváleného rozpočtu na 

propagačné aktivity na rok 2015. 

 

26. – 27. septembra 2015, European Higher Education Fairs Kazakhstan 2015, Almaty, 

Kazachstan – Európsky veľtrh vysokoškolského vzdelávania EHEF 2015. European Higher 

Education Fair – Kazakhstan 2015 bol v poradí druhým z piatich veľtrhov naplánovaných 

v rámci projektu Európskej únie (Vietnam – november 2014, Kazachstan – september 2015, 

Čína – október 2015, Malajzia – marec 2016, India – jeseň 2016). Veľtrhu sa zúčastnilo 75 

vystavovateľov: vysoké školy (verejné, súkromné), národné kancelárie a zastupiteľské úrady. 

Okrem SAIA sa na podujatí zúčastnili aj 4 vysoké školy zo Slovenska – Ekonomická 

univerzita v Bratislave; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave; Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Počas 

víkendu navštívilo veľtrh približne 2 100 návštevníkov. 

Počas dvoch dní trvania veľtrhu sa paralelne s poskytovaním informácií v stánkoch konali aj 

prednášky jednotlivých agentúr a univerzít. SAIA, n. o., dostala priestor na dve polhodinové 

prezentácie („Study and Research in Slovakia“), v rámci ktorých boli odprezentované aj 

informácie o NŠP. Prednášok sa zúčastnilo spolu približne 20 ľudí. 

Stánok SAIA počas trvania veľtrhu navštívilo približne 350 ľudí (študenti prvého, druhé 

a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania, vysokoškolskí učitelia, študenti stredných 

škôl v poslednom ročníku štúdia a rodičia). Návštevníci mali záujem hlavne o informácie 

o celom štúdiu na Slovensku (odbor ekonómia a manažment, zdravotníctvo, farmácia 

a veterinárstvo, informačné technológie, ale aj humanitné vedy), ale zaujala ich aj ponuka 

štipendijných pobytov na Slovensku, ktoré je možné realizovať v rámci NŠP. 

Vzdelávací veľtrh bol spojený aj s konferenciou „Cooperation in the higher education sphere 

between the European Union and the Republic of Kazakhstan“, ktorá sa konala v pondelok 

28. septembra 2015. Konferencie sa zúčastnilo približne 250 zástupcov z viac ako 130 

európskych a kazašských vysokých škôl a národných agentúr. Konferencia pozostávala 

z prezentácií, workshopov a matchmakingu (vysoké školy si hľadali partnerov na spoluprácu). 
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Do programu konferencie bol zaradený aj príspevok výkonnej  riaditeľky SAIA, n. o, 

Kataríny Košťálovej s názvom „Higher Education in Slovakia and mobility programmes 

supporting Kazakh-Slovak cooperation“. K. Košťálová predstavila účastníkom konferencie 

vzdelávací systém na Slovensku, najväčšie vysoké školy na Slovensku, vysoké školy, ktoré sa 

zúčastnili na vzdelávacom veľtrhu, a štipendijné programy, o ktoré sa môžu uchádzať občania 

Kazachstanu (medzi nimi aj NŠP). 

Ako príklad dobrej praxe môžeme uviesť nadviazanie spolupráce medzi EU Bratislava 

a KIMEP University Almaty, Kazachstan. Obe inštitúcie nadviazali spoluprácu v rámci 

aktivity matchmaking, kde sa im podarilo nájsť partnera na spoluprácu s podobným 

zameraním. Po vzájomnej dohode s EU Bratislava si vysokoškolská učiteľka z danej 

univerzity v Almaty podala žiadosť o štipendium v rámci NŠP a štipendium jej bolo udelené. 

Vzdelávací veľtrh a konferencia v Almaty, Kazachstan 

 

10. – 11. októbra 2015, EDUEXPOS Mexico City, Mexiko – medzinárodný vzdelávací 

veľtrh, ktorý sa konal v dňoch 8. – 17. októbra 2015 postupne v piatich mexických mestách 

(Puebla, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Querétaro). Pracovníci SAIA, n. o., sa 

zúčastnili dvojdňového veľtrhu v hlavnom meste Mexico City (v rámci šnúry podujatí ide 

o jediný dvojdňový veľtrh, na ktorom sa zúčastňuje najviac vystavovateľov a navštívi ho 

najvyšší počet návštevníkov), na ktorom bolo prítomných vyše 100 vystavovateľov, a ktorý 

navštívilo 6 902 návštevníkov. Počas trvania veľtrhu navštívilo stánok SAIA približne 350 
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ľudí. SAIA, n. o., ponúkla mexickým študentom a ostatným návštevníkom veľtrhu informácie 

formou osobnej konzultácie, ako i prostredníctvom pripravených letákov o slovenských 

vysokých školách a študijných programoch, vízach, štipendiách a životných nákladoch na 

Slovensku v španielskej a anglickej verzii.  

Najčastejšie podávané informácie sa týkali všeobecných podmienok pre štúdium a život 

v krajine, ako aj legálneho pobytu na Slovensku. Otázky zahŕňali dostupnosť a poskytovanie 

študijných odborov v angličtine, podmienky prijatia na slovenské vysoké školy, výšku 

školného, či podmienky pre udelenie víz a prácu počas štúdia, životné náklady a štipendiá, 

poskytovanie jazykových kurzov. Väčšinu návštevníkov stánku SAIA, n. o., tvorili študenti 

bakalárskych programov, ktorí mali záujem o celé štúdium na úrovni 2. stupňa 

vysokoškolského vzdelávania v zahraničí. Návštevníci prejavili záujem aj o Národný 

štipendijný program SR.  

Počas veľtrhu navštívila stánok SAIA, n. o., aj nová veľvyslankyňa SR v Spojených štátoch 

mexických, Alena Gažúrová, ktorá ocenila prítomnosť slovenskej organizácie propagujúcej 

slovenský vysokoškolský priestor na veľtrhu v Mexiku. Záujem mexických študentov 

o informácie o slovenských vysokých školách a možnostiach štúdia na Slovensku ju veľmi 

potešil. Slovenskú veľvyslankyňu na veľtrhu privítal aj viceprezident spoločnosti FPP Edu 

Media, Sebastian Fernandes. 

 

 
Pracovníčky SAIA, n. o., a veľvyslankyňa SR v Mexiku a viceprezident spoločnosti FPP Edu Media (v strede) 
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24. – 25. októbra 2015, China Education Expo 2015, Peking, Čína – 15. ročník 

medzinárodného vzdelávacieho veľtrhu, ktorý patrí medzi najväčšie v Číne. Organizuje sa 

v štyroch mestách – Peking, Šanghaj, Chengdu a Gaungzhou. Veľtrhov sa zúčastnilo spolu 

604 vystavovateľov zo 40 krajín sveta a navštívilo ich približne 49 500 návštevníkov, z toho 

približne 27 000 ľudí navštívilo veľtrh v Pekingu, na ktorom bola zastúpená aj SAIA. Oproti 

iným rokom súčasťou veľtrhu v Pekingu bola aj samostatná sekcia krajín Európskej únie 

zastrešená projektom European Higher Education Fairs (EHEF). Na rozdiel od iných veľtrhov 

EHEF, organizátori poskytovali len propagačnú podporu aktivít zúčastnených krajín (náklady 

na účasť na veľtrhu hradili vystavovatelia v plnom rozsahu).  

Počas trvania veľtrhu bol propagovaný predovšetkým slovenský vysokoškolský priestor 

(štúdium v cudzom jazyku, školné poplatky a pod.). Stánok SAIA navštívilo približne 280 

návštevníkov. Išlo najmä o vysokoškolských študentov, rodičov/starých rodičov a agentov. 

Návštevníci mali záujem hlavne o štúdium medicíny, poľnohospodárskych odborov, športu, 

hotelierstva, ale zaujala ich aj ponuka štipendijných pobytov na 

Slovensku, ktoré je možné realizovať v rámci Národného 

štipendijného programu SR a bilaterálnej dohody. 

Súčasťou veľtrhu boli aj prezentácie vystavovateľov, ktoré 

prebiehali v dvoch seminárnych miestnostiach. SAIA, n. o., dostala 

priestor na jednu polhodinovú prezentáciu. Za SAIA vystúpila 

Daniela Kirdová s prezentáciou „Study in Slovakia“, v rámci ktorej 

bol odprezentovaný vzdelávací systém na Slovensku, možnosti 

štúdia na slovenských vysokých školách, ako aj informácie o 

Slovenskej akademickej informačnej agentúre a o Slovensku 

všeobecne. Prezentácie sa zúčastnilo viac ako 30 čínskych 

študentov. 

V rámci bezplatných aktivít, ktoré organizovala európska komisia, 

bola aj možnosť prezentácie vysokoškolského vzdelávania 

v krajinách Európskej únie pomocou bannerov, ktoré boli 

umiestnené na stenách prezentačných miestností. Na banneri boli 

stručné informácie o štúdiu na Slovensku a obrázky 

charakteristické pre Slovensko. 

 

 

Pred samotným veľtrhom, 23. októbra 2015 sa uskutočnila konferencia s názvom „China-

European Higher Education Cooperation“. Konferencia sa konala pri príležitosti 40. výročia 

diplomatických vzťahov medzi Čínskou ľudovou republikou a Európskou úniou. Konferencie 

sa zúčastnili zástupcovia čínskeho ministerstva školstva, zástupkyňa írskeho ministerstva 

školstva, ako aj veľa odborníkov na danú problematiku, vysokoškolských učiteľov z Číny 
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a krajín Európskej únie. Okrem iného boli predstavené možnosti pre čínskych študentov 

a vysokoškolských učiteľov v rámci programu Erasmus+.  

 

China Education Expo 2015, Peking, Čína 

 

Ďalšie aktivity v oblasti propagácie programu a slovenského vysokoškolského priestoru 

V prípade oboch uzávierok po otvorení on-line systému na podávanie elektronických žiadostí 

o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SAIA oslovila zastupiteľské úrady 

relevantných krajín na Slovensku a zastupiteľské úrady SR v týchto krajinách. SAIA 

informovala zastupiteľstvá o aktuálnej výzve a podmienkach Národného štipendijného 

programu SR, a to aj prostredníctvom priloženého letáku NŠP v slovenskej a anglickej (v 

niektorých prípadoch aj ruskej alebo španielskej) verzii, a požiadala ich o pomoc pri rozšírení 

informácie medzi prípadných záujemcov o tento program v krajinách, ktorých občania sa 

môžu zapojiť do programu, a 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, resp. informáciu o aktuálnej uzávierke zverejnilo na 

svojej webovej stránke (napr. Veľvyslanectvo SR v Osle a Slovenský ekonomický a kultúrny 

úrad Taipei – zverejnenie informácie o NŠP na svojej Facebook-ovej stránke; Veľvyslanectvo 

SR v Londýne a Záhrebe – zverejnenie informácie o NŠP na svojej Facebook-ovej stránke 

a postúpenie informácie na relevantné inštitúcie v daných krajinách; Veľvyslanectvo SR 

v Kišiňove – postúpenie informácie o NŠP Ministerstvu školstva Moldavskej republiky; 

Veľvyslanectvá SR v Belehrade a Tel Avive – postúpenie informácie o NŠP relevantným 

inštitúciám a vysokým školám v daných krajinách; Veľvyslanectvá Izraela, Kuby, Poľska 

a Vietnamu na Slovensku – postúpenie informácie o NŠP relevantným inštitúciám a vysokým 

školám v daných krajinách). 

V prípade oboch uzávierok (po zverejnení výziev) na podávanie žiadostí o štipendium v rámci 

NŠP SAIA taktiež zaslala informáciu elektronickou poštou (s priloženým letákom NŠP) 
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všetkým prorektorom pre zahraničné vzťahy, prodekanom pre zahraničné vzťahy, na 

zahraničné oddelenia slovenských vysokých škôl a riaditeľom ústavov Slovenskej akadémie 

vied. Niektoré z týchto inštitúcií aj aktívne odpovedali a prisľúbili pomoc pri šírení 

informácie o Národnom štipendijnom programe SR a rozposlali informáciu o NŠP medzi 

svojich pracovníkov a študentov (napr. UCM Trnava, UK Bratislava, UPJŠ Košice, VŠMU 

Bratislava). 

Informácia o aprílovej uzávierke bola zverejnená aj na Portáli vysokých škôl 

(www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/narodny-stipendijny-program-slovenskej-republiky--

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-stipendium-na-studijne-vyskumne-a-prednaskove-pobyty-

v-akademickom-roku-20152016). 

Zároveň boli informácie o nových výzvach na podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP 

zverejnené aj na európskom portáli EURAXESS v časti Jobs, kde sú zverejňované nielen 

pracovné ponuky, ale aj štipendiá a granty 

(http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index).  

 

V súvislosti s účasťou SAIA na vzdelávacích veľtrhoch oslovila SAIA v 3. štvrťroku 

jednotlivé vysoké školy s ponukou na bezplatnú propagáciu danej vysokej školy na 

zahraničných veľtrhoch. SAIA zaslalo svoje propagačné materiály v cudzom jazyku (v 

angličtine a ruštine) 9 verejných a 2 súkromné vysoké školy. Tieto materiály boli zaslané na 

jednotlivé zahraničné veľtrhy. 

 

V júli 2015 sa na SAIA, n. o., obrátil vysokoškolský učiteľ slovenského pôvodu pracujúci na 

University of Ottawa, Kanada, s prosbou o zaslanie plagátu Národného štipendijného 

programu SR v anglickom jazyku, aby mohol program propagovať medzi svojimi študentmi. 

 

O kvalite publikácií, ktoré SAIA pripravuje a vydáva, svedčí skutočnosť, že sa na SAIA 

obracajú aj rôzne štátne inštitúcie so žiadosťou o zaslanie týchto publikácií a letákov NŠP: 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – zaslanie publikácie 

„International Student’s Guide to Slovakia“ a letákov NŠP pre účely veľtrhu 

v Maďarsku; 

 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí – poskytnutie publikácií 

„International Studen’s Guide to Slovakia“, „Study in Slovakia – Study programmes 

offered in foreign languages“ a „Study programmes offered in foreign languages – 

overview“ na účely propagácie pre Veľvyslanectvo SR v Abu Dhabi (Spojené arabské 

emiráty). 

 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí – poskytnutie publikácie 

„International Student’s Guide to Slovakia“ a CD-ROM „International Student’s 

Guide to Slovakia“ pre distribúciu na veľvyslanectvá SR. 
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Informácie o programe v médiách 

1. februára 2015, Náš čas (univerzitný časopis UKF Nitra) – pracovníčka regionálneho 

pracoviska SAIA, n. o., Nitra pripravila pre univerzitný časopis Náš čas (č. 1/2015, ročník 

XIX.) v rámci článku „Cestuj po svete“ príspevok, v ktorom čitateľom stručne predstavila tak 

SAIA, n. o., ako aj jednotlivé štipendijné programy, ktoré SAIA administruje (medzi nimi aj 

Národný štipendijný program). Časopis je publikovaný v tlačenej a v elektronickej podobe 

(www.ukf.sk/images/nascas/NC2015-1.pdf, str. 25 – on-line; str. 48 – 49 v tlačenej verzii). 

4. marca 2015, ŽUŽO (Žilinsko Univerzitný Žurnalistický Občasník, časopis študentov ŽU 

Žilina) – v elektronickej verzii časopisu bol uverejnený článok, ktorý pripravila redaktorka 

časopisu na základe rozhovoru s pracovníčkou regionálneho pracoviska SAIA, n. o., Žilina. 

V článku bola predstavená agentúra SAIA, aktivity, ktorými sa zaoberá a štipendijné 

programy, ktoré administruje. Spomenutý bol aj Národný štipendijný program. Článok sa 

v elektronickej podobe nachádza na webovej stránke časopisu http://zuzo.sk/zuzoclanky/saia-

slovenska-akademicka-informacna-agentura/. 

13. marca 2015, Slovenská tlačová agentúra – v prvej polovici marca zverejnila SITA tlačovú 

správu pod názvom „Vysokoškoláci môžu získať štipendium do celého sveta“, ktorá informuje 

o Národnom štipendijnom programe. Správu mohli následne prevziať rôzne slovenské média 

a informovať o NŠP širokú verejnosť. Zamestnanci SAIA zachytili správu o NŠP, napríklad, 

v rádiu Express. 

Máj 2015, NA PULZE (univerzitný časopis PU Prešov) – štipendistka Národného 

štipendijného programu publikovala v univerzitnom časopise NA PULZE (č. 2/2015, ročník 

VIII.) článok s názvom „Zahraničné štúdium v Taipei, Taiwan“. V príspevku štipendistka 

čitateľom priblížila svoje pozitívne skúsenosti so študijným pobytom v zahraničí, ktorý jej bol 

umožnený vďaka SAIA a NŠP.  Májové vydanie časopisu je dostupné na webovej stránke PU 

Prešov v elektronickej verzii (http://napulze.unipo.sk/data/00000053/napulze_2_2015.pdf, str. 

62 – 63). 

15. – 17. júna 2015, Výročná konferencia a Valné zhromaždenie ACA, Brusel, Belgicko –

zástupca výkonnej riaditeľky SAIA M. Fedák a výkonná riaditeľka SAIA K. Košťálová na  

oboch podujatiach informovali členov ACA aj o Národnom štipendijnom programe. 

2. októbra 2015, TASR – Tlačová agentúra Slovenskej republiky vydala v zahraničnom 

servise tlačovú správu o Národnom štipendijnom programe SR v anglickom jazyku. Správu je 

možné nájsť na webovej stránke 

http://195.46.72.16/free/jsp3/search/view/ViewerPure_en.jsp?Document=..%2F..%2FInput_te

xt%2Fonline%2F15%2F10%2Ftbaza2f495697.dat.1%40Fondy&QueryText. 

Informáciu o Národnom štipendijnom programe SR v slovenskom jazyku zverejnila aj 

agentúra SITA (15. septembra 2015) a Teletext RTVS. 
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16. októbra 2015, Networking – neformálne stretnutie s komunitou zahraničných 

výskumníkov, Bratislava – Národný štipendijný program v spolupráci s iniciatívou 

EURAXESS zorganizoval v Bratislave neformálne stretnutie zahraničných výskumníkov 

pôsobiacich na Slovensku. Administrátor programu rozposlal informáciu o stretnutí aj 

štipendistom NŠP (študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci), ktorí 

sa v čase konania podujatia zdržiavali na Slovensku. Podujatia sa zúčastnilo spolu 45 ľudí, 

z toho 21 ľudí bolo štipendistov NŠP, resp. ich partnerov a rodinných príslušníkov. Stretnutie 

spočíva v prehliadke mesta s profesionálnym sprievodcom a krátkom posedení pri typicky 

slovenskom občerstvení. Účasť na neformálnych stretnutiach je bezplatná. Neformálne 

stretnutie malo veľmi pozitívny ohlas. Pracovníci SAIA informovali o činnosti organizácie 

a každý z účastníkov dostal tašku NŠP, resp. EURAXESS, s propagačnými materiálmi oboch 

programov. Program a fotografie z  podujatia je možné nájsť na webovej stránke 

www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-meeting-2015. 

26. a 27. októbra 2015, Rádio Regina –  v rámci rubriky Mozaika boli odvysielané nahrávky 

rozhovorov s pracovníčkou regionálneho pracoviska Košice, v ktorých informovala 

poslucháčov o NŠP, ako aj ďalších štipendijných programoch. 

16. decembra 2015, Rádio Regina – pracovníčka regionálneho pracoviska Košice vystúpila v 

Rádiu Regina v živom hodinovom vysielaní v rámci rubriky Hosť rádia Regina (účasť prijali 

aj štipendisti NŠP). V rozhovore informovala o štipendiách na študijné pobyty do zahraničia 

(medzi nimi aj NŠP). 
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Osobné poskytovanie informácií a poradenstva slovenským a zahraničným záujemcom 

Počas celého roka 2015 SAIA, n. o., poskytovala informácie záujemcom o štipendijné pobyty 

v rámci Národného štipendijného programu osobne, telefonicky aj e-mailom. Celkovo boli 

informácie poskytnuté v 5 042 prípadoch (3 730 prípadov záujemcov o vyslanie do 

zahraničia; 1 312 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 (5. marca 2015, 

resp. 7. septembra 2015) pracovníci SAIA n. o., denne poskytovali poradenstvo pri 

vyplňovaní formulára, objasňovaní pojmov ako akceptačný list (a ako ho získať), odborný 

program, oprávnenosť uchádzača uchádzať sa o štipendium a pod. SAIA n. o., kontaktoval 

taktiež značný počet slovenských študentov študujúcich celé štúdium v zahraničí s otázkou, či 

sa môžu o štipendium v rámci NŠP uchádzať, čo žiaľ s ohľadom na aktuálne podmienky nie 

je možné. 

Veľká časť otázok zahraničných uchádzačov o štipendium v rámci Národného štipendijného 

programu sa týkala minimálnej a maximálnej možnej dĺžky trvania pobytu v rámci NŠP, 

možnosti znovu sa uchádzať o štipendium, ak už bolo v minulosti uchádzačovi štipendium 

v rámci NŠP udelené, a možnosti predĺženia štipendijného pobytu. Uchádzači požadovali 

zoznam slovenských vysokých škôl v anglickom jazyku, resp. skrátený zoznam vysokých 

škôl aj s fakultami s podobným zameraním, aké má ich štúdium/výskum. Častou bývala 

otázka, ako sa dá získať akceptačný/pozývací list z vysokej školy/výskumnej organizácie 

a koho je najlepšie kontaktovať. 

Po uzatvorení systému na podávanie on-line žiadostí v rámci NŠP – 30. apríla 2015, resp. 31. 

októbra 2015, vždy o 16:00 hod. – pokračovala komunikácia administrátorov programu 

s uchádzačmi o štipendium v rámci NŠP. Administrátori programu sa snažili v spolupráci 

s uchádzačmi o štipendium odstrániť menej závažné nedostatky nimi podaných žiadostí. 

Veľmi často kladenou bola otázka, kedy budú zverejnené výsledky zasadnutia výberovej 

komisie, a po samotnom zverejnení výsledkov neúspešných uchádzačov o štipendium 

zaujímali dôvody ich neúspechu (na základe komentárov členov výberovej komisie sme 

uchádzačom uviedli dané dôvody a zároveň sme sa snažili im poradiť ako nedostatky 

odstrániť, aby v prípade opätovného záujmu mali väčšiu šancu štipendium získať) 

a schválených štipendistov programu zaujímal ďalší postup pri nástupe na pobyt. 
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ADMINISTRÁCIA ŽIADOSTÍ A ŠTIPENDIÍ 

Zmeny v rámci Národného štipendijného programu a úprava pri podávaní žiadostí 

Zmeny v zložení výberových komisií Národného štipendijného programu 

V priebehu roka 2015 traja členovia výberových komisií oznámili SAIA, že sa nemôžu ďalej 

podieľať na činnosti výberovej komisie kvôli pracovnej vyťaženosti, resp. zdravotným 

a osobným dôvodom, a preto požiadali o uvoľnenie z funkcie člena príslušnej výberovej 

komisie. Na základe návrhu SAIA, n. o., a v zmysle čl. III ods. 2 Zmluvy č. 1033/2010 o 

poskytovaní služieb a finančných prostriedkov pre manažovanie Národného štipendijného 

programu uzatvorenej dňa 31. 12. 2010, medzi SAIA, n. o., a MŠVVaŠ SR, minister školstva, 

vedy, výskumu a športu na návrh SAIA, n. o.: 

- odvolal 3 doterajších členov výberových komisií (ktorí SAIA oznámili, že sa nemôžu 

ďalej podieľať na činnosti výberovej komisie), a to: 

 doc. Ing. Františka Horňáka, PhD. (STU Bratislava) z výberovej komisie NŠP 

pre výber slovenských štipendistov, 

 doc. PhDr. Janu Lenghardtovú, PhD. (EU Bratislava) z výberovej komisie 

NŠP pre výber zahraničných štipendistov, 

 PhDr. Slavomíra Michálka, DrSc. (Historický ústav SAV) z výberovej 

komisie NŠP pre výber slovenských štipendistov; 

 

- vymenoval nových členov výberových komisií, a to: 

 doc. Ing. Máriu Kadlečíkovú, CSc. (Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 

Nitra) do výberovej komisie NŠP pre výber zahraničných štipendistov, 

 doc. Ing. Štefana Stanka, PhD. (prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné 

vzťahy STU Bratislava) do výberovej komisie NŠP pre výber slovenských 

štipendistov, 

 Mgr. Marínu Zavackú, PhD. (Historický ústav SAV) do výberovej komisie 

NŠP pre výber slovenských štipendistov. 

Zároveň bola zo strany ministerstva realizovaná ďalšia zmena týkajúca sa predstaviteľov 

ministerstva vo výberových komisiách. Novým členom výberovej komisie Národného 

štipendijného programu pre uchádzačov zo zahraničia sa dňa 12. mája 2015 stal pán Bc. 

PhDr. Marek Hajduk, PhD. (Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR), ktorý vo 

funkcii nahradil doterajšieho člena výberovej komisie pána Mgr. Mareka Gilányiho (Sekcia 

vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR). Pán Hajduk hodnotil žiadosti už v rámci 

uzávierky na podávanie žiadostí 30. apríla 2015. 

Vymenovaní kandidáti boli oslovení SAIA, n. o., súhlasili s pôsobením vo výberových 

komisiách Národného štipendijného programu a z hľadiska odbornej aj jazykovej 

kompetencie sú vhodnými kandidátmi na členov výberovej komisie. 

Vo 4. štvrťroku 2015 sa prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV) 

vzdal svojho členstva vo výberovej komisii Národného štipendijného programu SR pre výber 
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uchádzačov o štipendium zo zahraničia. Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., sa teda ani nepodieľal 

na hodnotení žiadostí v rámci uzávierky na podávanie žiadostí k 31. októbru 2015. V januári 

2016 sa preto SAIA, n. o., obrátila na Slovenskú akadémiu vied so žiadosťou o zaslanie 

návrhu na nového člena výberovej komisie NŠP. Keďže v zmysle čl. III ods. 2 Zmluvy č. 

1033/2010 o poskytovaní služieb a finančných prostriedkov zo dňa 31. 12. 2010, uzatvorenej 

medzi SAIA, n. o., a MŠVVaŠ SR je menovanie členov výberových komisií na návrh SAIA 

v kompetencii ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, následne sa SAIA obrátila na 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu s návrhom na vymenovanie nového člena 

výberovej komisie. 

Na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAIA, n. o., je určené funkčné obdobie celej 

komisie na 3 roky, a teda noví členovia doplnili príslušné výberové komisie vymenované 

na obdobie rokov 2014 – 2016. 

 

Úprava formulárov žiadostí v rámci Národného štipendijného programu 

Ešte pred otvorením elektronického systému na podávanie žiadostí a spustením systému pre 

podávanie žiadostí k uzávierke 30. apríla 2015 aktualizovala SAIA elektronické formuláre na 

podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP. Do on-line žiadosti pre uchádzačov zo 

zahraničia sa doplnila otázka, odkiaľ sa po prvýkrát o NŠP dozvedeli. Uchádzač si zvolí jednu 

z možností, ktoré mu systém vyroluje z navolenej ponuky. Ak nie je vhodná ani jedna 

z týchto možností, uchádzač si zvolí možnosť „Iné“ a doplní odpoveď. S doplnením danej 

otázky súvisel aj preklad otázky a možných odpovedí zo slovenčiny do angličtiny, 

francúzštiny, ruštiny a španielčiny. V žiadosti pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR už 

bola táto otázka zaradená. V on-line žiadostiach (uchádzači s trvalým pobytom v SR aj 

uchádzači zo zahraničia) sa nachádzajú textové polia, do ktorých môžu uchádzači písať text. 

Pri týchto poliach sa zaviedlo odpočítavanie počtu znakov, ktoré uchádzač ešte môže vpísať 

do daného poľa. Zároveň sa aj zväčšil obsah textových polí z 1 000 na 2 000 znakov. S našimi 

požiadavkami sme sa obrátili na spoločnosť Anasoft APR, s. r. o. (správcu databázy štipendií 

a grantov), ktorá ich úspešne zapracovala do systému. 

 

Výbery štipendistov v roku 2015 

V roku 2015 sa uskutočnili dve výzvy na predkladanie žiadostí o štipendiá a cestovné granty 

v rámci Národného štipendijného programu, a to prvá s uzávierkou 30. apríla 2015 a druhá 

s uzávierkou 31. októbra 2015. 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 príslušnej 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 predsedom 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 a formuláru 

osnovy záverečnej správy poštou na ich kontaktnú adresu.  

Čo sa týka kontroly formálnej stránky predkladaných žiadostí, programoví administrátori sa 

už aj v procese prípravy žiadostí v spolupráci s uchádzačmi o štipendium snažili odstrániť 

prípadné nedostatky, a to v prípade, že sa na nich uchádzači obrátili. V prípade uchádzačov s 

trvalým pobytom v SR išlo najmä o nahranie odporúčaní s chýbajúcim podpisom do 

elektronického systému na podávanie žiadostí. V prípade uchádzačov zo zahraničia išlo 

hlavne o úpravy dátumov nástupu a ukončenia štipendijného pobytu na slovenskej 

prijímajúcej inštitúcii. Tieto dátumy sa nie vždy zhodovali s časovým obdobím uvedeným na 

vystavených akceptačných/pozývacích listoch. V niektorých prípadoch boli dátumy nástupu a 

ukončenia pobytu nesprávne uvedené už na samotnom akceptačnom/pozývacom liste (išlo o 

kategórie doktorand a vysokoškolský učiteľ/výskumný a umelecký pracovník). Častejšími 

boli prípady, keď bol akceptačný/pozývací list vystavený na obdobie presahujúce najneskorší 

možný termín ukončenia pobytu. Podľa možností bol v takom prípade uchádzač o tejto 

skutočnosti upovedomený a s jeho súhlasom bol dátum ukončenia štipendijného pobytu 

zmenený. 

S cieľom zjednodušiť procesy pri vybavovaní si 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 
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zastupiteľské úrady SR v zahraničí (iba krajiny, z ktorých pochádzali schválení štipendisti). 

Zoznamy obsahovali mená a základné údaje o štipendistoch pochádzajúcich z danej krajiny. 

Pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ MV SR sme priebežne aktualizovali 

informáciu o zmenách nástupov cudzincov z krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska, aby sa 

predišlo problémom pri udeľovaní prechodného pobytu. Obdobné zoznamy boli zaslané aj na 

zastupiteľské úrady SR v tých krajinách, do ktorých vycestovali štipendisti NŠP s trvalým 

pobytom na Slovensku. V tomto prípade majú zoznamy skôr informačný charakter. 

V nasledujúcej časti uvádzame základné informácie k jednotlivým výberom zabezpečovaným 

v rámci výziev roka 2015. Podrobné štatistiky o predložených a schválených žiadostiach 

podaných v roku 2015 (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. 2015 

Pred otvorením možnosti podávania žiadostí k uzávierke 30. apríla 2015 bola zrealizovaná 

úprava elektronického systému na podávanie žiadostí – bližšie informácie sú uvedené v časti 

„Zmeny v rámci Národného štipendijného programu a úpravy pri podávaní žiadostí“. 

 

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku  

K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 30. apríla 2015 sa o štipendium uchádzalo spolu 

148 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Títo uchádzači pochádzali zo 17 slovenských 

vysokých škôl. V 21 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium 

realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 18 ústavoch SAV. Z celkového počtu 

148 uchádzačov si podalo žiadosť 41 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského 

vzdelávania, 101 v kategórii doktorand a 6 v kategórii samostatný cestovný grant. Uchádzači 

žiadali o štipendijné pobyty do 37 krajín sveta (23 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 111 žiadostí; 

14 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 37 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt 

v Českej republika (17), Nemecku (16), Spojených štátoch amerických (13), Rakúsku (8), 

Taliansku (11) a Španielsku (7). 

Žiadosti uchádzačov o štipendiá podané k 30. aprílu 2015 predstavovali čiastku 732 431 €. 

Žiadosti o cestovný grant (samostatne i so štipendiom) predstavovali čiastku 48 651 €. 

Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 10 

uchádzačov (6 v kategórii študent, 3 v kategórii doktorand, 1 v kategórii samostatný cestovný 

grant) jednoznačne nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium. 

Výberová komisia preto rozhodla o ich neschválení pre nesplnenie formálnych podmienok. 

Výberová komisia na zasadnutí dňa 10. júna 2015 udelila štipendium 13 študentom 

slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (60 štipendijných 

mesiacov) do 10 krajín a 23 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť 

doktorandského štúdia (136 štipendijných mesiacov) do 15 krajín. Výberová komisia 

schválila štipendiá v celkovom rozsahu 205 075 €: 
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- 13 študentov na časť 2. stupňa vysokoškolského štúdia:  43 708 €, 

- 23 doktorandov na časť doktorandského štúdia:   161 367 €. 

Výberová komisia určila aj 9 náhradníkov v kategórii doktorandov, ktorým môžu byť udelené 

štipendiá v prípade, že to finančné možnosti programu s ohľadom na čerpanie schválených 

štipendií umožnia (bližšie informácie o nástupe náhradníkov na pobyt sa nachádzajú v časti 

„Administrácia schválených štipendií a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po 

ukončení pobytu“, podkapitola „Vysielaní štipendisti“). 

Výberová komisia ďalej schválila cestovné granty vo výške 11 153 €: 

- 10 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (spolu 2 368 €), 

- 19 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (spolu 5 276 €), 

- 4 x samostatná žiadosť o cestovný grant (spolu 3 509 €). 

Finančnú podporu v rámci NŠP s uzávierkou na predkladanie žiadostí 30. apríla 2015 teda 

získalo spolu 40 uchádzačov do 22 krajín (16 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 29 štipendistov; 6 

krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 11 štipendistov). 

 

Uchádzači zo zahraničia 

K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 30. apríla 2015 sa o štipendium uchádzalo spolu 

231 zahraničných uchádzačov z 33 krajín (12 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 66 uchádzačov; 

21 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 165 uchádzačov), ktorí žiadali o štipendium na pobyty 

na 19 slovenských vysokých školách, 19 ústavoch SAV a v 1 ďalšej výskumnej inštitúcii. Z 

celkového počtu 231 uchádzačov si podalo žiadosť 23 v kategórii študent 2. stupňa 

vysokoškolského vzdelávania, 38 v kategórii doktorand a 170 v kategórii vysokoškolský 

učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendiá na 

akademický rok 2015/2016 predstavovali čiastku 1 118 090 € (vrátane predpokladaných 

nákladov na preplatenie zdravotnej prehliadky). 

Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 46 

uchádzačov (10 v kategórii študent, 15 v kategórii doktorand, 21 v kategórii vysokoškolský 

učiteľ, vedecký a umelecký pracovník) jednoznačne nesplnilo formálne podmienky pre 

podanie žiadosti o štipendium. Výberová komisia preto jednohlasne odsúhlasila zamietnutie 

týchto žiadostí. 

Výberová komisia na zasadnutí dňa 9. júna 2015 udelila štipendium 8 študentom (53 

štipendijných mesiacov), 12 doktorandom (51 štipendijných mesiacov) a 67 vysokoškolským 

učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (311 štipendijných mesiacov). Finančnú 

podporu získalo spolu 87 uchádzačov z  22 krajín (9 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 35 

štipendistov; 13 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 52 štipendistov) v rozsahu 415 

štipendijných mesiacov. Výberová komisia schválila štipendiá zahraničným uchádzačom v 

celkovom rozsahu 342 630 € (vrátane predpokladaných nákladov na preplatenie zdravotnej 

prehliadky). 

V kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník komisia nominovala 6 

náhradníkov (28 štipendijných mesiacov) a určila ich poradie – náhradníkom sa štipendium 
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udeľuje v prípade, ak komisiou schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť na pobyt, resp. ak 

to finančné možnosti programu dovolia (bližšie informácie o nástupe náhradníkov na pobyt sa 

nachádzajú v časti „Administrácia schválených štipendií a cestovných grantov a spokojnosť 

štipendistov po ukončení pobytu“, podkapitola „Prijímaní štipendisti“). 

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí 31. 10. 2015 

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku  

K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 31. októbra 2015 sa o štipendium uchádzalo spolu 

148 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Títo uchádzači pochádzali z 18 slovenských 

vysokých škôl. V 21 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium 

realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 14 ústavoch SAV. Z celkového počtu 

148 uchádzačov si podalo žiadosť 30 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského 

vzdelávania, 109 v kategórii doktorand a 9 v kategórii samostatný cestovný grant. Uchádzači 

žiadali o štipendijné pobyty do 39 krajín sveta (23 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 111 žiadostí; 

16 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 37 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt 

v Českej republika (16), Nemecku (13), Taliansku (11), Francúzsku (9) a Veľkej Británii (9). 

Žiadosti uchádzačov o štipendiá podané k 31. októbru 2015 predstavovali čiastku 577 534 €. 

Žiadosti o cestovný grant (samostatne i so štipendiom) predstavovali čiastku 44 183 €. 

Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 6 uchádzačov 

(5 v kategórii študent, 1 v kategórii samostatný cestovný grant) jednoznačne nesplnilo 

formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium. Výberová komisia preto rozhodla 

o ich neschválení pre nesplnenie formálnych podmienok. 

Výberová komisia na zasadnutí dňa 8. decembra 2015 udelila štipendium 10 študentom 

slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (50 štipendijných 

mesiacov) do 9 krajín a 25 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť 

doktorandského štúdia (131,5 štipendijných mesiacov) do 15 krajín. Výberová komisia 

schválila štipendiá v celkovom rozsahu 171 693 €: 

- 10 študentov na časť 2. stupňa vysokoškolského štúdia:  31 207 € 

- 25 doktorandov na časť doktorandského štúdia:   140 486 € 

Výberová komisia určila aj 8 náhradníkov (v kategórii doktorand), ktorým môžu byť udelené 

štipendiá v prípade, že to finančné možnosti programu s ohľadom na čerpanie schválených 

štipendií umožnia (bližšie informácie o nástupe náhradníkov na pobyt sa nachádzajú v časti 

„Administrácia schválených štipendií a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po 

ukončení pobytu“, podkapitola „Vysielaní štipendisti“). 

Výberová komisia ďalej schválila cestovné granty vo výške 9 205 €: 

- 7 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (spolu 700 €), 

- 16 x cestovný grant žiadaný so štipendiom doktorandov (spolu 3 092 €),  

- 6 x samostatná žiadosť o cestovný grant (spolu 5 413 €). 
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Finančnú podporu v rámci NŠP s uzávierkou na predkladanie žiadostí 31. októbra 2015 teda 

získalo spolu 41 uchádzačov do 23 krajín (15 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 30 štipendistov; 8 

krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 11 štipendistov). 

V súvislosti s obmedzenými finančnými možnosťami programu navrhla výberová komisia 

zmeny podmienok na predkladanie žiadostí pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku.  

Návrh sa týka skrátenia dĺžky schvaľovaných pobytov do zahraničia (pre študentov – 

maximálna dĺžka v trvaní 1 semester, resp. 2 trimestre a pre doktorandov – maximálna dĺžka 

v trvaní 6 mesiacov). SAIA, n. o., ako administrátor programu sa bude týmto návrhom 

zaoberať. 

 

Uchádzači zo zahraničia 

K termínu uzávierky na podávanie žiadostí 31. októbra 2015 sa o štipendium uchádzalo spolu 

228 zahraničných uchádzačov z 33 krajín (11 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 54 uchádzačov; 

22 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 174 uchádzačov), ktorí žiadali o štipendium na pobyty 

na 18 slovenských vysokých školách, 18 ústavoch SAV a v 3 ďalších inštitúciách. Z 

celkového počtu 228 uchádzačov si podalo žiadosť 26 v kategórii študent 2. stupňa 

vysokoškolského vzdelávania, 30 v kategórii doktorand a 172 v kategórii vysokoškolský 

učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendiá na letný 

semester akademického roka 2015/2016 predstavovali čiastku 911 675 € (vrátane 

predpokladaných nákladov na preplatenie zdravotnej prehliadky). 

Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 48 

uchádzačov (15 v kategórii študent, 9 v kategórii doktorand, 24 v kategórii vysokoškolský 

učiteľ, vedecký a umelecký pracovník) jednoznačne nesplnilo formálne podmienky pre 

podanie žiadosti o štipendium. Výberová komisia preto jednohlasne odsúhlasila zamietnutie 

týchto žiadostí. 

Výberová komisia na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 udelila štipendium 7 študentom (29 

štipendijných mesiacov), 13 doktorandom (52 štipendijných mesiacov) a 55 vysokoškolským 

učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (234 štipendijných mesiacov). Finančnú 

podporu získalo spolu 75 uchádzačov z 19 krajín (9 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 29 

štipendistov; 10 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 46 štipendistov) v rozsahu 315 

štipendijných mesiacov. Výberová komisia schválila štipendiá zahraničným uchádzačom v 

celkovom rozsahu 258 310 € (vrátane predpokladaných nákladov na preplatenie zdravotnej 

prehliadky). 

V kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník výberová komisia 

nominovala 10 náhradníkov (33 štipendijných mesiacov) a určila ich poradie – náhradníkom 

bude štipendium udelené v prípade, ak komisiou schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť 

na pobyt, resp. ak to finančné možnosti programu dovolia (bližšie informácie o nástupe 

náhradníkov na pobyt sa nachádzajú v časti „Administrácia schválených štipendií 
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a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po ukončení pobytu“, podkapitola „Prijímaní 

štipendisti“). 

Po zverejnení výsledkov výberu a rozoslaní vyrozumení o rozhodnutí výberovej komisie 

všetkým uchádzačom o štipendium v rámci NŠP v rámci uzávierky na podávanie žiadosti 31. 

októbra 2015 SAIA dostala z jednej pozývajúcej inštitúcie (UPJŠ Košice) podnet na 

preskúmanie postupu pri formálnej kontrole žiadostí. 

Dvaja z uchádzačov o štipendium – Bin Tian (kategória vysokoškolský učiteľ/ výskumník) a 

Mohamed Salem (kategória doktorand) – boli na zasadnutí výberovej komisie pôvodne 

zamietnutí z dôvodu nesplnenia formálnych požiadaviek programu. Dôvodom bolo 

nedoručenie originálu pozývacieho listu v stanovenom termíne a v prípade pána Salema aj 

nedoručenie originálu potvrdenia o štúdiu. Pozvania oboch uchádzačov boli zaslané zo strany 

pozývajúcej inštitúcie v jednej obálke doporučene (29. októbra 2015) a podľa informácii 

dostupných na pošte nám bola zásielka doručená do SAIA poštového priečinku na pošte (30. 

októbra 2015). Žiaľ, pozývacie listy sa nám nepodarilo nájsť ako fyzicky doručené. 

Vzhľadom na to, že iniciátor preskúmania preukázateľne zdokladoval doručenie zásielky, 

podnet na preskúmanie postupu SAIA vyhodnotila ako oprávnený a rozhodli sme sa v oboch 

prípadoch zopakovať formálnu kontrolu žiadostí so zohľadnením doručenia pozvaní. Žiadosť 

pána Salema aj naďalej nespĺňala formálne požiadavky programu, keďže nám nedoručil 

originál potvrdenia o doktorandskom štúdiu. Žiadosť pána Tiana bola po opätovnej kontrole 

vyhodnotená po formálnej stránke ako kompletná. 

SAIA sa preto obrátila na dvoch členov výberovej komisie pre výber uchádzačov zo 

zahraničia so žiadosťou o dodatočné ohodnotenie žiadosti pána Tiana. Žiadosť pána Tiana 

získala 23,5 bodu. Keďže v rámci daného výberu v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumník 

bolo na udelenie štipendia potrebných minimálne 26,5 bodu, žiadosť SAIA navrhla 

neschváliť. O vzniknutej situácii sme informovali všetkých členov výberovej komisie, ktorí 

súhlasili s návrhom SAIA neudeliť štipendium pre pána Tiana na základe vyššie uvedených 

dôvodov.  

Pán Tian, ako aj pozývajúca inštitúcia boli o výsledku preskúmania informovaní 

elektronickou poštou. 

 

Administrácia schválených štipendií a cestovných grantov a spokojnosť štipendistov po 

ukončení pobytu 

Vysielaní štipendisti 

Listom z 30. 1. 2015 sme v súlade so Zmluvou č. 1033/2010 o poskytovaní služieb 

a finančných prostriedkov zo dňa 31. 12. 2010 medzi SAIA, n. o., a Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložili návrh výšky štipendia na pokrytie 

životných nákladov slovenských študentov a doktorandov v Brazílii a Lichtenštajnsku. 

Štipendiá do uvedených krajín neboli doteraz predmetom schvaľovania, pretože až do výberu 

v rámci výzvy s uzávierkou 31. 10. 2014 neboli vybraní žiadni štipendisti s plánovaným 

pobytom v daných krajinách. SAIA ako administrátor programu navrhla MŠVVaŠ SR na 
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základe vyjadrenia Veľvyslanectiev SR v Brazílii a Švajčiarsku mesačné štipendium pre 

študijné pobyty študentov 2. stupňa (teda magisterského/inžinierskeho/doktorského) štúdia vo 

výške 550 EUR pre pobyty v Brazílii a 1 800 CHF pre pobyty v Lichtenštajnsku, a pre 

doktorandov v súvislosti s realizáciou študijného/výskumného pobytu vo výške 650 EUR pre 

pobyty v Brazílii a 2 000 CHF pre pobyty v Lichtenštajnsku. Cieľom tohto návrhu je 

zabezpečiť, aby poskytované štipendium pokrylo životné náklady schváleným uchádzačom 

počas ich štipendijných pobytov v Brazílii a Lichtenštajnsku. MŠVVaŠ SR schválilo tento 

návrh listom z 3. 2. 2015. 

Listami z 2. 6. 2015 a 28. 7. 2015 sme v súlade so Zmluvou č. 1033/2010 o poskytovaní 

služieb a finančných prostriedkov zo dňa 31. 12. 2010 medzi SAIA, n. o., a Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložili návrhy výšky štipendií na 

pokrytie životných nákladov slovenských študentov a doktorandov v Kolumbijskej republike 

a Kórejskej republike. Štipendiá do uvedených krajín neboli doteraz predmetom 

schvaľovania, pretože až do výberu v rámci výzvy s uzávierkou 30. 4. 2015 neboli vybraní 

žiadni štipendisti s plánovaným pobytom v daných krajinách. SAIA ako administrátor 

programu navrhla MŠVVaŠ SR na základe vyjadrenia Veľvyslanectiev SR v Brazílii 

(zastupiteľský úrad s pôsobnosťou pre Kolumbiu)  a Kórejskej republike mesačné štipendium 

pre študijné pobyty študentov 2. stupňa vysokoškolského (magisterského/inžinierskeho/ 

doktorského) štúdia vo výške 400 EUR pre pobyty v Kolumbii a 800 USD pre pobyty 

v Kórejskej republike, a pre doktorandov v súvislosti s realizáciou študijného/výskumného 

pobytu vo výške 500 EUR pre pobyty v Kolumbii a 1 050 USD pre pobyty v Kórejskej 

republike. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby poskytované štipendium pokrylo životné 

náklady schváleným uchádzačom počas ich štipendijných pobytov v Kolumbijskej republike 

a Kórejskej republike. MŠVVaŠ SR schválilo tieto návrhy listami z 17. 7. 2015 a 14. 8. 2015. 

SAIA, n. o., počas celého roka 2015 vyplácala štipendiá a cestovné granty slovenským 

štipendistom NŠP podľa podmienok stanovených v Dohode o udelení štipendia medzi SAIA, 

n. o. (výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2014, 31. októbra 2014 

a 30. apríla 2015). Štipendistom s trvalým pobytom v SR boli vyplácané aj cestovné granty. 

Samostatné 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. 

Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30. 

apríla 2014,  31. októbra 2014 a 30. apríla 2015), resp. posúvania dátumov nástupu na 

štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2016) alebo skracovania dĺžky 

pobytov schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného 

štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2015. SAIA, n. o., sa obrátila na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné 

prostriedky programu v roku 2015 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola 

ministerstvom odobrená. Štipendistom s trvalým pobytom na Slovensku boli štipendiá za 

január 2016 vyplatené v decembri 2015 nasledovne: 1.) v kategórii študent – všetci 

štipendisti, ktorí realizovali svoje pobyty v Českej republike, Mexiku, Nemecku 

a Švajčiarsku; 2.) v kategórii doktorand – všetci štipendisti, ktorí realizovali svoje pobyty 
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v Južnej Kórei, Kolumbii, Švajčiarsku, USA a Veľkej Británii. Cestovné granty sa 

nevyplácali. Štipendiá za január 2016 boli v decembri 2015 vyplatené len tým štipendistom 

NŠP, ktorých štipendijný pobyt nezačínal/nekončil v januári 2016 (výnimkou je pobyt 

štipendistu s trvalým pobytom na Slovensku v kategórii študent, ktorý realizuje svoj pobyt 

v Mexiku). 

Počas celého roka 2015 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, možnosť zmeny krajiny, a tým aj školy a pod.  

Nečerpanie finančných prostriedkov na schválené mobility v niektorých prípadoch 

a skracovanie realizovaných pobytov zo strany štipendistov umožnili udelenie štipendia na 

pobyty v zahraničí aj náhradníkom schválených výberovou komisiou. V 1. štvrťroku 2015 

boli oslovení 6 náhradníci – doktorandi, ktorým bol pobyt schválený v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2014. Všetci 6 náhradníci štipendium 

prijali. V 3. štvrťroku 2015 boli oslovení všetci 9 náhradníci – doktorandi, ktorým bol pobyt 

schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2015. 7 z 9 

náhradníkov štipendium prijali. Ak sa nový dátum nástupu líšil od pôvodne schváleného 

dátumu nástupu o viac ako 2 týždne, museli si náhradníci vybaviť na prijímajúcej inštitúcii 

nové pozývacie listy. Až následne im boli zo strany SAIA vystavené a zaslané dekréty 

a dohody o udelení štipendia. 

Podrobný prehľad podľa vysielajúcich inštitúcií o čerpaní štipendijných mesiacov za rok 2015 

a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2015, 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, resp. poberateľa cestovného grantu. 

Administrátor programu prečítal a vyhodnotil všetky záverečné správy, ktoré odovzdali 

štipendisti Národného štipendijného programu v roku 2015 (to znamená, že v danom roku 

realizovali a ukončili svoj štipendijný pobyt v zahraničí). V rámci výzvy s dátumom 

uzávierky 30. apríla 2014 išlo spolu o 48 záverečných správ (11 správ v kategórii študent, 36 

správ v kategórii doktorand a 3 správy v kategórii samostatný cestovný grant). V rámci výzvy 

s dátumom uzávierky 31. októbra 2014 išlo spolu o 50 záverečných správ (10 správ 

v kategórii študent, 37 správ v kategórii doktorand a 3 správy v kategórii samostatný cestovný 

grant). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2015 išlo spolu o 10 záverečných správ 

(1 správa v kategórii študent, 8 správ v kategórii doktorand a 1 správa v kategórii samostatný 

cestovný grant). Administrátor programu vyhodnotil spolu 108 záverečných správ 

štipendistov NŠP. 
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V rámci zisťovania spokojnosti s programom sa administrátor programu zameral na odpovede 

štipendistov NŠP na posledné štyri otázky osnovy záverečnej správy, na základe ktorej 

štipendisti záverečnú správu vypracúvajú. Ide o tieto otázky: 

- Ak ste sa počas pobytu stretli s nejakými problémami, opíšte ich. 

- Stačilo štipendium, ktoré Vám bolo udelené, na pokrytie životných nákladov 

(strava, ubytovanie, mestská doprava a pod.)? 

- Stretli ste sa s problémami pri vyberaní finančných prostriedkov z účtu, ktorý ste si 

otvorili pre udelené štipendium? 

- Navrhujete nejaké zmeny v manažovaní Národného štipendijného programu? 

Väčšina štipendistov NŠP nemala v zahraničí žiadne vážnejšie problémy počas pobytu. 

Nevyskytla sa ani jedna krajina alebo prijímajúca inštitúcia, na ktoré by mala SAIA 

štipendistov upozorniť. Niekoľko štipendistov malo problémy s ubytovaním v zahraničí 

(vysoké poplatky za ubytovanie, problém nájsť prenájom na krátkodobý pobyt), sťažovali sa 

na pomalosť školy pri vydávaní dokumentov, napr. študijných výsledkov, ktoré štipendisti 

potrebujú predložiť spolu so záverečnou správou z pobytu. Ide o záležitosti, ktoré si musia 

štipendisti dohodnúť s prijímajúcou vysokou školou ešte pred nástupom na štipendijný pobyt 

alebo pred jeho ukončením, a sú na tieto skutočnosti upozorňovaní. Niekoľkí štipendisti mali 

problém s výberom hotovosti v mimoeurópskych krajinách pobytu.  

Prevažnej väčšine štipendistov NŠP postačovala výška štipendia, ktorá je poskytovaná do 

jednotlivých krajín sveta. Štipendium teda pokrýva základné životné náklady štipendistov 

NŠP v jednotlivých krajinách sveta. Informácie o nedostatočnej výške štipendia sa objavili 

najmä pri krajinách Poľsko, Belgicko, Izrael, Turecko, Kanada, Španielsko, Nemecko 

a Veľká Británia, a to v súvislosti s realizáciou štipendijného pobytu v hlavných mestách, 

resp. vo veľkých mestách. 

S cieľom poskytnúť štipendium, ktoré by pokrylo životné náklady schváleným uchádzačom 

počas ich štipendijného pobytu v Poľsku, bola v roku 2014 navýšená výška štipendia pre 

kategóriu doktorand v rámci programu NŠP z 300 € na 400 € a v kategórii študent z 250 € na 

300 €. Zmena výšky štipendia sa týkala štipendistov, ktorým bolo štipendium schválené od 

výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2014. Preto sme sa pri záverečných správach zamerali 

aj špeciálne na štipendistov v Poľsku, aby sme zistili dopad tohto zvýšenia. Zo 6 záverečných 

správ štipendistov, ktorí absolvovali svoj študijný/výskumný pobyt v Poľsku, sa 4 respondenti 

(2 študenti a 2 doktorandi) vyjadrili, že poskytnuté štipendium bolo dostatočné na pokrytie 

životných nákladov, zatiaľ čo 2 respondenti (doktorandi) uviedli nedostatočnú výšku 

štipendia do tejto krajiny. Pri porovnaní výšky štipendií do Poľska poskytovaných v rámci 

bilaterálnej medzivládnej dohody, ako aj v rámci programu CEEPUS a NŠP vyplýva, že 

výška štipendia pre zahraničných uchádzačov so záujmom získať štipendium na 

študijný/výskumný pobyt do Poľska v rámci bilaterálnej medzivládnej dohody a programu 

CEEPUS, je nižšia ako štipendium poskytované v rámci Národného štipendijného programu 

SR, a zároveň väčšina respondentov nemá problém so stanovenou výškou, preto administrátor 

programu nenavrhne opätovné navýšenie uvedeného štipendia. 

Aj pri ďalších krajinách (Belgicko, Izrael, Turecko, Kanada, Španielsko, Nemecko a Veľká 

Británia) zazneli jednotlivé hlasy označujúce výšku štipendia do týchto krajín ako 
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nedostatočnú.  Dôvodom boli často vysoké poplatky za ubytovanie alebo nevyhnutnosť 

využívania mestskej hromadnej dopravy v súvislosti s bývaním na periférii veľkých miest. 

Výška mesačného štipendia, ktorá je zverejnená na webovej stránke NŠP, sa stanovuje s 

ohľadom na životné náklady v danej krajine na základe stanoviska zastupiteľského úradu SR 

v príslušnej krajine. Štipendisti si tak môžu vopred zvážiť svoje potenciálne výdavky 

v cieľovej krajine a pokúsiť sa v spolupráci s prijímajúcou zahraničnou inštitúciou zabezpečiť 

finančne primerané ubytovanie. Keďže však nešlo o zásadné počty respondentov v niektorej 

konkrétnej krajine, aktuálne nezvažujeme návrhy na zvýšenie štipendií v iných krajinách. 

So samotným výberom finančných prostriedkov z účtu nemala väčšina štipendistov NŠP 

problém a štipendium bolo vyplácané včas podľa podmienok stanovených NŠP. Traja 

štipendisti uviedli problémy pri výbere hotovosti kartou VISA Electron a MAESTRO v USA, 

Brazílii a na Taiwane. Štipendisti, ktorí realizovali svoj výskumný pobyt v severských 

krajinách, odporúčajú zriadiť si embosovanú platobnú kartu. 

S manažovaním Národného štipendijného programu sú štipendisti NŠP spokojní. Niekoľko 

štipendistov uviedlo svoje konštruktívne pripomienky a návrhy na zmenu v manažovaní 

programu, pripájame k nim stanovisko za administrátora programu: 

- informovať všetkých uchádzačov o počte získaných bodov za jednotlivé hodnotené 

kategórie, zverejniť odborný názor komisie (komentár administrátora: Výberová 

komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá 

štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä 

na zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia/výskumného 

pobytu na vybranej vysokej škole/výskumnom pracovisku v zahraničí; odborný 

program študijného/výskumného pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie 

štúdium alebo vedeckú dráhu; odborné a osobnostné predpoklady uchádzača 

uvedené v odporúčaniach; študijné, resp. vedecké výsledky; stanovisko 

prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste; celkovú kvalitu predloženej 

žiadosti. Všetkým uchádzačom o štipendium v rámci NŠP administrátor programu 

zasiela elektronickou poštou rozhodnutie komisie o udelení, resp. neudelení 

štipendia, a to s uvedením získaného bodového hodnotenia a hranice potrebnej pre 

získanie podpory z NŠP stanovenej v aktuálnom výbere komisie s ohľadom na 

kvalitu uchádzačov a finančné možnosti programu k danej výzve. Všetci uchádzači, 

ktorým štipendium udelené nebolo, majú možnosť obrátiť sa na administrátora 

programu, ktorý im ochotne ozrejmí hodnotenie za jednotlivé kategórie, a priblíži 

odôvodnenie komisie, ktoré viedlo k neudeleniu štipendia, ak hodnotitelia uviedli 

konkrétnu poznámku k danej žiadosti. Kvôli veľkému počtu uchádzačov avšak nie 

je administratívne možné vypracovať detailné rozhodnutie o neschválení štipendia 

pre všetkých neúspešných uchádzačov. Podobný systém zverejnenia výsledkov 

výberového konania je bežne zaužívaný vo viacerých štipendijných programoch, 

a to ako na Slovensku, tak aj vo svete.);  

- možnosť predĺžiť výskumný pobyt (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. 
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Navyše, štipendium na študijný, resp., výskumný pobyt v rámci NŠP je udeľované 

aj na základe odborného programu, ktorý obsahuje aj relatívne podrobný časový 

harmonogram, ktorého efektivitu odborne  posudzuje výberová komisia, nie je teda 

opodstatnené pobyt predlžovať. Ide o štandardný prístup pre všetky obdobné 

štipendijné programy.); 

- možnosť predkladať potrebné dokumenty k udeleniu štipendia len v elektronickej 

forme, bez potreby zasielať originály poštou (komentár administrátora: Po 

nástupe na pobyt je štipendista povinný zaslať SAIA, n. o., potvrdenie o nástupe na 

pobyt – sken dokumentu emailom, 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. Kvôli overovaniu platnosti a originalite uvedených 

dokumentov nie je možné akceptovať naskenované verzie potvrdení.); 

- zmeniť spôsob vyplácania štipendia za prvý mesiac, nakoľko počas prvého 

mesiaca pobytu má štipendista vysoké počiatočné náklady, buď vyplácať 

štipendium za prvé dva mesiace na začiatku pobytu, prípadne zvážiť možnosť 

vyplatenia prvej štipendijnej splátky ešte pred nástupom na pobyt (komentár 

administrátora: SAIA ako administrátor programu je viazaná povinnosťou 

efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami na štipendiá a 

granty. Vyplácanie štipendia za prvé dva mesiace na začiatku pobytu môže 

spôsobiť isté komplikácie v prípade predčasného ukončenia pobytu a prípadného 

vymáhania vrátenia nevyužitých vyplatených finančných prostriedkov. V prípade  

vyplatenia prvej štipendijnej splátky ešte pred nástupom na pobyt, systém 

vyplatenia prvého štipendia je podmienený doručením písomného potvrdenia 

príslušnej vysokej školy/výskumnej inštitúcie o začiatku štipendijného pobytu. SAIA 

ako administrátor programu považuje tento systém za efektívny spôsob, ktorý 

zabezpečí, že v čase vyplatenia prvého štipendia schválený uchádzač úspešne 

nastúpil na štipendijný pobyt. Podpísaním dohody o udelení štipendia štipendista 

súhlasí s týmto postupom, môže si teda plánovať výdavky vopred.); 

- zrušiť vyplácanie len 50 % štipendia za posledný mesiac pobytu (komentár 

administrátora: SAIA ako administrátor programu je povinná efektívne 

a hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami na štipendiá a granty. Systém 

zadržania časti posledného štipendia slúži na zabezpečenie včasného a úplného 

odovzdania záverečných správ a ostatných požadovaných materiálov zo strany 

štipendistov, aby bolo možné vyhodnotiť efektívnosť pobytu a oprávnenosť 

poberania štipendia počas pobytu. O tomto postupe vedia už aj uchádzači, aj 

štipendisti, a to ešte pred pobytom, môžu si teda plánovať výdavky vopred.); 

- stanoviť výšku štipendia nie len podľa krajiny pobytu, ale aj podľa mesta pobytu 

(komentár administrátora: Výška štipendia je stanovovaná podľa priemerných 

životných nákladov danej krajiny, nie podľa mesta pobytu, keďže nie je 

administratívne možné určovať výšky pre každé vysokoškolské mesto na svete, kam 
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štipendisti smerujú na pobyty. Ide o štandardný prístup pre všetky obdobné 

štipendijné schémy, a to ako na Slovensku, tak aj vo svete.). 

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach pre ilustráciu uvádzame 

niektoré: 

 „Som veľmi rád, že som mohol absolvovať výskumný pobyt v Spojených štátoch, a 

preto som aj veľmi vďačný NŠP, že ma počas prvej polovice môjho pobytu finančne 

podporil. Bez tejto podpory by bolo veľmi zložité nájsť dostatok prostriedkov na 

kvalitné absolvovanie celého projektu. So spoluprácou so SAIA som nadštandardne 

spokojný.“ 

„Som spokojný s celkovým prístupom a procesom, ktorý prebiehal od podania mojej 

žiadosti až po úspešné ukončenie pobytu; všetko prebehlo ľahko a bez komplikácií. 

Komunikácia bola na veľmi dobrej úrovni, informovanosť bola dostatočná. 

Nenavrhujem preto žiadne zmeny.“ 

„S manažovaním NŠP som veľmi spokojná, nemám žiadne výhrady, a preto 

nenavrhujem žiadne zmeny.“ 

„Pozitívne hodnotím Národný štipendijný program a možnosti, ktoré ponúka mladým 

ľuďom. Oceňujem výbornú organizáciu a informovanosť poskytovanú zo strany 

SAIA.“ 

 „Myslím, že tento štipendijný program je profesionálne vedený a spracovaný, 

nevidím dôvod na zmeny v jeho manažovaní.“ 

„Zmeny nenavrhujem. Počas celého procesu od podania žiadosti až po skončenie 

štipendijného pobytu sa v súvislosti so SAIA nevyskytol žiaden problém ani 

komplikácia.“ 

„Chcela by som poďakovať všetkým koordinátorom za pomoc a podporu. A 

vyjadrujem nádej, že v budúcnosti bude môcť byť viacerým študentom schválené 

štipendium. Nech v zahraničí vedia, že slovenská veda nespí na vavrínoch. S NŠP som 

bola veľmi spokojná a určite ho budem všetkým odporúčať.“  

 

V zásade môžeme skonštatovať, že štipendisti na základe svojich skúseností považujú 

Národný štipendijný program SR za organizačne dobre zabezpečený štipendijný program, 

ktorý nemá žiadne výrazné nedostatky a štipendisti sú s ním spokojní a vďační za jeho 

existenciu. 

 

Prijímaní štipendisti 

SAIA, n. o., počas celého roka 2015 vyplácala štipendiá zahraničným štipendistom NŠP 

podľa podmienok stanovených programom (výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom 

uzávierky 30. apríla 2014, 31. októbra 2014 a 30. apríla 2015). 
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Z dôvodu nenastúpenia schválených štipendistov na pobyt (výzvy s dátumom uzávierky 30. 

apríla 2014,  31. októbra 2014 a 30. apríla 2015), resp. posúvania dátumov nástupu na 

štipendijný pobyt do nasledujúceho kalendárneho roka (2016) alebo skracovania dĺžky 

pobytov schválených štipendistov, došlo k nevyčerpaniu finančných prostriedkov Národného 

štipendijného programu SR určených na kalendárny rok 2015. SAIA, n. o., sa obrátila na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné 

prostriedky programu v roku 2015 na vyplatenie časti januárových štipendií. Žiadosť bola 

ministerstvom odobrená. Štipendiá za január 2016 boli v decembri 2015 vyplatené všetkým 

štipendistom zo zahraničia v kategórii študent. Štipendiá za január 2016 boli v decembri 2015 

vyplatené len tým štipendistom NŠP, ktorých štipendijný pobyt nezačínal/nekončil v januári 

2016. 

V prípade potreby SAIA vystavila a zaslala zahraničným štipendistom NŠP nové Dekréty 

o udelení štipendia s aktualizovaným dátumom vydania, a to v prípadoch, že od vydania 

dekrétu do nástupu na pobyt uplynula lehota 90 dní, a teda nemohol ich v zmysle platnej 

legislatívy príslušný domáci orgán akceptovať pri žiadosti o vystavenie víz, resp. udelení 

prechodného pobytu na Slovensku.  

Pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície SAIA aktualizovala informáciu o zmenách 

nástupov cudzincov z krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorých pobyt na Slovensku trval 

dlhšie ako 90 dní, aby sa predišlo problémom pri udeľovaní povolení na pobyt. 

Počas celého roka 2015 SAIA, n. o., komunikovala so zahraničnými štipendistami, tak pred 

ich nástupom na štipendijný pobyt, ako aj počas ich pobytu na Slovensku. Schválení 

štipendisti sa najviac zaujímali o dokumenty potrebné pre vyplatenie ich prvého štipendia po 

nástupe na štipendijný pobyt, vykonanie a preplácanie lekárskej prehliadky, získanie 

povolenia na prechodný pobyt. Pri vybavovaní náležitostí spojených s pobytom zahraničných 

štipendistov (nástup štipendistu na pobyt, vyplácanie štipendia) spolupracovala SAIA aj 

s príslušnými prijímajúcimi inštitúciami, slovenskými vysokými školami a výskumnými 

pracoviskami Slovenskej akadémie vied. Vo všetkých prípadoch sa štipendistom, ale aj 

uchádzačom o štipendium, snažíme poskytnúť komplexné informácie, prípadne v niektorých 

prípadoch pracovníci SAIA priamo riešia komplikovanejšie prípady s príslušným oddelením 

cudzineckej polície. 

Nečerpanie finančných prostriedkov na schválené mobility a skracovanie realizovaných 

pobytov zo strany štipendistov umožnili udelenie štipendia na pobyty na Slovensku aj 

náhradníkom schválených výberovou komisiou. V 1. štvrťroku 2015 boli oslovení všetci 7 

náhradníci, ktorým bol pobyt schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom 

uzávierky 31. októbra 2014. Všetci oslovení náhradníci štipendium prijali (avšak iba 4 na 

pobyt aj reálne nastúpili). V 3. štvrťroku 2015 boli oslovení všetci 6 náhradníci, ktorým bol 

pobyt schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 

2015. Všetci oslovení náhradníci štipendium prijali. Ak sa nový dátum nástupu líšil od 

pôvodne schváleného dátumu nástupu o viac ako 2 týždne, museli si náhradníci vybaviť na 

prijímajúcej inštitúcii nové pozývacie listy. Až následne im boli zo strany SAIA vystavené 

a zaslané dekréty o udelení štipendia a ďalšie dokumenty. Náhradníci, ktorí na pobyt nastúpiť 
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nemohli, alebo neboli oslovení s ponukou zúčastniť sa štipendijného pobytu, boli 

administrátorom programu vyzvaní, aby si podali žiadosť o štipendium v nasledujúcej 

uzávierke programu na podávanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP. 

Štipendisti, ktorým sa končia ich štipendijné pobyty, sa zaujímali o potrebné dokumenty 

(Potvrdenie o ukončení štipendijného pobytu a Záverečná správa o pobyte), ktoré musia 

odovzdať, v akej forme a dokedy ich musia odovzdať, aby im bola vyplatená plná suma ich 

štipendia za posledný mesiac pobytu. 

Podrobný prehľad podľa prijímajúcich inštitúcií o čerpaní štipendijných mesiacov za rok 2015 

a počtoch osôb, ktoré absolvovali pobyt v rámci roka 2015, je uvedený v prílohe č. 12. 

 

Hodnotenie spokojnosti zahraničných štipendistov na základe záverečných správ 

Podmienkou riadneho ukončenia štipendijného pobytu je aj odovzdanie záverečnej správy o 

absolvovanom pobyte zo strany štipendistu. Administrátor programu podrobne prečítal 

a vyhodnotil všetky záverečné správy, ktoré odovzdali štipendisti Národného štipendijného 

programu v roku 2015 (to znamená, že v danom roku realizovali a ukončili svoj štipendijný 

pobyt na Slovensku). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2014 išlo spolu o 52 

záverečných správ (7 správ v kategórii študent, 14 správa v kategórii doktorand, 31 správ 

v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník). V rámci výzvy 

s dátumom uzávierky 31. októbra 2014 išlo spolu o 65 záverečných správ (9 správ v kategórii 

študent, 11 správ v kategórii doktorand, 45 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný 

a umelecký pracovník). V rámci výzvy s dátumom uzávierky 30. apríla 2015 išlo spolu o 17 

záverečných správ (3 správy v kategórii doktorand, 14 správ v kategórii vysokoškolský učiteľ, 

výskumný a umelecký pracovník). Administrátor programu vyhodnotil spolu 134 

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: 

- 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 počas pobytu na Slovensku nestretli s nijakými vážnymi 

problémami, ktoré by priamo súviseli s administratívnym zabezpečením Národného 

štipendijného programu. 

V niekoľkých prípadoch poukazovali na isté problémy štipendisti, ktorí pochádzali z krajín 

mimo EÚ/EHP/Švajčiarska a na území SR sa mali zdržiavať dlhšie ako 90 dní. Tieto 

problémy sa týkali vybavenia si prechodného pobytu. Štipendisti sa sťažovali na zdĺhavý 
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a komplikovaný proces, ktorý súvisí s podaním žiadosti o prechodný pobyt, dlhé rady na 

cudzineckej polícii, neochotu policajtov poradiť a na ich neznalosť, či nevôľu komunikovať 

v inom jazyku ako slovenskom. SAIA sa snaží štipendistom NŠP poskytnúť praktické rady, 

ktoré im celý tento proces uľahčia, zároveň aktívne komunikuje aj s Odborom cudzineckej 

polície ÚHCP MV SR, aby sa v medziach platnej legislatívy zjednodušili administratívne 

procesy pre štipendistov NŠP, ktorí sú zároveň štipendistami vlády SR. Keďže je 

problematika príchodu a pobytu cudzincov na Slovensku značne komplikovaná, pripravila 

SAIA prehľad administratívnych postupov, ktoré s touto problematikou súvisia. Publikácia 

s názvom Entry, stay and employment in Slovakia – guide to administrative duties, je 

k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach Národného štipendijného programu a SAIA. 

Táto brožúra je súčasťou publikácií International Researcher’s Guide to Slovakia 

a International Student’s Guide to Slovakia, ktoré v papierovej podobe SAIA zasiela 

štipendistom NŠP (Student’s Guide sa zasiela štipendistom v kategórii študent a Researcher’s 

Guide sa zasiela štipendistom v kategórii doktorand, vysokoškolský učiteľ, výskumný 

a umelecký pracovník) spolu s ďalšími dokumentmi. Publikácie majú štipendistu upozorniť 

na to, ktoré dokumenty sú potrebné na úspešné podanie žiadosti o prechodný pobyt na 

Slovensku. Publikácie sú vypracované v anglickom jazyku. Publikácie sa okrem problematiky 

príchodu a pobytu cudzincov v SR 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. 

Niekoľko uchádzačov sa stretlo s problémom pri otváraní si bankového účtu v Slovenskej 

republike, ak išlo o krátkodobé pobyty (1-mesačné pobyty). Niektoré banky nie sú ochotné 

zriadiť účet na také krátke obdobie. Jednou z možností ako tento problém vyriešiť je 

zasielanie štipendia na účet známeho alebo kolegu štipendistu. 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). 

Od marca 2014 bol v krajinách EÚ povinne spustený systém SEPA, ktorý umožňuje prevody 

prostriedkov medzi krajinami systému za rovnakých podmienok, ako boli podmienky dovtedy 

iba vnútroštátne. Na túto situáciu zareagovala aj SAIA po preverení podmienok v banke. 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. 

Môžeme konštatovať, že väčšina štipendistov Národného štipendijného programu bola 

spokojná s výškou udeleného štipendia, v rámci ktorého si boli schopní pokryť svoje životné 

náklady počas svojho pobytu na Slovensku. Významnú úlohu v tejto otázke zohráva cena za 

ubytovanie. Ak sú štipendisti ubytovaní na internátoch alebo v ubytovacích zariadeniach ich 
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prijímajúcich organizácií, spravidla im je výška štipendia postačujúca. Ak je štipendista 

ubytovaný na súkromí, ceny za prenájom bytu výrazne prevyšujú ubytovanie na internáte 

a títo jedinci môžu považovať výšku štipendia za nevyhovujúcu. 

 

Podľa odpovedí uvedených v záverečných správach nemal ani jeden štipendista Národného 

štipendijného programu problém so samotným výberom štipendia zo svojho účtu zriadeného 

v banke na Slovensku, resp. v zahraničí alebo s meškaním vyplatenia štipendia. Iba niekoľko 

štipendistov sa stretlo s už vyššie uvedeným problémom so zriadením účtu pri krátkodobých 

pobytoch (1-mesačné pobyty) alebo jazykovou bariérou. 

 

Odpoveď na poslednú otázku osnovy záverečnej správy využili štipendisti Národného 

štipendijného programu väčšinou na vyjadrenie svojej spokojnosti s fungovaním programu, 

vyjadrenie vďaky SAIA za poskytnutú podporu a prijímajúcej inštitúcii na Slovensku za 

poskytnutie možnosti absolvovať pobyt v danej inštitúcii a starostlivosť o nich. Štipendisti 

v rámci tejto odpovede vyjadrili aj svoje postrehy a návrhy na zmeny v programe. Veľmi 

pozitívne hodnotíme fakt, že ani jeden zo štipendistov v tejto časti záverečnej správy 

nevyjadril nespokojnosť s fungovaním a administratívnym zabezpečením programu. Je to 

veľmi dobrá vizitka programu a táto skutočnosť nás veľmi teší a povzbudzuje. 

Návrhy na zmeny: 

- niekoľko štipendistov v záverečných správach spomenulo, že by prijali vyplácanie 

štipendia za posledný mesiac pobytu pred odovzdaním požadovaných dokumentov 

(záverečná správa z pobytu, potvrdenie o ukončení štipendijného pobytu a v prípade 

študentov aj potvrdenie o získaných kreditoch), ktoré sú potrebné k vyplateniu 

štipendia za posledný mesiac pobytu. Štipendisti tieto materiály odovzdávajú približne 

2 týždne pred samotným ukončením pobytu. (komentár administrátora: Vyplácanie 

štipendia za posledný mesiac pobytu až po odovzdaní požadovaných dokumentov slúži 

ako poistka, aby štipendisti NŠP neopustili svoju prijímajúcu organizáciu na 

Slovensku pred splnením všetkých náležitostí programu a všetkých povinností, ktoré 

majú tak voči prijímajúcej inštitúcii, ako aj voči SAIA. Všetkým štipendistom 

programu sú poštou zaslané dokumenty, v ktorých sú detailne uvedené podmienky 

vyplácania štipendia, čiže štipendisti sú o tejto skutočnosti upovedomení 

v dostatočnom predstihu už pred samotným nástupom na pobyt. Informácie 

o podmienkach vyplácania štipendia sú zverejnené aj na webových stránkach 

programu.); 

- štipendisti v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník by 

privítali finančný príspevok na nákup odbornej literatúry, terénny výskum, vydanie 

publikácií a účasť na medzinárodných konferenciách, kde by mohli prezentovať 

výsledky svojho výskumného pobytu v rámci NŠP (komentár administrátora: Žiaľ, 

súčasné podmienky schválené ministerstvom neumožňujú vyčleniť takúto položku 

v rámci štipendia a pri súčasnom rozpočte NŠP ani nie je možné poskytovať 

dodatočnú finančnú podporu štipendistom programu okrem ich mesačného štipendia 
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a refundácie nákladov na zdravotnú prehliadku súvisiacu s udelením prechodného 

pobytu v SR, keďže by sa tým významne znížil počet udelených štipendií.); 

- štipendisti by privítali zavedenie príspevku, resp. preplatenie medzinárodných 

cestovných nákladov (komentár administrátora: Žiaľ, súčasné podmienky schválené 

ministerstvom neumožňujú vyčleniť takúto položku v rámci štipendia a pri súčasnom 

rozpočte NŠP ani nie je možné poskytovať dodatočnú finančnú podporu štipendistom 

programu okrem ich mesačného štipendia a refundácie nákladov na zdravotnú 

prehliadku súvisiacu s udelením prechodného pobytu v SR, keďže by sa tým významne 

znížil počet udelených štipendií.); 

- štipendisti, ktorí prichádzajú na Slovensko aj so svojimi rodinnými príslušníkmi, by 

privítali dodatočný finančný príspevok k štipendiu, keďže ich náklady na pobyt na 

Slovensku sú niekoľkonásobne vyššie v porovnaní so štipendistami, ktorí prichádzajú 

na Slovensko bez rodinných príslušníkov (komentár administrátora: Žiaľ, súčasné 

podmienky schválené ministerstvom neumožňujú vyčleniť takúto položku v rámci 

štipendia a pri súčasnom rozpočte NŠP ani nie je možné poskytovať dodatočnú 

finančnú podporu štipendistom programu okrem ich mesačného štipendia 

a refundácie nákladov na zdravotnú prehliadku súvisiacu s udelením prechodného 

pobytu v SR, keďže by sa tým významne znížil počet udelených štipendií.). 

 

Z komentárov štipendistov uvedených v záverečných správach pre ilustráciu uvádzame: 

„Myslím si, že organizácia Národného štipendijného programu SR je veľmi dobrá. Na 

stránke je všetko zrozumiteľne popísané, čo, kedy musím urobiť a aké doklady treba 

poslať, aby som mohla získať štipendium. Určené sú presné termíny a stránka je 

prehľadná a jednoduchá.“ 

„Závěrem bych chtěl Národnému štipendijnému programu SR poděkovat za udělené 

stipendium, které pokrylo veškeré náklady, a bez kterého by tato stáž nemohla být 

realizována.“ 

„Velmi děkuji SAIA a slovenské vládě za možnost strávit tento pobyt v Bratislavě a 

získat nové poznatky.“ 

„Webová stránka programu obsahuje množstvo dôležitých a užitočných informácií. 

Našla som na nej odpovede na väčšinu mojich otázok. Ak som si nebola istá, napísala 

som e-mail administrátorovi programu. Bola som veľmi prekvapená, keď mi odpísal 

po rusky, ale zároveň som si bola istá, že určite porozumel mojej otázke.“ 

„Nenavrhla by som žiadne zmeny, lebo som spokojná s pobytom, podmienkami a 

štipendijným programom. Budem ho odporúčať slovakistom v Belehrade, lebo 

každému by takáto skúsenosť veľmi pomohla v ďalšom zdokonaľovaní a štúdiu.“ 

„Som veľmi vďačná NŠP za túto fantastickú príležitosť. Naučila som sa mnoho vecí, 

ale čo je najdôležitejšie, bola som na Slovensku šťastná a cítila som sa ako doma.“ 

(komentár administrátora: štipendistka zo Španielka) 
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„Ďakujem, že poskytujete zahraničným študentom možnosť zoznámiť sa s Vašou 

krajinou a zažiť vyššiu úroveň štúdia v Európe.“ 

„SAIA pracuje lepšie než som očakával; som veľmi spokojný s rýchlosťou reakcií na 

moje otázky a minimom byrokracie.“ 

„Navrhoval by som zvýšiť počet uzávierok na podávanie žiadostí o štipendium v 

rámci NŠP pre výskumníkov ročne. Výskumníci nie sú viazaní na akademický rok, a 

preto môžu nastúpiť na výskumný pobyt kedykoľvek v priebehu roka.“ 

„Čím dlhšie som bol na Slovensku, tým viac som chápal, aké som mal šťastie, že som 

získal štipendium v rámci NŠP. Výskumný pobyt na Slovensku bol pre mňa 

jedinečnou osobnou a pracovnou skúsenosťou, ktorá mi pomohla nie len rozšíriť si 

svoje pracovné portfólio, ale dozvedieť sa viac o slovenskej kultúre a nájsť množstvo 

nových priateľov.“ 

„NŠP je jeden z najlepších štipendijných programov v regióne, ktorý je vhodný pre 

vedeckých pracovníkov z Ukrajiny. Dúfam, že môj výskumný pobyt pomôže tak vede 

na Slovensku, ako aj na Ukrajine.“ 

„NŠP podporuje mobilitu vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov zo 

zahraničia v najlepších výskumných organizáciách v SR. Program je spravovaný 

veľmi dobre. Program je dobre zabezpečený po každej stránke: podávanie prihlášok, 

zverejňovanie výsledkov, formality, vyplácanie štipendií a reportovanie. S otázkami sa 

môžem kedykoľvek obrátiť na zamestnancov SAIA v Bratislave alebo v regiónoch. 

Odpovede sú poskytnuté rýchlo, jasne a presne, či už telefonicky alebo e-mailom. 

Preto nenavrhujem žiadne zmeny týkajúce sa administrácie programu.“ 

 

Po prečítaní záverečných správ, v ktorých sa nachádza množstvo pozitívnych 

a povzbudzujúcich komentárov spokojných štipendistov Národného štipendijného programu, 

môžeme na záver skonštatovať, že program funguje dobre, informácie pre štipendistov sú 

jasne spracované v sprievodných dokumentoch, ako aj na našej webovej stránke a v prípade 

nejasností dostanú rýchle a presné odpovede na svoje otázky. Štipendisti sú spokojní s výškou 

štipendia, ktoré im pokryje životné náklady počas ich pobytu na Slovensku. Štipendisti veria, 

že program bude úspešne pokračovať aj ďalej a podporí ešte množstvo študijných/ 

výskumných/umeleckých pobytov na Slovensku. 
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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 výberových 

komisií, 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 výberových komisií, 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 pomerne vysoká miera spokojnosti 

s podmienkami Národného štipendijného programu a vysoká spokojnosť s jeho 

administráciou.  Tento program by ďalej odporučilo, resp. aj odporúča 85 % respondentov 

s trvalým pobytom v SR, 96 % respondentov zo zahraničia, ako aj všetci členovia výberových 

komisií, 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 výberových komisií 

Dotazník spokojnosti bol elektronickou poštou zaslaný jednotlivým členom oboch 

výberových komisií začiatkom roka 2016, teda po uzatvorení oboch uzávierok na podávanie 

žiadostí v rámci NŠP, ktoré prebehli v roku 2015. 10 zo 16 členov výberovej komisie pre 

uchádzačov o štipendium zo zahraničia a 11 zo 14 členov výberovej komisie pre uchádzačov 

o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku dotazníky vyplnilo a odoslalo späť 

administrátorom programu (členovia výberových komisií za SAIA nehodnotili činnosť 

programu a jeho administratívneho zabezpečenia, aby nedošlo k skresleniu výsledkov).  

 

Vyhodnotenie odpovedí členov výberovej komisie pre uchádzačov s trvalým pobytom na 

Slovensku 

Otázka č. 1: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátorom programu? 

Otázka č. 2: Ako hodnotíte pripravené podkladové materiály na zasadnutie výberovej 

komisie? 

Otázkou č. 1 a 2 chcela SAIA od členov výberovej komisie získať informácie o tom, či je 

Národný štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska, a či je 

komisia spokojná s podkladovými materiálmi, ktoré pre nich na zasadnutie pripraví 

administrátor programu, alebo by navrhla isté vylepšenia, ktoré by prispeli k zefektívneniu jej 

práce na zasadnutí pre výber štipendistov NŠP. 

Všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, hodnotili pozitívne tak 

komunikáciu s administrátorom programu, ako aj pripravenosť podkladových materiálov na 

zasadnutie výberovej komisie. 
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Otázka č. 3: Vyhovujú súčasné kritériá hodnotenia žiadostí potrebám výberu 

štipendistov? 

Otázkou č. 3 chcela SAIA zistiť, či členom výberovej komisie vyhovujú súčasné kritéria 

stanovené na hodnotenie žiadostí jednotlivých uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku. 

Hodnotenie materiálov a ich bodovanie tvoria podklad pre kvalifikované diskusie na 

zasadnutiach a pre uskutočnenie výberu. V rôznych kategóriách komisia hodnotí rôzne 

materiály: 

- 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; 

- Samostatný cestovný grant (študent, doktorand, vysokoškolský učiteľ, výskumný a 

umelecký pracovník): motivácia, odborný program pobytu, študijné/vedecké 

výsledky. 

Všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, hodnotili pozitívne alebo skôr 

pozitívne súčasné kritériá hodnotenia žiadostí stanovené pre výber štipendistov, a preto ich 

nie je potrebné do budúcnosti meniť. 

 

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 hodnotia on-line systém na hodnotenie žiadostí pozitívne 

(v dotazníkoch zaznačili možnosť „Áno“ alebo „Skôr áno“). Nevyskytli sa žiadne 

nedostatky. Napriek tomu, že systém funguje spoľahlivo, ponúka SAIA členom komisie 

možnosť požiadať administrátora programu o vytlačenie im pridelených žiadostí na 

hodnotenie. Túto možnosť pravidelne využíva niekoľko členov komisie. 

 

Otázka č. 5: Vyjadrite sa k nasledovným aspektom Národného štipendijného programu 

SR: 

- Celkové financovanie programu 

- Možná dĺžka pobytu v rámci jednotlivých podporovaných cieľových skupín 

- Podporované cieľové skupiny 

- Štruktúra predkladaných materiálov uchádzačmi 

Otázkou č. 5 chcela SAIA zistiť názor členov výberovej komisie na celkové hodnotenie 

programu – či považujú objem finančných prostriedkov za dostatočný na zabezpečenie 

adekvátneho počtu štipendistov s trvalým pobytom v SR; na možnú dĺžku štipendijného 
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pobytu, ktorá je v súčasnosti u študentov 1 – 2 semestre, u doktorandov a uchádzačov 

o samostatný cestovný grant (bez štipendia) 1 – 12 mesiacov; na podporované cieľové 

skupiny, ktorými v súčasnosti sú študenti druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania, 

doktorandi a vysokoškolskí učitelia, výskumní, umeleckí pracovníci (ostatná menovaná 

skupina si môže v rámci NŠP podať žiadosť iba o samostatný cestovný grant); na štruktúru 

predkladaných materiálov, ktoré každý uchádzač odošle či už on-line formou spolu so 

žiadosťou alebo v tlačenej podobe. 

Všetci členovia výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili, ohodnotili štruktúru požadovaných 

materiálov, ktoré musia uchádzači o štipendium odovzdať, ako dostatočnú alebo skôr 

dostatočnú. S dĺžkou pobytu, o ktorú si môžu uchádzači o štipendium požiadať, bola spokojná 

alebo skôr spokojná väčšina členov výberovej komisie. Dvaja členovia z výberovej komisie, 

ktorí dotazník vyplnili, označili možnú dĺžku pobytu pre tieto kategórie ako 

nedostatočnú s odôvodnením nevyhnutnosti skracovať dĺžku schvaľovaných pobytov z 

dôvodu obmedzených finančných možností programu. Taktiež, kým prevažná časť členov 

výberovej komisie, ktorí dotazník vyplnili,  hodnotila pozitívne alebo skôr pozitívne cieľové 

skupiny, ktoré program podporuje, dvaja členovia sa k podporovanej cieľovej skupine 

vyjadrilo negatívne alebo skôr negatívne. V komentári sa uvádza: „Bolo by vhodné, aby 

medzi cieľové skupiny pri slovenských uchádzačoch boli zaradení aj učitelia/vedecko-

výskumní pracovníci.“ 

Pokiaľ ide o celkové finančné možnosti programu ôsmi členovia výberovej komisie boli 

spokojní alebo skôr spokojní. Dvaja členovia výberovej komisie však považujú celkové 

finančné možnosti programu za skôr nedostatočné a jeden člen výberovej komisie ho 

považuje za vyslovene nedostatočné. V komentároch sa uvádza: 

-  „Nedostatočné finančné krytie vedie k skracovaniu projektov, a to aj v prípade, že 

dostali vynikajúce hodnotenie.“ 

- „Veľmi veľa kvalitných žiadostí a projektov, žiaľ málo peňazí.“ 

- „Celkové financovanie neumožňuje podporiť niekedy aj vynikajúco pripravené 

žiadosti.“ 

 

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: 

- „Národný štipendijný program považujem za vynikajúcu možnosť podpory 

medzinárodnej výmeny a ako taký by si zaslúžil vyššiu finančnú podporu.“ 
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- „SAIA, n. o.,  funguje pri NŠP veľmi efektívne a celý projekt je vďaka tomu veľmi 

prínosný pre talentovaných mladých ľudí na Slovensku. Je to jedna z mojich 

kľúčových „best practices“ v profesijnom živote.“ 

 

Záver: 

Na základe prevažne pozitívnych komentárov a odpovedí členov výberovej komisie pre výber 

štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku môžeme Národný štipendijný program označiť 

za veľmi kvalitný a efektívny nástroj podpory mobility. Pred zahájením hodnotenia žiadostí je 

členom výberovej komisie zaslaný dokument „Hodnotenie žiadostí Národného štipendijného 

programu“, ktorý obsahuje všeobecné odporúčania pre hodnotenie žiadostí, ako aj škálovanie 

bodového hodnotenia. Týmto spôsobom sa SAIA ako administrátor programu snaží 

zabezpečiť jednotný prístup k hodnoteniu žiadostí, ktorý pomáha zabrániť vzniku výrazných 

bodových rozdielov medzi jednotlivými členmi výberovej komisie. V súvislosti so 

skracovaním dĺžky schvaľovaných pobytov do zahraničia  z dôvodu obmedzených finančných 

možností programu, však dvaja z členov výberovej komisie, ktorí vyplnili dotazník, vyjadrili 

nespokojnosť s aktuálnou možnou dĺžkou pobytu a zároveň navrhli zaradiť medzi 

podporované cieľové skupiny, ktoré sa môžu uchádzať o štipendium na študijný či 

výskumný pobyt v rámci Národného štipendijného programu aj vedecko-výskumných 

pracovníkov a vysokoškolských pedagógov. Traja z členov výberovej komisie, ktorí 

vyplnili dotazník, by privítali navýšenie celkového rozpočtu NŠP, aby viac kvalitných 

študentov a doktorandov s trvalým pobytom v SR malo možnosť zúčastniť sa študijnej/ 

výskumnej mobility v zahraničí.  
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Vyhodnotenie odpovedí členov výberovej komisie pre uchádzačov zo zahraničia 

Otázka č. 1: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátorom programu? 

Otázka č. 2: Ako hodnotíte pripravené podkladové materiály na zasadnutie výberovej 

komisie? 

Otázkou č. 1 a 2 chcela SAIA od členov výberovej komisie získať informácie o tom, či je 

Národný štipendijný program dobre zabezpečený po administratívnej stránke, a či je komisia 

spokojná s podkladovými materiálmi, ktoré pre nich na zasadnutie pripraví administrátor 

programu, alebo by navrhla zmeny, ktoré by prispeli k zefektívneniu jej práce na zasadnutí 

pre výber štipendistov NŠP. 

Všetci členovia výberovej komisie v odpovedi na otázku č. 1 a 2 vyznačili možnosť 

„Spokojný/-á“, a preto môžeme konštatovať, že komisia je jednoznačne spokojná 

s komunikáciou s administrátorom programu a s podkladovými materiálmi, ktoré sú pre 

členov komisie pripravené na zasadnutie výberovej komisie. Členovia komisie nemajú žiadne 

pripomienky a návrhy na zmeny v týchto oblastiach. 

Komentár hodnotiteľa: Materiály sú vždy prehľadné a zrozumiteľné, poskytujú 

členom komisie o. i. aj patričný a všeobecný a kontextový pohľad  na rozdelenie 

financií (zastúpenie krajín, kategórií, financií a pod.). 

 

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 o štipendium 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: 

- 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 hodnotili súčasné kritéria stanovené na hodnotenie žiadostí 

uchádzačov o štipendium v rámci NŠP pozitívne (teda v dotazníkoch zaznačili možnosť 

„Áno“ alebo „Skôr áno“), 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. 

Komentár hodnotiteľa: Na základe predkladaných materiálov sa dá pomerne 

objektívne určiť úmysel, perspektívy, schopnosti, postoj i prístup žiadateľa. 
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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 sú s on-line systémom na hodnotenie žiadosti spokojní 

(teda v dotazníkoch zaznačili možnosť „Áno“ alebo „Skôr áno“). Ani jeden z členov 

výberovej komisie sa nestretol počas hodnotiaceho procesu s nedostatkami, ktoré by sme 

mohli odstrániť. Systém teda funguje bezchybne. Napriek tomu, že systém funguje 

spoľahlivo, ponúka SAIA členom komisie možnosť požiadať administrátora programu 

o vytlačenie im pridelených žiadostí na hodnotenie. Túto možnosť pravidelne využíva 

niekoľko členov komisie. 

 

Otázka č. 5: Vyjadrite sa k nasledovným aspektom Národného štipendijného programu 

SR: 

- Celkové financovanie programu 

- Možná dĺžka pobytu v rámci jednotlivých podporovaných cieľových skupín 

- Podporované cieľové skupiny 

- Štruktúra predkladaných materiálov uchádzačmi 

Otázkou č. 5 chcela SAIA zistiť názor členov výberovej komisie na celkové hodnotenie 

programu – či považujú objem finančných prostriedkov za dostatočný na zabezpečenie 

adekvátneho počtu štipendistov zo zahraničia; na možnú dĺžku štipendijného pobytu, ktorá je 

v súčasnosti u študentov 1 – 2 semestre a u doktorandov, vysokoškolských učiteľov, 

výskumných a umeleckých pracovníkov 1 – 12 mesiacov; na podporované cieľové skupiny, 

ktorými v súčasnosti sú študenti druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania, 

vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci; na štruktúru predkladaných 

materiálov, ktoré každý uchádzač odošle či už on-line formou spolu so žiadosťou alebo 

v tlačenej podobe.  

Väčšina členov výberovej komisie hodnotí pozitívne jednotlivé aspekty Národného 

štipendijného programu. Komisia je teda prevažne spokojná s celkovým financovaním 

programu, ponúkanou dĺžkou pobytu v rámci jednotlivých cieľových skupín, podporovanými 

cieľovými skupinami a štruktúrou predkladaných materiálov. 

Napriek tomu, že väčšina členov výberovej komisie považuje celkové financovanie programu 

za „Dostatočné“ alebo „Skôr dostatočné“, objavili sa však aj nasledujúce komentáre: 

„Z dôvodu demografického vývoja považujem za nevyhnutné pritiahnuť zahraničnú 

inteligenciu, a preto podstatne zvýšiť celkové financovanie a množstvo schválených aplikácií. 

S tým súvisí aj moje všeobecné odporúčanie zvýšiť kvalitu servisu pre akceptovaných 

aplikantov s rodinami (napr. podporné štipendium, ak by sa hlásil na štúdium aj partner – aj 

také aplikácie tu máme, ale vzácne).“ a „Vzhľadom na čoraz vyšší počet uchádzačov 

o štipendijné pobyty a záujem domácich inštitúcií o ich prijatie, by bolo žiaduce navýšiť 

financovanie programu.“ Navýšenie rozpočtu programu by umožnilo podporiť väčšie 
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množstvo kvalitných uchádzačov o štipendium, ktorý majú záujem o výskumné/prednáškové/ 

umelecké pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách 

(samozrejme, že navýšenie rozpočtu programu by pozitívne ovplyvnilo aj počet schválených 

štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku na pobyty v zahraničí). 

 

Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom, 

zahraničným partnerom)? 

Všetci respondenti z pomedzi členov výberovej komisie by odporučili, resp. aj odporúčajú 

Národný štipendijný program svojim študentom, kolegom a známym tak na Slovensku, ako aj 

v zahraničí. 

Komentár hodnotiteľa: Určite áno, už  niekoľkokrát som odporúčala, pobyty sa 

uskutočnili, odozvy sú pozitívne, v niektorých prípadoch spolupráca pokračuje. 

 

Otázka č. 7: Priestor pre Váš komentár – členovia komisie mohli v tejto záverečnej časti 

dotazníka vyjadriť svoje ďalšie postrehy a komentáre k programu, ktoré neboli súčasťou 

vyššie uvedených otázok. Z nich vyberáme: 

„Moje skúsenosti s Národným štipendijným programom sú limitované, avšak 

z doterajšieho pôsobenia kladne hodnotím pripravenosť materiálov na zasadnutia, 

systém komunikácie, ako aj on-line hodnotenie jednotlivých uchádzačov.“ 

 

„Potešiteľný je rastúci počet zahraničných uchádzačov o pôsobenie na pracoviskách 

v SR a tiež aj seriózny záujem domácich pracovísk o spoluprácu s nimi. 

Administrovanie programu zo strany SAIA a komunikácia s členmi komisie je na 

vynikajúcej úrovni.“ 

 

„Ako člen výberovej komisie hodnotím prácu administrácie ako veľmi kvalitnú 

a zodpovednú. Ďakujem za skvelú spoluprácu a teším sa na ďalšie stretnutia.“ 

 

„Oceňujem hlavne profesionálny prístup zo strany SAIA, n. o., a snahu o maximálne 

korektné hodnotenie žiadostí posudzovateľmi. Jednotlivé detaily hodnotenia komisia 

dolaďuje priebežne, pričom členovia sú otvorení a ochotní vždy nájsť spôsob riešenia.  

Som presvedčená, že NŠP vytvára kvalitné podmienky pre pozitívne vnímanie 

akademickej a vedeckej obce Slovenskej republiky v zahraničí.“ 

 

„Oceňujem profesionalitu zamestnancov SAIA a ich osobné nasadenie.“ 
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„Vzhľadom na absenciu alternatívnych programov, bolo by zaujímavé, ak by program 

umožňoval aspoň v obmedzenom počte prípadov absolvovať aj celé magisterské/ 

doktorandské štúdium.“ 

 

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. Veľmi dôležitým je fakt, že všetci členovia komisie by NŠP 

odporučili svojim študentom, kolegom a známym tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Bez 

podpory samotných členov komisie by kvalita a zabezpečenie programu boli otázne. Môžeme 

vyhlásiť, že SAIA odvádza kvalitnú a zodpovednú prácu v rámci administratívneho 

zabezpečenia NŠP. Ďalší pozitívny rozvoj programu závisí od adekvátnej finančnej podpory 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

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, 

francúzskom, ruskom a španielskom jazyku pre uchádzačov a štipendistov NŠP zo zahraničia. 

Administrátori programu poslali elektronickou poštou odkaz na webovú stránku, na ktorej sa 

dotazník nachádzal, všetkým uchádzačom a štipendistom Národného štipendijného programu, 

ktorí si podali žiadosť vo výzvach s dátumom uzávierky 30. apríla 2015 a 31. októbra 2015. 

Aby sme zabezpečili objektívnosť odpovedí, prebehol zber dát až začiatkom roka 2016, teda 

v čase, keď boli obe výzvy na predkladanie žiadostí, ktoré sa realizovali v roku 2015, 

vyhodnotené. Zber dát prebiehal anonymne. 

 

Uchádzači/štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku 

SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 148 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si 

podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2015 a 148 uchádzačov 

o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2015. Administrátor 

programu oslovil elektronickou poštu celkovo 296 uchádzačov o štipendium v rámci 

Národného štipendijného programu s trvalým pobytom na Slovensku. Dotazník vyplnilo 

a odoslalo 100 respondentov. Návratnosť dotazníkov bola 34 %.  
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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/samostatný 

cestovný grant )  

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 100 vyplnených dotazníkov bolo 58 respondentom (58 %) štipendium 

v rámci Národného štipendijného programu schválené a 42 respondentom (42 %) štipendium 

v rámci Národného štipendijného programu schválené nebolo. 

 

 

 

 

Z celkového počtu 100 vyplnených dotazníkov bolo 22 vyplnených v kategórii študent (22 

%), 72 v kategórii doktorand (72 %) a 6 v kategórii samostatný cestovný grant (6 %). 
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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, resp. ich 

názor na výšku cestovného grantu; 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, doktorandi a uchádzači o samostatný cestovný grant 1 – 12 

mesiacov; 3.) na náročnosť vypracovania žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti, 

ktoré každý uchádzač o štipendium v rámci NŠP odošle či už on-line formou spolu so 

žiadosťou, alebo v tlačenej podobe. 

Prevažná väčšina respondentov považuje stanovenú výšku štipendia za dostatočnú alebo skôr 

dostatočnú (85 zo 100, takmer 85 %). Malá časť respondentov hodnotí stanovenú výšku 

štipendia za skôr nedostatočnú (12 respondenti (10%)), iba 3 respondenti (3 %) považovali 

výšku štipendia za vyslovene nedostatočnú.  

Niekoľko negatívnych komentárov sa netýkalo ani tak samotnej výšky štipendia, ako výšky 

cestovného grantu. Cestovný grant je vzhľadom na celkový rozpočet programu vyčlenený na 

štipendiá a granty vnímaný ako príspevok, ktorý má slúžiť na pokrytie časti medzinárodných 

cestovných nákladov štipendistov, a preto (aj s ohľadom na rozhodnutie výberovej komisie) 

nepokrýva výšku cestovných nákladov v plnej miere. 

Z prevažnej väčšiny odpovedí vyjadrujúcich spokojnosť s výškou štipendia môžeme usúdiť, 

že výška štipendia poskytovaného štipendistom do jednotlivých krajín sveta je dostatočná 

a pokryje základné životné náklady štipendistov počas ich pobytu v zahraničí. Niektorí 

respondenti (2 zo 100 respondentov (2%)) by privítali, keby sa pri výške poskytovaného 

štipendia zohľadňovali rozdiely v životných nákladoch medzi jednotlivými mestami v rámci 
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jednotlivých krajín. Nie je však administratívne možné určovať výšky pre každé 

vysokoškolské mesto na svete, kam štipendisti smerujú na pobyty. Ide o štandardný prístup 

pre všetky obdobné štipendijné schémy, a to ako na Slovensku, tak aj vo svete 

 

 

 

 

82 zo 100 respondentov (teda 82 %) uviedlo, že považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa 

môžu uchádzať v rámci NŠP, za dostatočnú na uskutočnenie svojich študijných 

a výskumných cieľov. 18 respondentov (18 %) by privítalo dlhšiu dobu pobytu, ako poskytujú 

podmienky NŠP.  
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52 zo 100 respondentov (52 %) nepovažuje vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci NŠP 

a vypracovanie predkladaných materiálov, ktoré nahrávajú priamo k on-line žiadosti alebo 

odovzdávajú v papierovej podobe, za príliš náročné. 33 respondentov (33%) z celkového 

počtu 100 respondentov označilo vypracovanie podkladových materiálov za skôr náročné 

a ďalších  15 respondentov (15% z celkového počtu všetkých respondentov) ho označilo za 

náročné; Mnohí respondenti, ktorí označili vypracovanie žiadosti ako náročnejšie, si však 

uvedomujú opodstatnenosť subjektívne vnímanej náročnosti prípravy, čo ilustrujú aj 

komentáre, z ktorých vyberáme: 

„Vypracovanie žiadosti bolo náročné, ale hlavne kvôli množstvu bodov, ktoré 

uchádzači musia splniť. Avšak, ak uchádzač vie presne, čo chce robiť, oveľa to 

zjednodušuje celý proces prípravy.“ 

„Nemám návrhy na zmeny. Myslím si, že dobrá žiadosť nemá byť nenáročná na 

vypracovanie.“ 

„Nakoľko každá žiadosť bola prísnejšie posudzovaná ako žiadosti v iných programoch 

(povedzme Erasmus), bolo aj pripravenie všetkých podkladov náročnejšie. Avšak 

nemám žiadne návrhy na zmeny, keďže takto vytvorená „vysoká latka“ je nevyhnutná 

pri schvaľovaní žiadostí.“ 

„Nie sú potrebné zmeny, primeraná náročnosť je na mieste.“ 

„Dokumentov bolo na vypĺňanie dosť, ale chápem, že podľa niečoho sa komisia musí 

rozhodnúť.“ 

„Podanie žiadosti vyžadovalo viacero dokumentov, no s pomocou podrobného 

zoznamu a vysvetliviek na stránke NŠP sa v zozname požiadaviek orientovalo 

jednoducho a dobre.“ 

 

Navyše podmienky programu vrátane predkladaných materiálov k žiadosti, ako aj dátumy 

uzávierok jednotlivých výziev na prekladanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP, ktoré sa 

opakujú už niekoľko rokov v tých istých termínoch, sú známe, pevne stanovené a uchádzači 

o štipendium ich môžu nájsť na webovej stránke SAIA. Uchádzači o štipendium môžu na 

požadovaných dokumentoch pracovať aj niekoľko mesiacov, a preto majú šancu ich 

vypracovať podľa svojich najlepších možností a schopností. Získanie pozývacieho listu 

z prijímajúcej inštitúcie môže, v niektorých prípadoch, predstavovať komplikovanú 

záležitosť, a preto je dobré začať s prijímajúcou inštitúciou komunikovať aspoň 3 mesiace 

pred dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí, čo sa odporúča všetkým záujemcom aj zo 

strany SAIA. 

Neúspešným uchádzačom posiela SAIA elektronickou poštou rozhodnutie o neschválení 

žiadosti o štipendijný/výskumný pobyt a/alebo cestovný grant s informáciou o získanom počte 

bodov a o bodovej hranici potrebnej pre získanie podpory z NŠP stanovenej v aktuálnom 

výbere komisiou s ohľadom na kvalitu uchádzačov a finančné možnosti programu k danej 

výzve. V prípade záujmu o detailnejšie informácie ohľadom hodnotenia žiadosti, ako 

napríklad, v ktorej hodnotenej kategórii uchádzač stratil body, alebo ktorú časť žiadosti, resp. 
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ktorý dokument je odporúčané vylepšiť v prípade opätovného podania žiadosti o štipendium, 

môžu uchádzači kontaktovať administrátora programu. 

Na základe odpovedí a komentárov prevažnej časti respondentov môžeme povedať, že SAIA 

od uchádzačov o štipendium v rámci NŠP nevyžaduje žiadne nepotrebné a nadbytočné 

materiály. Predkladané materiály umožňujú výberovej komisii objektívne kvalitatívne 

hodnotenie jednotlivých predkladaných žiadostí o štipendium. 

 

 

 

 

Otázka č. 4: Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu? 

Otázkou č. 4 chcela SAIA od respondentov získať informácie o tom, či je Národný 

štipendijný program dobre zabezpečený z administratívneho hľadiska. 

92 zo 100 respondentov (92 %) bolo spokojných alebo skôr spokojných s komunikáciou 

s administrátorom NŠP. Vyslovene nespokojní boli iba 4 respondenti. Na ilustráciu vyberáme 

z niektorých komentárov: 

„Nechcela by som zmeniť nič, iba poďakovať administrátorke NŠP za jej ochotu a 

milý prístup, aký som už dlho nevidela.“  

„I keď som ako uchádzačka o štipendium na zahraničný pobyt neuspela, ďakujem za 

profesionálny prístup a pomoc pri predkladaní mojej žiadosti. Pracovníčky boli 

ochotné a milé, pri problémoch mi poradili.“  

„S komunikáciou som bola veľmi spokojná, keď som potrebovala nejaké informácie, 

koordinátor programu ihneď reagoval na môj e-mail, príp. poskytol potrebné 

informácie telefonicky.“ 

„So spoluprácou s administrátorkou programu som nadštandardne spokojný, ochotne a 

promptne mi odpovedala a stále odpovedá na všetky otázky, ktoré mám.“  
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„Pri zamietnutí štipendia by som uvítala možnosť oboznámiť sa s výsledkami 

hodnotenia, resp. nejaká forma spätnej väzby, pre zlepšenie sa v budúcnosti.“ 

 

Všetkým uchádzačom o štipendium v rámci NŠP je elektronickou poštou zaslané 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 komisiou 

s ohľadom na kvalitu uchádzačov a finančné možnosti programu k danej výzve. Všetci 

uchádzači, ktorým štipendium udelené nebolo, majú možnosť sa obrátiť na administrátora 

programu, ktorý im ochotne priblíži odôvodnenie komisie, ktoré viedlo k neudeleniu 

štipendia.  

Z pozitívnych hodnotení jednotlivých respondentov môžeme 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.  

77 zo 100 respondentov (77 %) 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. 

V rámci komentárov respondentov bol v niekoľkých prípadoch vyslovený názor, aby sa 

žiadosť podávala iba on-line a nie aj v papierovej podobe. Aktuálne však bude treba ponechať 

aj tlačenú žiadosť, keďže uchádzači o štipendium v rámci NŠP svojím podpisom na 

vytlačenej žiadosť dávajú súhlas SAIA, n. o., na spracovanie ich osobných údajov. 
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Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom, 

zahraničným partnerom?) 

Jedným z relevantných dôkazov spokojnosti uchádzačov a štipendistov NŠP s programom je 

fakt, že 85 zo 100 respondentov (85 %) by Národný štipendijný program odporučilo svojim 

kolegom a známym.  

 

 

Aj keď sa zdá, že pomer tých, ktorí by program odporúčali ďalej, sa oproti minulým rokom 

mierne znížil (2013 – 88%, 2014 – 93%), v negatívnych hodnoteniach sa vo veľkej miere 

ukazuje frustrácia neúspešných kandidátov. V mnohých prípadoch ide o neúspešných 

uchádzačov, ktorí boli síce kvalitní, ale v dôsledku narastajúcej konkurencieschopnosti medzi 

potenciálnymi štipendistami a obmedzených finančných zdrojov programu nemohli byť 

schválení, o čom svedčia aj nasledujúce komentáre respondentov: 

„Je mizivá šanca uspieť, a veľa práce.“ 
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„Mali by ste naliehať na ministerstvo školstva, aby vydelilo viac peňazí na tento 

program.“ 

„Veľa byrokracie, malá šanca, že ho dostanete.“ 

„Ja osobne by som odporučila zvýšiť počet schválených študentov. Potom by som 

NŠP odporučila aj iným.“ 

  

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.  

 

Z konštruktívnych komentárov vyplynulo, že by štipendisti prijali vyplatenie prvého štipendia 

a cestovného grantu (polovicu) ešte pred nástupom na pobyt, vzhľadom na zvýšené 

počiatočné výdavky. Ďalej by respondenti prijali detailnejšie informácie ohľadom získaného 

hodnotenia, prípadne špecifikáciu konkrétnych dôvod, kvôli ktorým uchádzačovi štipendium 

udelené nebolo, aby tak získali konštruktívnu kritiku na prípadné vylepšenie žiadosti do 

budúcnosti. Oboma záležitosťami sa SAIA priebežne zaoberá; pri vyplácaní štipendia pred 

nástupom na pobyt musíme zvažovať riziká takéhoto postupu s ohľadom na nevyhnutnosť 

obozretného nakladania s prostriedkami štátneho rozpočtu, čo je podmienkou MŠVVaŠ SR 

uvedenou v zmluve so SAIA ako administrujúcou organizáciou. 

 

Príjemným ohodnotením našej práce na Národnom štipendijnom programe bola väčšina 

pochvalných komentárov: 

„Myslím si, že NŠP je výborná možnosť, ktorá umožňuje študentom zrealizovať 

zahraničný pobyt aj na škole, ktorá nie je partnerom domácej univerzity. A zároveň so 

štipendiom, ktoré umožní študentovi naozaj sa sústrediť na pobyt a študijné ciele.“ 

„Vysoko oceňujem profesionálny, kvalitný a transparentný prístup k spôsobu 

podávania žiadostí o štipendium.“ 

„Pozitívne referencie (komunikácia, promptnosť, profesionalita) od starších kolegov 

doktorandov, ktorí sa zúčastnili zahraničnej stáže, sa potvrdili. Na základe toho 

nemám žiadne negatívne skúsenosti so štipendijným programom. Program funguje na 

vysokej úrovni, a preto dúfam, že tak aj vydrží v budúcnosti.“ 

„Národný štipendijný program SR považujem za výbornú vec, a nie preto, že mi môj 

pobyt bol schválený, ale i zo širšieho uhla pohľadu, v ktorom môže človek vidieť 

veľké pozitíva, ktoré tento projekt môže priniesť naspäť na Slovensko. Takto človek 

nadobúda veľmi široký rozhľad v danej problematike a stáva sa z neho oveľa 

skúsenejší profesionál s nadhľadom na danú vec.“ 

„NŠP som veľmi vďačná, že som mohla vycestovať a vďaka získanému grantu 

dokončiť moju dizertačnú prácu. Ďakujem.“ 

„Celkovo si myslím, že robíte svoju prácu veľmi dobre a som vďačná, že takáto 

možnosť na Slovensku existuje, keďže majú vďaka vám viacerí študenti možnosť 

vycestovať a plniť si svoje sny aj mimo krajín Európy.“ 
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„Národný štipendijný program SR by som odporučil každému, kto sa uchádza o 

študijný pobyt alebo stáž. Pracovníci sú veľmi ústretoví, ochotní a komunikácia je 

veľmi jednoduchá. Na predloženie žiadosti je potrebné vyplniť niekoľko tlačív, ale v 

porovnaní s výhodami a výškou grantu je to minimálna požiadavka na účasť v 

programe. Výška grantu je výrazne vyššia ako cez iné programy a postačuje na 

pokrytie značnej časti nákladov na život a štúdium v zahraničí. NŠP vrelo 

odporúčam.“ 

 

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

„Chýbala mi predovšetkým odborná spätná väzba na prihlášku. Dostal som iba nič 

nehovoriace bodové hodnotenie, ale žiaden konkrétny posudok, čo konkrétne bolo 

ne/vyhovujúce, čo bolo treba zlepšiť a ako. Hlavne sa to týka odborného programu 

a motivácie.“ 

„Jediné, čo by som zmenila, respektíve vylepšila, je spätná väzba pre uchádzača, 

ktorému nebolo udelené štipendium. Zaberie to viac času, ale bolo by vhodné bližšie 

popísať dôvody, pre ktoré neuspel, aby sa mohol zlepšovať.“ 

„Myslím, že obrovským nedostatkom programu NŠP je fakt, že výskumníci si môžu 

podať iba žiadosť o samostatný cestovný grant. Uvítal by som, aby mali výskumníci 

rovnaké možnosti ako študenti a doktorandi a mohli sa uchádzať o štipendium, ktoré 

by im pokrylo aspoň náklady na ubytovanie.“ 

„Jediné mínus tohto programu je, že študent dostane štipendium až po nástupe na daný 

zahraničný pobyt, a tak výdavky spojené s dopravou (neraz drahé letenky) a 

ubytovaním (záloha niekedy aj na tri mesiace) musí hradiť z iných zdrojov (našetrené 

peniaze, pôžička od rodičov, iné pôžičky...).“ 

 

Záver: 

Z odpovedí respondentov vyplýva, že Národný štipendijný program je všeobecne hodnotený 

prevažne pozitívne. Na základe získanej spätnej väzby sa v budúcnosti SAIA pokúsi vyjsť 

uchádzačom a štipendistom NŠP v ústrety v maximálnej možnej miere. Aj v tomto roku však 

sledujeme prejavy frustrácie neúspešných uchádzačov, ktorí boli síce kvalitní, ale 

z dôvodu narastajúcej konkurencieschopnosti medzi potenciálnymi štipendistami a 

obmedzených finančných zdrojov na program nemohli byť schválení. 

 

Uchádzači/štipendisti zo zahraničia 

SAIA, n. o., oslovila elektronickou poštou 231 uchádzačov o štipendium v rámci NŠP, ktorí si 

podali žiadosť o štipendium vo výzve s dátumom uzávierky 30. apríla 2015 a 228 uchádzačov 

o štipendium v rámci NŠP, ktorí si podali žiadosť vo výzve 31. októbra 2015. Administrátor 

programu oslovil elektronickou poštu celkovo 459 uchádzačov (49 uchádzačov v kategórii 

študent, 69 uchádzačov v kategórii doktorand, 341 uchádzačov v kategórii vysokoškolský 
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učiteľ, výskumný a umelecký pracovník) o štipendium v rámci Národného štipendijného 

programu zo zahraničia. Dotazník vyplnilo a odoslalo 165 respondentov. Návratnosť 

dotazníkov bola 36 %. 

 

Otázka č. 1: Štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR Vám bolo: 

(schválené – vyberte výšku štipendia/neschválené) 

Otázka č. 2: O štipendium ste sa uchádzali v kategórii: (študent/doktorand/vysokoškolský 

učiteľ, výskumný a umelecký pracovník) 

Otázkou č. 1 a 2 chcela SAIA získať základnú predstavu o tom, koľko z respondentov sa 

o štipendium iba uchádzalo a koľko ho reálne získalo. Ak bolo štipendium uchádzačom 

schválené, mali možnosť v rámci dotazníka vybrať aj výšku im prideleného štipendia. Táto 

informácia nám umožnila bližšie sledovať spokojnosť/nespokojnosť respondentov s výškou 

štipendia v rámci kategórie vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník, v ktorej 

im mohlo byť udelené mesačné štipendium vo výške 580 €, 850 € alebo 1 000 € v závislosti 

od dosiahnutého akademického titulu a rokov praxe na pozícii vysokoškolského učiteľa, 

výskumného alebo umeleckého pracovníka.  

Odpovede uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu spolu, ako aj 

odpovede uchádzačov a štipendistov v rámci jednotlivých kategórií, sa výrazne nelíšili, 

a preto SAIA selekciu podľa týchto kritérií pri vyhodnocovaní dotazníka neuplatňovala. Pri 

každej otázke sa vykonalo celkové vyhodnotenie odpovedí. 

Z celkového počtu 165 respondentov 106 respondentov (64 %) štipendium v rámci 

Národného štipendijného programu získalo a 59 respondentom (36 %) štipendium v rámci 

Národného štipendijného programu schválené nebolo. 

 

 

Z celkového počtu 165 vyplnených dotazníkov bolo 8 vyplnených v kategórii študent (5 %), 

21 v kategórii doktorand (13 %) a 136 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a 

umelecký pracovník (82 %).  
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Otázka č. 3: Vyjadrite sa k nasledujúcim aspektom Národného štipendijného programu 

SR: 

- Stanovená výška mesačného štipendia 

- Možná dĺžka pobytu na uskutočnenie štúdia, úloh a cieľov pobytu 

- Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti 

Otázkou č. 3 chcela SAIA zistiť názor uchádzačov a štipendistov NŠP na 1.) stanovenú výšku 

štipendia v rámci jednotlivých kategórií – či mesačné štipendium poskytované v rámci NŠP 

pokrýva základné životné náklady štipendistov počas ich pobytu na Slovensku; 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 

a doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci 1 – 12 mesiacov; 3.) na 

náročnosť vypracovania žiadosti o štipendium a predkladaných materiálov k žiadosti, ktoré 

každý uchádzač o štipendium v rámci NŠP odošle či už on-line formou spolu so žiadosťou 

alebo v tlačenej podobe do sídla SAIA, n. o., podľa stanovených podmienok programu. 

Na základe odpovedí respondentov môžeme skonštatovať, že prevažná väčšina respondentov 

je spokojná so stanovenou mesačnou výškou štipendia (150 zo 165; 91 %). Iba 15 

respondentov (9 %) považuje súčasnú stanovenú výšku štipendia za „skôr nedostatočnú“, 

resp. „nedostatočnú“. Z týchto 15 respondentov štipendium v rámci NŠP nezískali 4, a preto 

nemohli úplne objektívne zhodnotiť, či stanovená výška štipendia v rámci ich kategórie by 

bola postačujúca na pokrytie ich základných životných nákladov počas ich pobytu na 

Slovensku alebo nie. 

Komentáre respondentov, ktorí neboli so stanovenou výškou štipendia spokojní, súviseli  

s vysokými medzinárodnými cestovnými nákladmi spojenými s cestou na Slovensko a späť 

(drahé letenky). 
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Žiaľ, finančné možnosti programu sú obmedzené, a preto nie je možné, aby program hradil 

štipendistom medzinárodné cestovné náklady. Bolo by to na úkor udelených štipendijných 

mesiacov. Napriek tomu, že ide o výdavky súvisiace s pobytom na Slovensku, nesúvisia 

priamo so životnými nákladmi na Slovensku (strava, ubytovanie a pod.). 

 

 

Väčšina respondentov (106 zo 165; 64 %) považuje možnú dĺžku pobytu, o ktorú sa môžu 

uchádzať v rámci Národného štipendijného programu za dostatočnú na uskutočnenie svojich 

študijných a výskumných cieľov.  

55 respondentov (33 %) by privítalo možnosť žiadať o štipendijné pobyty na dlhšie časové 

obdobie. V súčasnosti je možné žiadať o maximálne 12-mesačné pobyty, resp. 2-semestrálne 

pobyty v prípade študentov. Keďže bolo medzi týmito respondentmi aj niekoľko študentov, 

pravdepodobne by mali záujem o možnosť poskytnutia štipendia, ktoré by pokrylo celé 

vysokoškolské štúdium na Slovensku (získať diplom). S touto požiadavkou sa často stretáva 

administrátor programu v rámci elektronickej komunikácie so záujemcami o štipendium 

v kategórii študent. Avšak, tieto odpovede mohli súvisieť aj so skutočnosťou, že týmto 

respondentom (kategória doktorand, vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník) 

mohlo byť skrátené obdobie pobytu, o ktoré pôvodne žiadali. Skrátenie doby štipendijného 

pobytu výberovou komisiou súvisí s celkovými finančnými možnosťami programu a 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. 

4 respondenti (3 %) považujú minimálne časové obdobie, o ktoré možno požiadať v rámci 

NŠP, za pridlhé. Mali by teda záujem o krátkodobé pobyty na Slovensku – možno 

niekoľkodňové prednáškové/výskumné pobyty. V kategórii doktorand, vysokoškolský učiteľ, 

výskumný a umelecký pracovník je možné žiadať o minimálne 1-mesačné pobyty, t. j. 30 dní. 
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149 zo 165 respondentov (90 %) nepovažuje vypracovanie on-line žiadosti a dokumenty, 

ktoré potrebné priložiť k on-line žiadosti, resp. poslať poštou do sídla SAIA, n. o., za náročné 

a zbytočne komplikované. Môžeme skonštatovať, že SAIA od uchádzačov o štipendium 

nevyžaduje také materiály, ktoré by uchádzači nemuseli vypracovať, ak by sa uchádzali 

o štipendium v rámci iného kvalitného štipendijného programu. Podanie žiadosti nie je ani 

finančné náročné, keďže uchádzači o štipendium nemusia k žiadosti prikladať, napríklad, 

úradné preklady rôznych dokumentov. 

SAIA od uchádzačov v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník 

vyžaduje v papierovej podobe iba originál akceptačného/pozývacieho listu, ktorý môže byť 

do sídla SAIA zaslaný priamo jeho prijímajúcou inštitúciou. Od uchádzačov v kategórii 

študent a doktorand SAIA vyžaduje aj originál potvrdenia o štúdiu (poslanie originálu 

potvrdenia o štúdiu sú jediné finančné výdavky uchádzača, ktorý si chce podať žiadosť 

o štipendium v rámci NŠP). 

Z komentárov respondentov vyplýva, že najväčším problémom v celom procese úspešného 

podania si žiadosti o štipendium bolo získanie akceptačného/pozývacieho listu z prijímajúcej 

organizácie na Slovensku. Stávalo sa, že uchádzači, ktorí nemali s potenciálnou prijímajúcou 

organizáciou predchádzajúcu spoluprácu a nevedeli, na koho sa obrátiť, museli dlho čakať na 

odpoveď z organizácie, ktorú kontaktovali, a preto si nemohli byť ani istí, či sa e-mail 

k niekomu dostal, resp. či sa ich žiadosťou niekto zaoberá. Ak sa na SAIA obráti uchádzač 

s takýmto problémom, administrátor programu sa mu snaží poskytnúť kontakty na osoby, 

s ktorými na daných inštitúciách SAIA spolupracuje a komunikuje a tým pádom sa 

uchádzačovi zvyšuje šanca, že dostane z danej organizácie či už kladnú alebo zápornú 

odpoveď na svoju žiadosť. 
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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. 

Všetci respondenti (165 zo 165; 100 %) boli spokojní s komunikáciou s administrátorom 

programu. Znamená to, že Národný štipendijný program je po administratívnej stránke dobre 

zabezpečený, administrátor ochotne, rýchlo a presne odpovedá na otázky uchádzačov 

a štipendistov NŠP a je v maximálne možnej miere nápomocný pri vypĺňaní on-line žiadostí 

o štipendium. 

 

 

Otázka č. 5: Ste spokojný/-á s on-line systémom na podávanie žiadostí? 

Otázkou č. 5 chcela SAIA od uchádzačov o štipendium v rámci Národného štipendijného 

programu získať spätnú väzbu týkajúcu sa on-line systému na podávanie žiadostí.  

75 

74 

14 

2 

Vypracovanie žiadosti a predkladaných 
materiálov k žiadosti 

nenáročné 

skôr nenáročné 

skôr náročné 

náročné 

142 

23 

Komunikácia s administrátorom programu 

spokojný/-á 

skôr spokojný/-á 



71 

 

161 zo 165 respondentov (98 %) je spokojných s elektronickým systémom na podávanie 

žiadostí o štipendium v rámci NŠP. Z tohto výsledku môžeme vyvodiť záver, že systém 

funguje dobre a spoľahlivo, uchádzači s ním nemajú žiadne vážnejšie problémy. 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 nenechali na 

poslednú chvíľu, kedy sa môže stať, že dôjde k preťaženiu systému a pomalšiemu nahrávaniu 

jednotlivých príloh k on-line žiadosti (ide hlavne o prílohy s väčším rozsahom). Systém môže 

pracovať pomalšie a môže sa stať, že uchádzač nestihne žiadosť odoslať v stanovenom 

termíne (ak si žiadosť podáva niekoľko minút pred uzávierkou na podávanie žiadostí). 

 

 

Otázka č. 6: Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom, 

zahraničným partnerom)? 

Jednou z najlepších vizitiek Národného štipendijného programu je skutočnosť, že 163 zo 165 

respondentov (99 %) by tento štipendijný program odporučilo svojim kolegom a známym. 

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.  
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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:  

„K otázce 5: Jsem velmi spokojený, komunikace byla okamžitá a administrátoři byli 

vždy ochotní k pomoci. K otázce 6: Jsem velmi spokojený, on-line žádost byla jasná, 

stručná, efektivní, bez zbytečné administrativy a především funkční. K otázce 7: Už 

jsem NSP doporučil.“ 

„Moji kolegovia a študenti sa už viac rokov zúčastňujú Národného štipendijného 

programu SR, majú z neho veľmi dobré dojmy. Výsledky ich odbornej prípravy sú 

prínosom pre Katedru slovenskej filológie UžNU (Ukrajina). Moja doterajšia 

komunikácia s pracovníkmi SAIA, n. o., je veľmi dobrá.“ 

„Som veľmi šťastná a spokojná so všetkým. Myslím si, že je to veľmi dobrá 

projektová príležitosť. A do toho mám šťastie nájsť naozaj prospešné prostredia aj 

výborné pracovné podmienky pre moju prácu tuto na UKF v Nitre. Tento program 

umožňuje vytvoriť skutočnú spoluprácu a vytvára synergie. Mám pocit, že môj 

výskum bude významne profitovať vďaka tejto spolupráci.“ 

„Vždy som chcel byť študentom, ktorý získa vzdelanie v Európe. Ďakujem SAIA za 

túto príležitosť. Dúfam, že si pobyt zopakujem v rámci môjho doktorandského štúdia.“ 

„Štipendijný pobyt pre mňa znamenal veľa tak po akademickej, ako aj osobnej 

stránke. Veľmi si cením príležitosť pracovať na Univerzite Komenského v Bratislave, 

žiť v Bratislave a spoznať Slovensko na základe osobnej skúsenosti.“ 

„Som veľmi rád, že som opätovne štipendistom NŠP. Som veľmi spokojný s 

administrovaním programu zo strany SAIA – podávanie žiadosti, štipendijný pobyt a 

pod.“ 
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„Je chvályhodné, že na Slovensku existuje štipendijný program, ktorý napomáha tak 

rozvoju vedy, ako aj vzniku spolupráce medzi medzinárodnými výskumníkmi.“ 

„Veľmi pozitívne hodnotím krátke časové obdobie, v rámci ktorého prebehne 

hodnotenie žiadostí. Uchádzači dostanú spätnú väzbu v rozumnom čase.“ 

„NŠP je dobrá príležitosť na výmenu skúseností/vedomostí/výskumných poznatkov 

medzi študentmi/výskumníkmi/vysokoškolskými učiteľmi zo zahraničia a ich 

kolegami zo Slovenska. Tento program je aj vhodným nástrojom na oboznámenie sa 

zahraničných študentov s modernými technológiami, ktoré ponúkajú slovenské vysoké 

školy a získanie nových vedomostí.“ 

„Rada by som vyjadrila vďačnosť administrátorovi programu za jeho pomoc v každej 

situácii, keď som ju potrebovala. Jeho priateľský prístup k štipendistom a rýchle 

odpovede na e-maily na mňa veľmi zapôsobili. NŠP je program, v rámci ktorého by 

som rada opätovne získala štipendium, a ktorý odporučím svojim kolegom.“ 

„Veľmi ma potešilo, že táto možnosť existuje (dozvedela som sa o nej od svojich 

slovenských kolegov) a značne mi zjednoduší spoluprácu so slovenskými 

inštitúciami.“ 

„Bolo by dobré, keby program ponúkal možnosť opätovného podania žiadosti, resp. 

možnosť predĺženia pobytu o ďalší rok. Predĺženie pobytu umožní posilniť spoluprácu 

medzi vysokými školami a realizovať dodatočné projekty. Veľmi Vám ďakujem za 

Vašu prácu.“ (komentár administrátora: NŠP, žiaľ, neponúka možnosť predĺženia 

štipendijného pobytu na Slovensku. Štipendista, ktorý by si chcel predĺžiť svoj 

štipendijný pobyt v rámci NŠP, si musí podať novú žiadosť o štipendium. Jedine takto 

si vie svoj pobyt predĺžiť. NŠP ponúka možnosť opätovného podávania žiadosti. Platí 

však obmedzenie, že ak žiadateľ poberal v troch po sebe nasledujúcich rokoch 

štipendium NŠP počas 10 alebo viac štipendijných mesiacov (samostatne a/alebo 

v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené najskôr po uplynutí 3 rokov od 

ukončenia posledného pobytu podporeného štipendiom z NŠP. Týmto spôsobom sa 

obmedzí prílišné využívanie programu iba určitými štipendistami a otvára sa 

príležitosť aj ďalším uchádzačom o štipendium.) 

„Podľa zoznamu schválených štipendistov by som usúdil, že uchádzači z Ruskej 

federácie mali menšiu šancu ako uchádzači z Ukrajiny.“ (komentár administrátora: 

Udelenie štipendia je podmienené iba kvalitou žiadosti, uchádzača o štipendium 

a finančnými možnosťami programu. Neexistujú krajiny, ktorých občania by boli 

zvýhodnení, resp. znevýhodnení pri hodnotení žiadosti. Vyššie percento schválených 

štipendistov z Ukrajiny súvisí s vysokým percentom podaných žiadostí ukrajinských 

uchádzačov o štipendium. V roku 2015 bolo spolu podaných 459 žiadostí o štipendium 

v rámci NŠP a z toho bolo 178 žiadostí ukrajinských uchádzačov, t. j. 39 %.) 

„Kancelária SAIA v Bratislave funguje perfektne! Každá moja otázka bola rýchlo 

zodpovedaná, každý problém vyriešený! Priala by som si zorganizovať viacero 

podujatí, na ktorých by sa zúčastňovali štipendisti a mali by možnosť interakcie,  

vymieňania si skúseností a nadviazania kontaktov.“ (komentár administrátora: V roku 
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2015 NŠP v spolupráci s iniciatívou EURAXESS zorganizoval v Bratislave neformálne 

stretnutie zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku. Stretnutia sa mohli 

zúčastniť aj rodinný príslušníci zahraničných výskumníkov. Medzi účastníkmi boli aj 

štipendisti NŠP, ktorí tvorili približne polovicu účastníkov. Stretnutie spočíva 

v prehliadke mesta s profesionálnym sprievodcom a krátkom posedení pri typicky 

slovenskom občerstvení. Účasť na neformálnych stretnutiach je bezplatná. Neformálne 

stretnutie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Podobné akcie sa určite budú 

organizovať aj v budúcnosti, ak to finančné možnosti programu dovolia.) 

„Je dosť komplikované nájsť kontaktné osoby na jednotlivých vysokých školách. 

Okrem zoznamu vysokých škôl na Slovensku by bolo dobré vytvoriť aj zoznam 

kontaktných osôb na daných vysokých školách, lebo je ťažké zistiť, na koho sa obrátiť 

so svojou žiadosťou o vystavenie pozývacieho listu.“ (komentár administrátora: 

Všetky školy na Slovensku majú právo prijímať štipendistov NŠP. Pracovníci SAIA 

vytvorili zoznam vysokých škôl na Slovensku s odkazmi na ich webové stránky. Žiaľ, 

SAIA nemá kapacity na to, aby dokázala vytvoriť a udržiavať stále aktualizovaný 

zoznam pracovníkov vysokých škôl, na ktorých by sa mohol daný uchádzač 

o štipendium obrátiť so žiadosťou o získanie pozývacieho listu. Ak má uchádzač 

o štipendium problém získať z potenciálnej pozývajúcej inštitúcie odpoveď na svoju 

žiadosť a je to v našich silách, administrátor programu poskytne uchádzačovi typy, na 

koho sa môže obrátiť – napr. na pracovníka fakulty, ktorý v minulosti vystavil pozývací 

list pre iného uchádzača.) 

 „Za zbytočnú komplikáciu považujem zriaďovať si účet na Slovensku pri 

niekoľkomesačnom pobyte.“ (komentár administrátora: Bankový účet je nevyhnutný 

na vyplácanie štipendia štipendistom programu. Zriadenie účtu na Slovensku nie je 

komplikovaná záležitosť a štipendista si ho môže zriadiť v ktorejkoľvek banke na 

Slovensku. SAIA dokonca môže vyplácať štipendiá aj na bankové účty v rámci všetkých 

krajín SEPA. Pri krátkodobých 1-mesačných pobytoch SAIA akceptuje aj vyplácanie 

štipendia na účet kolegu/kamaráta štipendistu, ktorý má účet zriadený na Slovensku. 

Pri 1-mesačných pobytoch môže byť problém si zriadiť účet. Program je nastavený 

tak, aby sa ušetrili finančné prostriedky za poplatky súvisiace s bankovým prevodom 

do zahraničia mimo krajín SEPA.) 

„Navrhujem, aby sa pri výbere štipendistov prihliadalo na skutočnosť, že uchádzači 

o štipendium v rámci NŠP, ktorí žijú v krajinách s nižšou životnou úrovňou 

(priemerná čistá mzda mladých vysokoškolských učiteľov/výskumných pracovník na 

Ukrajine je 68 €/mesiac), si nemôžu zaplatiť vydanie svojich publikácií v databáze 

SCOPUS a iných významných časopisoch. Preto, podľa môjho názoru, by mala 

komisia klásť menšie nároky na publikačnú činnosť  žiadateľov o štipendium.“ 

(komentár administrátora: Publikačná činnosť uchádzačov o štipendium je jedným 

z kľúčových kritérií na posúdenie odborných kvalít uchádzača, a preto nie je možné 

klásť na publikačnú činnosť uchádzačov menšie nároky. Zároveň sa tak zamedzí tomu, 

aby boli uchádzači z niektorých krajín zvýhodnení oproti iným uchádzačom.) 
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Záver: 

V dotazníku spokojnosti bol Národný štipendijný program SR respondentmi ohodnotený 

veľmi dobre. Komentáre respondentov, ktoré mohli dať na záver dotazníka a navrhnúť v nich 

zmeny programu a návrhy ako fungovanie programu zlepšiť, využili respondenti zväčša na 

poďakovanie sa programu a vyjadrenie spokojnosti s programom. Štipendisti sú programu 

vďační, že im bolo štipendium udelené a sú radi, že im táto skúsenosť pomohla v ich 

odbornom a osobnom raste, mohli nadviazať novú alebo prehĺbiť už existujúcu spoluprácu. 

SAIA teší pozitívne hodnotenie programu respondentmi a verí, že Národný štipendijný 

program bude aj naďalej prispievať k zviditeľňovaniu slovenského výskumného 

a vysokoškolského priestoru nie len v Európe, ale aj vo svete.  
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FINANCOVANIE PROGRAMU V ROKU 2015 A ČERPANIE PROSTRIEDKOV NA 

ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY 

V roku 2015 bolo na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAIA určených na štipendiá 

a granty v rámci NŠP celkom 1 000 000 €, pričom tieto prostriedky mohli byť použité na 

vyplácanie štipendií a grantov z riadnych výziev v roku 2014 a 2015. Z roku 2014 ostali 

nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 6 978,14 EUR.  

Z dôvodu nenastúpenia niektorých schválených štipendistov na pobyt (výzva 30. apríla 2014, 

31. októbra 2014 a 30. apríla 2015), resp. posúvania dátumov nástupu na štipendijný pobyt do 

kalendárneho roka 2016 alebo skracovania dĺžky pobytov schválených štipendistov, došlo ku 

koncu roka 2015 k situácii, keď by neboli vyčerpané prostriedky Národného štipendijného 

programu SR určených na kalendárny rok 2015 (podrobný zoznam zmien v rámci 

schválených štipendií je v prílohe č. 15). SAIA, n. o., sa preto obrátila na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou využiť nevyčerpané finančné prostriedky 

programu v roku 2015 na vyplatenie štipendií na mesiac január 2016. Žiadosť bola 

ministerstvom schválená, a teda prostriedky mohli byť použité na tento účel. Štipendistom 

s trvalým pobytom na Slovensku boli štipendiá za január 2016 vyplatené v decembri 2015 

nasledovne: 1.) v kategórii študent – všetci štipendisti, ktorí realizovali svoje pobyty v Českej 

republike, Mexiku, Nemecku a Švajčiarsku; 2.) v kategórii doktorand – všetci štipendisti, 

ktorí realizovali svoje pobyty v Južnej Kórey, Kolumbii, Švajčiarsku, USA a Veľkej Británii. 

Cestovné granty sa nevyplácali. Štipendiá za január 2016 boli v decembri 2015 vyplatené 

všetkým štipendistom zo zahraničia v kategórii študent. Štipendiá za január 2016 boli 

v decembri 2015 vyplatené len tým štipendistom NŠP, ktorých štipendijný pobyt 

nezačínal/nekončil v januári 2016 (výnimkou je pobyt štipendistu s trvalým pobytom na 

Slovensku v kategórii študent, ktorý realizuje svoj pobyt v Mexiku).  

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 2015:  

Kategória rozpočtu 

Výška čerpaných 
štipendijných 
prostriedkov 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

rok 2015 rok 2015 rok 2015 

Štipendiá pre zahraničných študentov 30 261,00 EUR 22 86,5 

Štipendiá pre zahraničných 
doktorandov 70 760,00 EUR 33 122 

Štipendiá pre zahraničných 
vysokoškolských učiteľov a 
výskumných pracovníkov 407 075,00 EUR 121 448 

Štipendiá pre slovenských študentov 87 269,78 EUR 33 103 

Štipendiá pre slovenských 
doktorandov 371 543,34 EUR 95 317,5 

Cestovné pre slovenských uchádzačov 
poberajúcich štipendium NŠP 17 158,67 EUR 67 0 

Cestovné pre slovenských uchádzačov 
nepoberajúcich štipendium NŠP 6 517,95 EUR 7 0 

Zdravotná prehliadka pre 
zahraničných uchádzačov NŠP 5 002,47 EUR 28 0 

        

Januárové štipendiá pre zahraničných 
uchádzačov – štipendium za mesiac 
január 2016 uhradené v decembri 
2015 1 750,00 EUR 5 5 

Januárové štipendiá pre slovenských 
uchádzačov – štipendium za mesiac 
január 2016 uhradené v decembri 
2015 9 616,80 EUR 10 9,5 

        

A         S P O L U 1 006 955,01 EUR 311 1091,5 

B         ZOSTATOK z roku 2015 6 978,14 EUR     

C         POSKYTNUTÁ ZÁLOHA    na rok 
2015 1 000 000,00 EUR     

D         ROZDIEL ((B+C)-A) nevyčerpané 
finančné prostriedky v roku 2015 23,13 EUR     
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Prehľad nákladov na základné zabezpečenie programu, na administratívne náklady 

a náklady na propagáciu a poskytovanie informácií v roku 2015 poskytuje nasledujúca 

tabuľka: 

Kategória rozpočtu A B C 

 

Poskytnutá záloha na 
rok 2015 v EUR 

Čerpanie finančných 
prostriedkov v roku 2015 

v EUR 

Rozdiel ( A-B) v EUR – 
nevyčerpané finančné 

prostriedky 

Základné náklady 66 235,00 EUR 66 235,00 EUR 0,00 EUR 

Administratívne náklady 53 270,00 EUR 52 195,00 EUR 1 075,00 EUR*) 

Propagácia 63 385,00 EUR 64 460,00 EUR -1 075,00 EUR*) 

    

S P O L U 182 890,00 EUR 182 890,00 EUR 0,00 EUR 

Poznámka: 

*) Suma vo výške 1 075 € bola so súhlasom MŠVVŠ SR (list MŠVVŠ č. 2015-10951/63834:10-15A0 zo 
dňa 3. 12. 2015) oproti pôvodnému rozpočtu presunutá z administratívnych nákladov na propagáciu, 
čím sa zabezpečila dotlač publikácie International Student’s Guide, a teda docielilo sa efektívne 
a hospodárne využitie prostriedkov na zabezpečenie chodu programu a úloh SAIA v rámci zmluvy 
s MŠVVŠ.  

 

 

Spracovali: 

Mgr. Silvia Kotuličová, Mgr. Lukáš Marcin, Ing. Alžbeta Žirková 

 

Bratislava 30. marca 2016 

 

 

 

 

Mgr. Michal Fedák, 

zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o. 
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Príloha č. 1: Zoznam seminárov, školení a ďalších informačných podujatí, kde bola 

poskytnutá informácia o Národnom štipendijnom programe v roku 2015 

 

PČ Dátum Názov akcie Hlavný organizátor Miesto konania P
o

če
t 

ú
ča

st
n

ík
o

v 

1 13.1.15 Informačno-konzultačné stretnutie Erasmus+ 
(príspevok o činnosti SAIA a jej štipendijných 
programoch) 

IUVENTA Úrad Žilinského samosprávneho 
kraja v Žiline 

34 

2 20.1.15 Ročný pobyt na čínskych univerzitách – 
štipendiá cez SAIA, n. o., a iné ponuky 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Tvorivé centrum, Štátna vedecká 
knižnica v Banskej Bystrici 

8 

3 21.1.15 Nauč sa viac ako len pozdrav v cudzích jazykoch: 
Informačný deň o štipendiách 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Študentský domov Bariny TU 
Zvolen 

13 

4 22.1.15 Štúdium a štipendiá v Latinskej Amerike (+ 
beseda so študentkou z Uruguaja) 

SAIA, n. o., RP Žilina Kysucká knižnica v Čadci 12 

5 27.1.15 Informačný deň SAIA SAIA, n. o., RP Košice Unipocentrum PU Prešov 2 

6 28.1.15 Výskum na vysokej úrovni SAIA, n. o., RP Nitra Filozofická fakulta UKF Nitra 1 

7 29.1.15 Výskum na vysokej úrovni SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta stredoeurópskych štúdií 
UKF Nitra 

4 

8 3.2.15 Slovanské krajiny – štúdium a štipendiá SAIA, n. o., RP Žilina Univerzitná knižnica ŽU Žilina 13 

9 3.2.15 Zasadnutie komisie pre medzinárodné vzťahy 
UMB Banská Bystrica (Aktuálne informácie o 
štipendijných ponukách a ďalšie možnosti 
spolupráce) 

prorektorka pre 
medzinárodnú 
činnosť doc. PhDr. 
Katarína 
Chovancová, PhD. 

rektorát UMB Banská Bystrica 15 

10 4.2.15 Čo namiešať do motivačného listu k žiadosti o 
štipendium 

SAIA, n. o., RP Žilina Študentské informačné centrum 
ŽU Žilina 

8 

11 4.2.15 So štipendiom NŠP sa môžete inšpirovať 
KDEKOĽVEK! 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva SPU Nitra 

3 

12 11.2.15 Informačný deň k ERASMUS+ a k štipendiám, 
ktoré administruje SAIA, n. o. 

rektorát TU Zvolen rektorát TU Zvolen 32 

13 12.2.15 Výskum + Štipendium = Vedecký rast SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU Nitra 

0 

14 16.2.15 Erasmus+ Welcome Day for international 
students at UMB Banská Bystrica (Information 
about scholarships for foreign students)  

ESN Banská Bystrica aula Beliana UMB Banská Bystrica 46 

15 17.2.15 Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba SAIA, n. o., RP Žilina Univerzitná knižnica KU 
Ružomberok 

37 

16 17.2.15 Neprespi šancu získať ŠTIPENDIUM na ŠTÚDIUM 
v ZAHRANIČÍ! 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva SPU Nitra 

14 

17 17.2.15 Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2015 a 
ďalšie štipendiá a granty 2015/2016 

SAIA, n. o., RP Košice Unipocentrum PU Prešov 10 

18 18.2.15 S Národným štipendijným programom 
Slovenskej republiky môžete zaletieť na štúdium 
KAMKOĽVEK! 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta stredoeurópskych štúdií 
UKF Nitra 

4 

19 19.2.15 Deň otvorených dverí UKF Nitra UKF Nitra UKF Nitra 24 

20 24.2.15 Pravidelný seminár o štipendijných možnostiach 
cez SAIA, n. o.  

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

rektorát UMB Banská Bystrica 11 
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PČ Dátum Názov akcie Hlavný organizátor Miesto konania P
o

če
t 

ú
ča

st
n

ík
o

v 

21 24.2.15 Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2015 a 
ďalšie štipendiá a granty 2015/2016 

SAIA, n. o., RP Košice Filozofická fakulta UPJŠ Košice 6 

22 25.2.15 Aktuálne štipendijné ponuky na študijné pobyty 
v zahraničí 

SAIA, n. o., RP Žilina GAMA klub pri ŽU Žilina 6 

23 25.2.15 Chyť sa svojej príležitosti ... a získaj 
ŠTIPENDIUM! 

SAIA, n. o., RP Nitra Filozofická fakulta UCM Trnava 24 

24 25.2.15 Chyť sa svojej príležitosti ... a získaj 
ŠTIPENDIUM! 

SAIA, n. o., RP Nitra Filozofická fakulta UCM Trnava 16 

25 25.2.15 Pravidelný seminár o štipendijných možnostiach 
cez SAIA, n. o.  

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

8 

26 25.2.15 AZU – OVERENIE Národný rozvojový 
projekt AZU 

Stavebná fakulta STU Bratislava 140 

27 3.3.15 Deň príležitostí (informácie o štipendijných 
ponukách do zahraničia prostredníctvom SAIA) 

Zadobe, o. z., 
Národný rozvojový 
projekt AZU, 
Outdoor Institute-
Stageman 

Slávnostná aula Ekonomickej 
fakulty UMB Banská Bystrica 

62 

28 3.3.15 Erasmus+ deň (informácie o štipendijných 
ponukách do zahraničia prostredníctvom SAIA) 

ŽU Žilina pred rektorátom ŽU Žilina 35 

29 4.3.15 Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba SAIA, n. o., RP Žilina Jesseniova lekárska fakulta v 
Martine UK Bratislava 

4 

30 4.3.15 Získaj štipendium, získaj rozhľad! SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce TvU Trnava 

12 

31 5.3.15 Informačné stretnutie k Štipendijnému 
programu EHP Slovensko 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Pedagogická fakulta UMB Banská 
Bystrica 

6 

32 5.3.15 Štipendiá do zahraničia na mieru pre študentov 
5. ročníka 

SAIA, n. o., RP Žilina Fakulta sociálno-ekonomických 
vzťahov TUAD Trenčín 

30 

33 5.3.15 Študijné a štipendijné možnosti do krajín Ázie SAIA, n. o., RP Žilina Študentské informačné centrum 
ŽU Žilina 

9 

34 6.3.15 Nestihli ste uzávierku do Ruska? Podajte si 
žiadosť o štipendium do BIELORUSKA! 

SAIA, n. o., RP Nitra SAIA, n. o., RP Nitra 0 

35 10.3.15 Ako vyšperkovať motivačný list k žiadosti o 
štipendium do zahraničia 

SAIA, n. o., RP Žilina KU Ružomberok 19 

36 10.3.15 Získaj ŠTIPENDIUM INDICKEJ VLÁDY a iné 
štipendiá do Indie 

SAIA, n. o., RP Nitra SAIA, n. o., RP Nitra 2 

37 11.3.15 AZU BIG DAY stáží Národný rozvojový 
projekt AZU Košice 

Univerzitná knižnica TU Košice 58 

38 11.3.15 Rozprávkové štipendiá Národného 
štipendijného programu SR 

SAIA, n. o., RP Nitra Právnická fakulta TvU Trnava 6 

39 11.3.15 Seminár k Národnému štipendijnému programu 
a iné ponuky SAIA, n. o.  

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

7 

40 11.3.15 Všetky zahraničné možnosti pod jednou 
strechou 

Mgr. Lenka 
Čurillová, 
doktorandka FSV 
UCM Trnava 

Fakulta sociálnych vied UCM 
Trnava 

12 

41 12.3.15 Zamrzlo Ti štúdium? Reštartuj ho štipendiom! SAIA, n. o., RP Nitra SPU Nitra 8 

42 17.3.15 Krok za krokom k úspešnej žiadosti o štipendium 
– NŠP 2015 

Národný rozvojový 
projekt AZU Košice 

TU Košice 13 

43 17.3.15 Overenie AZU info deň Národný rozvojový 
projekt AZU 

UCM Trnava 37 
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PČ Dátum Názov akcie Hlavný organizátor Miesto konania P
o

če
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o
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44 18.3.15 Seminár k Národnému štipendijnému programu 
a iné ponuky SAIA, n. o.  

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

InfoUSA, Štátna vedecká knižnica 
v Banskej Bystrici 

10 

45 19.3.15 Popasuj sa o štipendium japonskej vlády! ( a iné 
štipendiá do Japonska) 

SAIA, n. o., RP Nitra SAIA, n. o., RP Nitra 2 

46 23.3.15 ŠTIPENDIÁ na štúdium v BRAZÍLII... SAIA, n. o., RP Nitra SAIA, n. o., RP Nitra 1 

47 24.3.15 Babylon jazykov (informácie o štipendijných 
programoch administrovaných SAIA, n. o.) 

Štátna vedecká 
knižnica v Banskej 
Bystrici 

Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici 

15 

48 24.3.15 Financovanie študijných a výskumných pobytov 
2015/2016 do všetkých krajín sveta 

SAIA, n. o., RP Košice UVLF Košice 16 

49 25.3.15 Workshop k písaniu motivačného listu a 
životopisu v rámci Týždňa slovenských knižníc 

SLDK pri TU Zvolen Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

18 

50 26.3.15 Ako vyšperkovať motivačný list k žiadosti o 
štipendium do zahraničia 

SAIA, n. o., RP Žilina Študentské informačné centrum 
TUAD Trenčín 

3 

51 26.3.15 Informačný seminár SAIA, n. o., 
Bratislava 

Fakulta chemickej a 
potravinárskej technológie STU 
Bratislava 

72 

52 31.3.15 Roztancuj svoje štúdium v MEXIKU! SAIA, n. o., RP Nitra SAIA, n. o., RP Nitra 2 

53 1.4.15 Informačný seminár SAIA, n. o., 
Bratislava 

Právnická fakulta UK Bratislava 31 

54 8.4.15 Klikni na ŠTIPENDIUM ...  a zaleť si do 
ZAHRANIČIA 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU Nitra 

12 

55 8.4.15 AKO ZA HRANICE? beseda/seminár o 
štipendiách na zahraničné študijné pobyty 

SAIA, n. o., RP Žilina Univerzitná knižnica ŽU Žilina 9 

56 9.4.15 Láka Vás Južná Kórea? SAIA, n. o., RP Nitra SAIA, n. o., RP Nitra 4 

57 11.4.15 YOUR Knowledge Združenie študentov 
Stavebnej fakulty 
STU Bratislava 

Kaštieľ v Kočovciach pri Novom 
Meste nad Váhom 

22 

58 13.4.15 Univerzitný deň Zvolen Woodenworld, 
Zvolen 

Študentský domov Ľudovíta Štúra 
TU Zvolen 

38 

59 13.4.15 Chytila ťa múza? Chyť sa aj ty príležitosti a získaj 
štipendium! 

SAIA, n. o., RP Nitra SAIA, n. o., RP Nitra 1 

60 14.4.15 Prezentačný deň podnikov (informačný stánok 
na podujatí) 

Vysokoškoláci do 
praxe 

Ekonomická fakulta UMB Banská 
Bystrica 

60 

61 15.4.15 Vydaj sa za štúdiom do krajín programu CEEPUS SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica  

Fakulta environmentálnych a 
výrobných technológií TU Zvolen  

18 

62 15.4.15 Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých 
krajín sveta 

SAIA, n. o., RP Košice Unipocentrum PU Prešov 3 

63 15.4.15 Štipendium NŠP – chuť zahraničia SAIA, n. o., RP Nitra Filozofická fakulta UKF Nitra 9 

64 15.4.15 „Preložiť sa“ na semester do zahraničia SAIA, n. o., RP Nitra Filozofická fakulta UKF Nitra 13 

65 15.4.15 LA-LA-LATINSKÁ AMERIKA – štúdium a 
štipendijné možnosti 

SAIA, n. o., RP Žilina ŠIC (Študentské informačné 
centrum) pri ŽU Žilina 

4 

66 15.4.15 Informačný seminár SAIA, n. o., 
Bratislava 

EU Bratislava 87 

67 22.4.15 Školenie k príprave žiadosti cez Národný 
štipendijný program SR 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica  

Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

8 
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PČ Dátum Názov akcie Hlavný organizátor Miesto konania P
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68 22.4.15 Informačný deň SAIA SAIA, n. o., RP Košice Knižnica na Fakulta verejnej 
správy UPJŠ Košice 

9 

69 22.4.15 KRAJINY ÁZIE – študijné a štipendijné možnosti SAIA, n. o., RP Žilina Krajská knižnica v Žiline 13 

70 23.4.15 Medzinárodná konferencia doktorandov Scienta 
Iuventa 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica  

Ekonomická fakulta UMB Banská 
Bystrica 

21 

71 23.4.15 Školenie k príprave žiadosti cez Národný 
štipendijný program SR 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica  

InfoUSA, Štátna vedecká knižnica 
v Banskej Bystrici 

4 

72 30.4.15 Coffee to go – Vezmi si kávu a vycestuj na stáž! EURODESK Ekonomická fakulta UMB Banská 
Bystrica 

50 

73 5.5.15 Informačný deň pre „SŤAHOVAVÝCH 
ŠTUDENTOV“ 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU Nitra 

69 

74 12.5.15 Caffee to go – vezmi si kávu a vycestuj na stáž! AIESEC Trnava VŠM Trenčín 18 

75 14.5.15 Š ako štipendiá, Š ako štúdium v zahraničí SAIA, n. o., RP Žilina Krajská knižnica v Žiline 2 

76 19.5.15 Workshop k písaniu motivačného listu a 
životopisu pre stredoškolákov 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica  

InfoUSA, Štátna vedecká knižnica 
v Banskej Bystrici 

21 

77 20.5.15 Guláš s Amosom (informačný stánok na 
podujatí) 

UK Bratislava Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – 
Mlyny UK Bratislava 

60 

78 25.5.15 Štipendiá na letné kurzy a krátkodobé pobyty v 
zahraničí 

SAIA, n. o., RP Žilina Oravská knižnica A. Habovštiaka v 
Dolnom Kubíne 

25 

79 27.5.15 Neleňoš na intráku a sprav niečo pre seba: 
Informačný deň o štipendiách 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica  

Študentský domov Bariny TU  
Zvolen 

9 

80 27.5.15 Namaľuj si svoj výskum v zahraničí SAIA, n. o., RP Nitra rektorát TvU Trnava 0 

81 27.5.15 Informačný seminár o programe CEEPUS a iných 
štipendijných ponukách na štúdium v zahraničí 

SAIA, n. o., RP Nitra Pedagogická fakulta TvU Trnava 3 

82 27.5.15 Ako napísať dobrý životopis a motivačný list k 
žiadosti o štipendium 

SAIA, n. o., RP Žilina Verejná knižnica M. Rešetku v 
Trenčíne 

6 

83 29.5.15 KomPrax Day (informačný stánok na podujatí) Iuventa Hotel Dixon, Banská Bystrica 104 

84 10.6.15 Štipendiá a granty na výskumné a študijné 
pobyty v zahraničí 

SAIA, n. o., RP Košice Podnikovohospodárska fakulta v 
Košiciach EU Bratislava 

14 

85 10.6.15 Ako písať dobrý životopis a motivačný list k 
žiadosti o štipendium 

SAIA, n. o. RP Žilina Kysucká knižnica v Čadci 5 

86 11.6.15 Štipendiá a granty na výskumné a študijné 
pobyty v zahraničí 

SAIA, n. o., RP Košice Filozofická knižnica UPJŠ Košice 8 

87 11.6.15 So správnymi informáciami dovidíš za hranice ... SAIA, n. o., RP Nitra Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v 
Nitre 

63 

88 11.6.15 SlovEnsko vs. SlovInsko: Rozdiel (nielen) v 
písmenku 

SAIA, n. o. RP Žilina Krajská knižnica v Žiline 7 

89 16.6.15 Štipendium na pobyt v zahraničí SAIA, n. o. RP Žilina Banka Žilina – coworkingový 
priestor 

7 

90 17.6.15 Granty a štipendiá na výskumné, študijné a 
jazykové pobyty v zahraničí 

SAIA, n. o. RP Žilina Fakulta humanitných vied ŽU 
Žilina 

12 

91 23.6.15 Ako vyšperkovať motivačný list a životopis k 
žiadosti o štipendium 

SAIA, n. o. RP Žilina Univerzitná knižnica ŽU Žilina 6 

92 24.6.15 Jeden dúšok ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ Ti nebude 
stačiť ... 

SAIA, n. o., RP Nitra Piaristické gymnázium sv. J. 
Kalazanského v Nitre 

7 

93 25.6.15 Získaj ŠTIPENDIUM a namaľuj si štúdium v 
ZAHRANIČÍ 

SAIA, n. o., RP Nitra Gymnázium Nové Zámky 45 
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94 25.6.15 Informačný deň SAIA o štipendijných 
možnostiach v zahraničí 

SAIA, n. o., RP Nitra Gymnázium Párovská ul. v Nitre 48 

95 8.7.15 Čo namiešať do motivačného listu a životopisu k 
žiadosti o štipendium (+ informácie o aktuálnych 
štipendijných ponukách) 

SAIA, n. o., RP Žilina Oravská knižnica A. Habovštiaka v 
Dolnom Kubíne 

11 

96 15.7.15 Štipendijné ponuky na krátkodobé pobyty a 
letné kurzy v zahraničí 

SAIA, n. o., RP Žilina Krajská knižnica v Žiline 16 

97 22.7.15 Ako si v mori ponúk uloviť štipendium do 
zahraničia 

SAIA, n. o., RP Žilina Turčianska knižnica v Martine 13 

98 22.7.15 Workshop: Ako napísať úspešný životopis a 
motivačný list (+ informácie o štúdiu na 
zahraničných univerzitách a štipendijných 
programoch SAIA, n. o.) 

Záhrada – Centrum 
nezávislej kultúry 

Záhrada – Centrum nezávislej 
kultúry v Banskej Bystrici 

6 

99 6.8.15 Štipendijné ponuky na krátke pobyty v zahraničí SAIA, n. o., RP Žilina Kysucká knižnica v Čadci 7 

100 10.8.15 Čo namiešať do motivačného listu a životopisu k 
žiadosti o štipendium (+ informácie o aktuálnych 
štipendijných ponukách) 

SAIA, n. o., RP Žilina Krajská knižnica v Žiline 18 

101 17.8.15 Krátke pobyty za hranicami SAIA, n. o., RP Žilina Oravská knižnica A. Habovštiaka v 
Dolnom Kubíne 

14 

102 25.8.15 Zápis študentov II. st./1. roč. Dekanát FEI TU 
Košice 

Fakulta elektrotechniky a 
informatiky TU Košice 

247 

103 26.8.15 Zápis študentov III. st./1. roč. Dekanát FF PU 
Prešov 

Filozofická fakulta PU Prešov 18 

104 28.8.15 Zápis študentov III. st./1. roč. Referát vedy a 
výskumu StF TU 
Košice 

Strojnícka fakulta TU Košice 9 

105 28.8.15 Zápis študentov III.st./2. roč. Referát vedy a 
výskumu StF TU 
Košice 

Strojnícka fakulta TU Košice 14 

106 31.8.15 Zápis študentov III. st. PBF PU Prešov Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
PU Prešov 

20 

107 2.9.15 Zápis doktorandov SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta stredoeurópskych štúdií 
UKF Nitra 

9 

108 2.9.15 Zápis doktorandov 1. roč. SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta prírodných vied UKF Nitra 21 

109 2.9.15 Zápis doktorandov 2. – 3. roč. SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta prírodných vied UKF Nitra 25 

110 2.9.15 Zápis študentov III. st.  PrF UPJŠ Košice Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
Košice 

50 

111 3.9.15 Úvodné stretnutie študentov 1. ročníka 
bakalárskeho štúdia 

PrF UPJŠ Košice Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
Košice 

128 

112 3.9.15 Zápis študentov do 1. roč. II. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Filozofická fakulta TvU Trnava 63 

113 3.9.15 Zápis študentov do 1. roč. II. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Právnická fakulta TvU Trnava 48 

114 3.9.15 Zápis študentov do 1. roč. II. stupňa, 2. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Právnická fakulta TvU Trnava 49 

115 4.9.15 Zápis študentov do 1. roč. II. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta európskych štúdií a 
regionálneho rozvoja SPU Nitra 

52 

116 4.9.15 Zápis študentov do 1. roč. II. stupňa, 2. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta európskych štúdií a 
regionálneho rozvoja SPU Nitra 

19 
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117 7.9.15 Zápis študentov do 2. roč. I. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta agrobiológie a 
potravinových zdrojov SPU Nitra 

69 

118 7.9.15 Zápis študentov do 2. roč. I. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta stredoeurópskych štúdií 
UKF Nitra 

46 

119 7.9.15 Zápis študentov do 2. roč. I. stupňa, 2. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta agrobiológie a 
potravinových zdrojov SPU Nitra 

17 

120 7.9.15 Zápis študentov do 3. roč. I. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta stredoeurópskych štúdií 
UKF Nitra 

48 

121 8.9.15 Zápis študentov do 2. roč. I. stupňa, 3. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta agrobiológie a 
potravinových zdrojov SPU Nitra 

38 

122 8.9.15 Zápis študentov do 2. roč. I. stupňa, 4. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta agrobiológie a 
potravinových zdrojov SPU Nitra 

73 

123 8.9.15 Zápis študentov do 3. roč. I. stupňa, 2. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta stredoeurópskych štúdií 
UKF Nitra 

20 

124 9.9.15 Zápis študentov do 1. roč. II. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta stredoeurópskych štúdií 
UKF Nitra 

45 

125 9.9.15 Zápis študentov do 2. roč. I. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta biotechnológie a 
potravinárstva SPU Nitra 

54 

126 9.9.15 Zápis študentov do 2. roč. I. stupňa, 2. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta biotechnológie a 
potravinárstva SPU Nitra 

21 

127 9.9.15 Zápis študentov do 2. roč. II. stupňa, 3. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta biotechnológie a 
potravinárstva SPU Nitra 

48 

128 10.9.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia na 
školský rok 2015/16 

SAIA, n. o., RP Žilina Krajská knižnica v Žiline 49 

129 10.9.15 Zápis študentov do 1. roč. II. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Technická fakulta SPU Nitra 39 

130 10.9.15 Zápis študentov do 3. roč. I. stupňa SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta biotechnológie a 
potravinárstva SPU Nitra 

35 

131 10.9.15 Zápis študentov do 3. roč. I. stupňa, 2. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta biotechnológie a 
potravinárstva SPU Nitra 

22 

132 10.9.15 Zápis študentov do 3. roč. I. stupňa, 3. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta biotechnológie a 
potravinárstva SPU Nitra 

59 

133 11.9.15 Zápis študentov do 1. roč. II. stupňa, 2. skupina SAIA, n. o., RP Nitra Technická fakulta SPU Nitra 62 

134 16.9.15 Týždeň dobrovoľníctva v Banskej Bystrici SAIA, n. o., RP Žilina Námestie SNP, Banská Bystrica 56 

135 17.9.15 Štipendiá na zahraničné výskumné mobility Ústav geotechniky 
SAV Košice 

Ústav geotechniky SAV Košice 14 

136 18.9.15 Štart semestra s info o štipendiách SAIA, n. o., RP Žilina aula Fakulty priemyselných 
technológií v Púchove TUAD 
Trenčín 

21 

137 22.9.15 Informačný seminár o programoch SAIA, n. o. SAIA, n. o., RP Nitra Katedra germanistiky Filozofickej 
fakulty UKF Nitra 

13 

138 23.9.15 Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých 
krajín sveta 

SAIA, n. o., RP Košice Filozofická knižnica Filozofickej 
fakulty UPJŠ Košice 

16 

139 24.9.15 Dlhodobé možnosti do zahraničia SAIA, n. o., RP Žilina Oravská knižnica A. Habovštiaka v 
Dolnom Kubíne 

34 

140 28.9.15 Štipendiá a granty na študijné, výskumné a 
jazykové pobyty do rôznych krajín sveta 

SAIA, n. o., RP Košice UVLF Košice 22 
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141 1.10.15 Štipendiá a granty 2016/2017 na študijné, 
výskumné a jazykové pobyty v rôznych krajinách 
sveta 

Prodekanka pre 
vedu a výskum FVS 
UPJŠ Košice 

Fakulta verejnej správy UPJŠ 
Košice 

25 

142 5.10.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre 
študentov ŽU Žilina 

SAIA, n. o., RP Žilina ŽU Žilina 8 

143 6.10.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre 
študentov UMB Banská Bystrica 

SAIA, n. o., RP Žilina Rektorát UMB  Banská Bystrica 7 

144 7.10.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre 
študentov KU Ružomberok 

SAIA, n. o., RP Žilina Univerzitná knižnica KU 
Ružomberok 

7 

145 7.10.15 Získaj ŠTIPENDIUM a „odošli sa 1. triedou“ prodekanka pre 
vedu a výskum FEM 
SPU Nitra 

Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU Nitra 

121 

146 8.10.15 Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých 
krajín sveta 

SAIA, n. o., RP Košice TU Košice 12 

147 8.10.15 Štúdium a štipendiá v zahraničí SAIA, n. o., RP Žilina Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci 68 

148 9.10.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre 
študentov stredných škôl 

SAIA, n. o., RP Žilina Obchodná akadémia sv. Tomáša 
Akvinského v Žiline 

58 

149 13.10.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre 
študentov Technickej univerzity vo Zvolene 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

6 

150 13.10.15 Štipendiá a granty 2016/2017 na študijné, 
výskumné a jazykové pobyty v rôznych krajinách 
sveta 

SAIA, n. o., RP Košice Unipocentrum PU Prešov 21 

151 13.10.15 Štipendiá a štúdium v zahraničí VŠVU Bratislava VŠVU Bratislava 80 

152 13.10.15 Univerzitný deň kariéry 2015 Kariérne centrum 
UMB Banská 
Bystrica 

Ekonomická fakulta UMB Banská 
Bystrica 

15 

153 14.10.15 Burza práce a informácií (informačný stánok na 
podujatí) 

EURES/ÚPSVaR 
Liptovský Mikuláš 

Dom kultúry, Liptovský Mikuláš 18 

154 14.10.15 Štipendiá a štúdium v zahraničí EU Bratislava EU Bratislava 17 

155 15.10.15 Burza práce a informácií (informačný stánok na 
podujatí) 

EURES/ÚPSVaR 
Vranov nad Topľou 

Mestský dom kultúry, Vranov nad 
Topľou 

170 

156 15.10.15 Štipendiá a štúdium v zahraničí FF UK Bratislava Filozofická fakulta UK Bratislava 28 

157 19.10.15 Burza práce a informácií (informačný stánok na 
podujatí) 

EURES/ÚPSVaR 
Nové Zámky 

Športová hala Milenium, Nové 
Zámky 

34 

158 20.10.15 Seminár k štipendiám DAAD (+ informácie o 
aktuálnych štipendijných ponukách) 

EU Bratislava EU Bratislava 19 

159 20.10.15 Štipendiá a štúdium v zahraničí STU Bratislava STU Bratislava 28 

160 21.10.15 AZU Day 2015 (informačný stánok na podujatí) AZU Trenčín TUAD Trenčín 27 

161 21.10.15 Štipendiá a štúdium v zahraničí UK Bratislava UK Bratislava 21 

162 22.10.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre 
študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v 
Martine UK Bratislava 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Jesseniova lekárska fakulta v 
Martine UK Bratislava 

12 

163 23.10.15 Štipendiá na študijné/výskumné pobyty do 
nemecky hovoriacich krajín 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Krajská knižnica v Žiline 12 
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164 27.10.15 Štipendiá a štúdium v zahraničí VŠMU Bratislava VŠMU Bratislava 120 

165 29.10.15 SLOVINSKO vs. SLOVENSKO – študijné a 
štipendijné možnosti 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Univerzitná knižnica pri ŽU Žilina 5 

166 3.11.15 Ikariéra – Dni príležitostí na ŽU Žilina 
(informačný stánok na podujatí) 

IAESTE Hala rektorátu ŽU Žilina 17 

167 4.11.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre 
študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

AU Banská Bystrica 11 

168 4.11.15 Naspor si informácie a získaj ŠTIPENDIUM SAIA, n. o., RP Nitra SPU Nitra 11 

169 5.11.15 Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Tvorivé centrum, Štátna vedecká 
knižnica v Banskej Bystrici 

8 

170 5.11.15 Vypi si svoju šálku štipendia v zahraničí... SAIA, n. o., RP Nitra UCM Trnava 22 

171 10.11.15 ...medVEDE vedia, ako na med... ...si VEDEC a 
vieš ako na ŠTIPENDIUM? 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta európskych štúdií a 
regionálneho rozvoja SPU Nitra 

5 

172 11.11.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre 
študentov TUAD Trenčín 

SAIA, n. o., RP Žilina Univerzitná knižica TUAD Trenčín 1 

173 11.11.15 Deň s románskymi jazykmi Katedra romanistiky 
FF UKF Nitra 

Katedra romanistiky Filozofickej 
fakulty UKF Nitra 

16 

174 11.11.15 Štipendiá a granty 2016/2017 na študijné, 
výskumné a jazykové pobyty v rôznych krajinách 
sveta 

UPJŠ Košice Filozofická fakulta UPJŠ Košice 6 

175 12.11.15 ...a ty kam POLETÍŠ na budúci semester?   SAIA, n. o., RP Nitra TvU Trnava 2 

176 12.11.15 Lastovičky sú už na ceste do ZAHRANIČIA...  SAIA, n. o., RP Nitra Filozofická fakulta TvU Trnava 3 

177 12.11.15 Štipendijné možnosti do nemecky hovoriacich 
krajín 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

7 

178 12.11.15 Štipendijné možnosti do nemecky hovoriacich 
krajín pre študentov 4. ročníka Lesníckej fakulty 
TU Zvolen 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

jazyková učebňa TU Zvolen 21 

179 15.11.15 Open day of the 2
nd 

EFPSA Conference 
(informačný stánok na podujatí) 

Slovenská asociácia 
študentov a 
absolventov 
psychológie 

Filozofická fakulta KU 
Ružomberok 

62 

180 18.11.15 „Odviate štipendiom“ (jesenný informačný deň 
SAIA) 

SAIA, n. o., RP Nitra Filozofická fakulta UKF Nitra 28 

181 19.11.15 Štipendijné a študijné možnosti do 
frankofónnych krajín 

SAIA, n. o., RP Žilina Krajská knižnica v Žiline 4 

182 23.11.15 Štipendiá na postgraduálne štúdium na CEU 
2016/2017 a iné štipendiá a granty pre 
študentov a doktorandov 

SAIA, n. o., RP Košice Fakulta verejnej správy UPJŠ 
Košice 

15 

183 24.11.15 Štipendiá na letné školy nemeckého jazyka 
ďalšie štipendijné ponuky 

SAIA, n. o., RP Žilina Univerzitná knižnica KU 
Ružomberok 

8 

184 25.11.15 International and Erasmus+ Day (informačný 
stánok na podujatí) 

UK Bratislava UK Bratislava 37 

185 25.11.15 International and Erasmus+ Day (seminár na 
podujatí) 

UK Bratislava UK Bratislava 28 

186 1.12.15 Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia na rok 
2016 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Oravská knižnica A. Habovštiaka v 
Dolnom Kubíne 

8 



87 

 

PČ Dátum Názov akcie Hlavný organizátor Miesto konania P
o

če
t 

ú
ča

st
n

ík
o

v 

187 2.12.15 Štipendijné ponuky do krajín Ázie SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Tvorivé centrum, Štátna vedecká 
knižnica v Banskej Bystrici 

15 

188 3.12.15 Ako „ZASIAŤ žiadosť a ZOŽAŤ štipendium“ na 
zahraničný pobyt ? 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva SPU Nitra 

11 

189 3.12.15 Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín SAIA, n. o., RP Žilina ŽU Žilina 4 

190 8.12.15 Štipendiá na študijné a jazykové pobyty do rusky 
hovoriacich krajín 

SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Centrum slovanských štúdií, 
Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici 

25 

191 8.12.15 Tri oriešky pre študenta SAIA, n. o., RP Nitra Pedagogická fakulta UKF Nitra 0 

192 9.12.15 Oslaď si štúdium a získaj štipendium SAIA SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta sociálnych vied UCM 
Trnava  

0 

193 10.12.15 Jazykové kurzy v zahraničí a iné štipendijné 
ponuky pre študentov, doktorandov a 
vysokoškolských pedagógov – leto 2016  

SAIA, n. o., RP Košice Unipocentrum PU Prešov 9 

194 10.12.15 Napoj sa na ŠTIPENDIUM ...a rozsvieť svoje 
ŠTÚDIUM v ZAHRANIČÍ 

SAIA, n. o., RP Nitra Materiálovotechnologická fakulta 
v Trnave STU Bratislava 

12 

195 10.12.15 Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín SAIA, n. o., RP 
Banská Bystrica 

Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

21 

196 15.12.15 Štipendium SAIA – SPRÁVNY KURZ pre tvoje 
štúdium 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU Nitra 

18 

197 15.12.15 Štipendium SAIA – SPRÁVNY KURZ pre tvoje 
štúdium 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta európskych štúdií a 
regionálneho rozvoja SPU Nitra 

18 

198 15.12.15 Štipendium SAIA – SPRÁVNY KURZ pre tvoje 
štúdium 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU Nitra 

21 

199 16.12.15 Štipendium SAIA – SPRÁVNY KURZ pre tvoje 
štúdium 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU Nitra 

16 

200 16.12.15 Štipendium SAIA – SPRÁVNY KURZ pre tvoje 
štúdium 

SAIA, n. o., RP Nitra Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU Nitra 

20 
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Príloha č. 2: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa 

odborov – štatistiky za výbery v roku 2015 
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Humanitné vedy 19 6 10 3 27 9 1 17   7 5 1 1 53 20 1 

Lekárske vedy 1   1   24 9 2 13           25 9 2 

Pôdohospodárske vedy         6 1   4 1         6 1   

Prírodné vedy 5 3 1 1 66 12 10 44   2 2     73 17 10 

Spoločenské vedy 22 2 15 5 30 7 2 20 1 3 1 2   55 10 2 

Technické vedy 10 5 5   51 9 2 39 1 2 1   1 63 15 2 

Umenie 15 7 6 2 5 1   4   1 1     21 9   

Spolu 72 23 38 11 209 48 17 141 3 15 10 3 2 296 81 17 
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Príloha č. 3: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa 

krajiny pobytu – štatistiky za výbery v roku 2015 

 

Krajina 
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Austrália 2   1 1 1     1   2 2     5 2   

Belgicko 1 1     8 3 1 4           9 4 1 

Bielorusko 1     1                   1     

Brazília 1   1                     1     

Česká republika 7 2 5   26 4 1 19 2         33 6 1 

Dánsko 2     2 6     6           8     

Estónsko 1 1     1     1   1 1     3 2   

Fínsko 2 1 1   6 2   4           8 3   

Francúzsko 3 2 1   12 1 4 7   1 1     16 4 4 

Grécko         2     2           2     

Holandsko         5 3   2           5 3   

Chorvátsko 2 1 1   2     2           4 1   

India         2 1   1           2 1   

Írsko 2 1 1                     2 1   

Island         1     1           1     

Izrael 1     1                   1     

Japonsko         3 1   2           3 1   

Južná Kórea         1 1               1 1   

Kanada 2 1 1   4 1 1 2           6 2 1 

Kazachstan         1     1           1     

Keňa         1     1           1     

Kolumbia 1   1   1 1               2 1   

Litva 1   1                     1     

Maďarsko 2   2   3 1   2           5 1   

Mexiko 2 1 1             2 2     4 3   

Nemecko 9 4 5   19 3 1 15   1     1 29 7 1 

Nórsko 3 2 1   2 1   1           5 3   

Nový Zéland         4 1   3   1     1 5 1   

Poľsko 1 1     7     7           8 1   

Portugalsko 1   1   2     2           3     

Rakúsko 1   1   13 4   9           14 4   
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Krajina 
pobytu 
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Ruská federácia 5 2 2 1 5     5           10 2   

Slovinsko 1   1   1     1           2     

Spojené štáty 
americké 3   2 1 11 3 1 7   6 4 2   20 7 1 

Španielsko         11 3   8   1   1   12 3   

Švajčiarsko 2 1   1 8 4 4             10 5 4 

Švédsko         8 1 1 6           8 1 1 

Taiwan 1   1                     1     

Taliansko 4 1 3   15 4 2 9           19 5 2 

Tanzánia         1     1           1     

Thajsko 2   1 1 1     1           3     

Turecko 1   1   2     2           3     

Ukrajina 1 1     2     1 1         3 1   

Veľká Británia 4   2 2 11 5 1 5           15 5 1 

Spolu 72 23 38 11 209 48 17 141 3 15 10 3 2 296 81 17 
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Príloha č. 4: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku 

2015 
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 Ekonomická univerzita v Bratislave 11 2 6 3 8 3   5   1   1   20 5   

 Fakulta aplikovaných jazykov 1   1                     1     

 Fakulta hospodárskej informatiky         1 1               1 1   

 Fakulta medzinárodných vzťahov                   1   1   1     

 Národohospodárska fakulta 3   2 1 6 2   4           9 2   

 Obchodná fakulta 3   3   1     1           4     

 Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 2     2                   2     

 Ústav medzinárodných programov 1 1                       1 1   

 Ústav medzinárodných vzťahov 1 1                       1 1   

 Katolícka univerzita v Ružomberku         1     1           1     

 Filozofická fakulta          1     1           1     

 Prešovská univerzita v Prešove 1     1 8 1   6 1 1 1     10 2   

 Fakulta humanitných a prírodných vied 1     1                   1     

 Fakulta manažmentu         1       1         1     
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Vysielajúca inštitúcia 
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 Filozofická fakulta         5 1   4           5 1   

 Pedagogická fakulta         2     2   1 1     3 1   

 Slovenská akadémia vied         2     2           2     

 Ústav orientalistiky          1     1           1     

 Ústav výskumu sociálnej komunikácie         1     1           1     

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre         10 4   5 1         10 4   

 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov         4 1   2 1         4 1   

 Fakulta biotechnológie a potravinárstva         3 1   2           3 1   

 Fakulta ekonomiky a manažmentu         3 2   1           3 2   

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 10 5 5   35 9 2 24   3 2   1 48 16 2 

 Fakulta architektúry 3 1 2   3 1   2           6 2   

 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1   1   2 2               3 2   

 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 5 3 2   10 2   8   1     1 16 5   

 Fakulta informatiky a informačných technológií         1     1           1     

 Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 1 1     6 1 1 4   1 1     8 3 1 

 Stavebná fakulta         9 3 1 5   1 1     10 4 1 

 Strojnícka fakulta         3     3           3     

 Ústav manažmentu         1     1           1     
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Vysielajúca inštitúcia 
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Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1   1   1     1           2     

 Fakulta verejného zdravotníctva         1     1           1     

 Lekárska fakulta 1   1                     1     

Technická univerzita v Košiciach 1   1   10     9 1         11     

 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií         2     2           2     

 Fakulta výrobných technológií v Prešove         1     1           1     

 Hutnícka fakulta 1   1   5     4 1         6     

 Stavebná fakulta         1     1           1     

 Strojnícka fakulta         1     1           1     

Technická univerzita vo Zvolene         3     3           3     

 Fakulta ekológie a environmentalistiky         1     1           1     

 Lesnícka fakulta         2     2           2     

Trnavská univerzita v Trnave 1   1   2 2       1 1     4 3   

 Filozofická fakulta         1 1       1 1     2 2   

 Pedagogická fakulta         1 1               1 1   

 Právnická fakulta 1   1                     1     

Univerzita Komenského v Bratislave 14 4 9 1 71 22 9 40   4 2 2   89 28 9 

 Evanjelická bohoslovecká fakulta 1   1   1     1           2     
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Vysielajúca inštitúcia 
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 Fakulta managementu 2   2                     2     

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 1     8 1 3 4           9 2 3 

 Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1   1                     1     

 Farmaceutická fakulta         1     1           1     

 Filozofická fakulta 5 2 3   14 6   8   1 1     20 9   

 Jesseniova lekárska fakulta v Martine         4     4           4     

 Lekárska fakulta         18 9 3 6           18 9 3 

 Pedagogická fakulta         1     1   1 1     2 1   

 Právnická fakulta 2   1 1           2   2   4     

 Prírodovedecká fakulta 2 1 1   24 6 3 15           26 7 3 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 3 3 1 11   1 10           18 3 1 

 Fakulta prírodných vied 1 1     9     9           10 1   

 Filozofická fakulta 6 2 3 1 2   1 1           8 2 1 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 1 5   10 2 1 7           16 3 1 

 Ekonomická fakulta 1   1   1   1             2   1 

 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1   1                     1     

 Fakulta prírodných vied         3     3           3     

 Filozofická fakulta 4 1 3   6 2   4           10 3   
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Vysielajúca inštitúcia 
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Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 1   1   17 3 4 10   3 3     21 6 4 

 Filozofická fakulta 1   1   2     2   2 2     5 2   

 Právnická fakulta         1   1             1   1 

 Prírodovedecká fakulta         14 3 3 8   1 1     15 4 3 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3   1 2 3     3   1     1 7     

 Fakulta masmediálnej komunikácie 2   1 1 1     1           3     

 Fakulta sociálnych vied         1     1           1     

 Filozofická fakulta 1     1 1     1   1     1 3     

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach         5 1   4           5 1   

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 1 3                     4 1   

 Divadelná fakulta 1   1                     1     

 Filmová a televízna fakulta 1 1                       1 1   

 Hudobná a tanečná fakulta 2   2                     2     

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 7 5 1 1 2     2   1 1     10 6   

Žilinská univerzita v Žiline 3 2 1   10 1   9           13 3   

 Elektrotechnická fakulta         2     2           2     

 Fakulta bezpečnostného inžinierstva         2     2           2     
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Vysielajúca inštitúcia 
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 Fakulta humanitných vied 1 1                       1 1   

 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov         1     1           1     

 Fakulta riadenia a informatiky 2 1 1   3     3           5 1   

 Stavebná fakulta         1 1               1 1   

 Strojnícka fakulta         1     1           1     

Iné 2     2                   2     

Spolu 72 23 38 11 209 48 17 141 3 15 10 3 2 296 81 17 
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Príloha č. 5: Uchádzači a schválení štipendisti s trvalým pobytom na Slovensku podľa 

pohlavia – štatistiky za výbery v roku 2015 
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 Muž 21 10 10 1 86 16 7 62 1 5 3 1 1 112 29 7 

 Žena 51 13 28 10 123 32 10 79 2 10 7 2 1 184 52 10 

Spolu 72 23 38 11 209 48 17 141 3 15 10 3 2 296 81 17 
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Príloha č. 6: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa odborov – štatistiky 

za výbery v roku 2015 

 

Vedný odbor 

Zahr. študent Zahr. doktorand 
Zahr. VŠ učiteľ/ 
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Humanitné vedy 14 6 3 5 18 8 6 4 68 37 2 23 6 100 51 2 

Lekárske vedy 1     1 3   1 2 8 3   2 3 12 3   

Pôdohospodárske vedy 1 1     5 1 2 2 23 1   17 5 29 3   

Prírodné vedy 5 2 2 1 18 5 5 8 122 44 7 55 16 145 51 7 

Spoločenské vedy 16 3 4 9 13 7 2 4 70 17 6 38 9 99 27 6 

Technické vedy 8 2   6 9 2 3 4 44 17 1 22 4 61 21 1 

Umenie 4 1   3 2 2     7 3   2 2 13 6   

Spolu 49 15 9 25 68 25 19 24 342 122 16 159 45 459 162 16 
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Príloha č. 7: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa krajiny pôvodu – 

štatistiky za výbery v roku 2015 

  

Štátna 
príslušnosť 

Zahr. študent Zahr. doktorand 
Zahr. VŠ učiteľ/ 
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Afganistan 2     2                   2     

Albánsko                 3     2 1 3     

Argentína         1     1           1     

Arménsko                 1     1   1     

Azerbajdžan                 1       1 1     

Bielorusko 2   1 1 1     1 7 5   1 1 10 5   

Brazília                 1 1       1 1   

Bulharsko 3 1   2 3   2 1 11 6   4 1 17 7   

Česká republika 1     1 8 5 3   17 9 2 6   26 14 2 

Čierna Hora                 1     1   1     

Čína                 2     1 1 2     

Egypt 1     1 3     3 9 5   4   13 5   

Francúzsko 1     1                   1     

Grécko                 2 2       2 2   

Gruzínsko 2 1   1 2   1 1 3 1   2   7 2   

Haiti 1     1                   1     

Chorvátsko                 6 3 1 2   6 3 1 

India 1     1 5 2   3 10 5   4 1 16 7   

Japonsko         2 1   1 2 1 1     4 2 1 

Kanada 1 1             2 1     1 3 2   

Kazachstan 1     1         3 1 1 1   4 1 1 

Lotyšsko                 1 1       1 1   

Macedónsko 1 1                       1 1   

Maďarsko         3 3     5 3   1 1 8 6   

Mexiko                 2 1   1   2 1   

Moldavsko 1     1         7     5 2 8     

Pakistan         1     1           1     

Poľsko 5 2 3   4 3   1 26 13 1 8 4 35 18 1 

Portugalsko                 1     1   1     

Rumunsko         2 1   1 6 5   1   8 6   

Ruská federácia 2 1   1 5 1 1 3 37 12 1 22 2 44 14 1 

Slovinsko                 3 3       3 3   
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Štátna 
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Spojené štáty 
americké                 2 1   1   2 1   

Srbsko 2 1   1 2   2   11     9 2 15 1   

Sýria 1     1                   1     

Španielsko 2     2 1 1     6 2 1 2 1 9 3 1 

Švédsko         1     1           1     

Taliansko                 2 1   1   2 1   

Thajsko                 1 1       1 1   

Turecko 2     2 1   1   7 1   4 2 10 1   

Ukrajina 17 7 5 5 22 7 9 6 139 38 8 70 23 178 52 8 

Uzbekistan         1 1     5     4 1 6 1   

Spolu 49 15 9 25 68 25 19 24 342 122 16 159 45 459 162 16 
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Príloha č. 8: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa prijímajúcej inštitúcie – štatistiky za výbery v roku 2015 

 

Pozývajúca inštitúcia 
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Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a 
marketingovej komunikácie v Bratislave                 1     1   1 

  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši         1     1           1 
  Ekonomická univerzita v Bratislave 7 1 2 4         14 3 1 8 2 21 4 1 

 Fakulta hospodárskej informatiky                 1     1   1 
   Fakulta medzinárodných vzťahov 4 1 2 1         1     1   5 1 

  Fakulta podnikového manažmentu                 3 1     2 3 1 
  Národohospodárska fakulta                 8 2 1 5   8 2 1 

 Obchodná fakulta 3     3         1     1   4 
  Katolícka univerzita v Ružomberku         2 1 1   3 2     1 5 3 

  Filozofická fakulta          1 1     2 2       3 3 
  Pedagogická fakulta         1   1   1       1 2 

  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky                 2 1   1   2 1 
  Výskumný ústav potravinársky v Bratislave                 1     1   1 

   Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre                  1 1       1 1 
 Paneurópska vysoká škola v Bratislave                 1     1   1 

   Fakulta práva                 1     1   1 
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Pozývajúca inštitúcia 
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Prešovská univerzita v Prešove         9 4 4 1 24 9 1 10 4 33 13 1 

 Fakulta humanitných a prírodných vied         4 1 2 1 11 5 1 2 3 15 6 1 

 Fakulta manažmentu                 2     1 1 2 
   Filozofická fakulta         4 2 2   9 3   6   13 5 

  Gréckokatolícka teologická fakulta                 2 1   1   2 1 
  Pedagogická fakulta         1 1               1 1 
 Slovenská akadémia vied 1 1     9 2 2 5 63 31 3 23 6 73 34 3 

 Astronomický ústav SAV                  3 1   2   3 1 
  Botanický ústav SAV                  1     1   1 

   Elektrotechnický ústav SAV                  5   1 3 1 5 
 

1 

 Filozofický ústav SAV                  2 1   1   2 1 
  Fyzikálny ústav SAV                  2 1   1   2 1 
  Geografický ústav SAV                  1     1   1 

   Geologický ústav SAV                  1 1       1 1 
  Historický ústav SAV                  3 2 1     3 2 1 

 Matematický ústav SAV          1   1   1 1       2 1 
  Slavistický ústav Jána Stanislava SAV                  2 2       2 2 
  Sociologický ústav SAV          1     1 1       1 2 

   Spoločenskovedný ústav SAV                  1 1       1 1 
  Ústav anorganickej chémie SAV          1     1 1 1       2 1 
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Pozývajúca inštitúcia 
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 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV                  4 4       4 4 
  Ústav experimentálnej fyziky SAV                  6 2   4   6 2 
  Ústav experimentálnej psychológie SAV                  1     1   1 

   Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV                  3 1   1 1 3 1 
  Ústav geotechniky SAV          1     1 2     2   3 

   Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV          1   1             1 
   Ústav politických vied SAV          2 1   1 7 2   4 1 9 3 

  Ústav polymérov SAV  1 1     1 1     7 5 1   1 9 7 1 

 Ústav pre výskum srdca SAV          1     1           1 
   Ústav slovenskej literatúry SAV                  1 1       1 1 

  Ústav svetovej literatúry SAV                  3 2     1 3 2 
  Ústav zoológie SAV                  1 1       1 1 
  Virologický ústav SAV                 4 2   2   4 2 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4     4 7 1 3 3 33 1 1 24 7 44 2 1 

 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov         4 1   3 12     10 2 16 1 
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva 1     1         12 1   8 3 13 1 
  Fakulta ekonomiky a manažmentu 3     3 1   1   6   1 3 2 10 

 
1 

 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva         2   2   3     3   5 
  Slovenská technická univerzita v Bratislave 4     4 5 2 2 1 20 8 1 10 1 29 10 1 

 Fakulta architektúry 1     1 1 1     2 1   1   4 2 
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Pozývajúca inštitúcia 
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 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1     1                   1 
   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie         1     1 4 1 1 1 1 5 1 1 

 Materiálovotechnologická fakulta v Trnave                 5 3   2   5 3 
  Stavebná fakulta 2     2 2 1 1   9 3   6   13 4 
  Strojnícka fakulta         1   1             1 

  Spoločnosť kulturálnej antropológie v Tornali                 1       1 1 
  Technická univerzita v Košiciach 3 1   2 3 1 1 1 16 7   7 2 22 9 

  Ekonomická fakulta         1   1   3 2   1   4 2 
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 1     1         1     1   2 

   Fakulta elektrotechniky a informatiky         1     1 2 2       3 2 
  Fakulta výrobných technológií v Prešove 1 1     1 1     2 1   1   4 3 
  Filozofická fakulta                 1       1 1 

   Stavebná fakulta 1     1         1     1   2 
   Strojnícka fakulta                 6 2   3 1 6 2 

 Technická univerzita vo Zvolene         1   1   8 1   6 1 9 1 
  Drevárska fakulta         1   1   3 1   2   4 1 
  Fakulta ekológie a environmentalistiky                 3     2 1 3 

   Lesnícka fakulta                 2     2   2 
  Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne                 2 1     1 2 1 

  Centrum kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio                 1 1       1 1 
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Pozývajúca inštitúcia 
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 Fakulta priemyselných technológií                 1       1 1 
  Trnavská univerzita v Trnave 1     1 2 2     6 1   4 1 9 3 

  Filozofická fakulta 1     1         2     1 1 3 
   Pedagogická fakulta         1 1     1 1       2 2 

  Právnická fakulta         1 1     3     3   4 1 
 Univerzita Komenského v Bratislave 17 7 5 5 19 7 4 8 65 23 3 32 7 101 37 3 

 Fakulta managementu 3   1 2 2 1   1           5 1 
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky         4 1   3 12 5 1 6   16 6 1 

 Fakulta sociálnych a ekonomických vied         1 1               1 1 
  Fakulta telesnej výchovy a športu                 1     1   1 

   Farmaceutická fakulta 1 1     1     1           2 1 
  Filozofická fakulta 8 3 3 2 5 2 2 1 19 9   7 3 32 14 
  Jesseniova lekárska fakulta v Martine                 2 1     1 2 1 
  Lekárska fakulta 1     1                   1 

   Pedagogická fakulta 1 1     3   2 1 10 2 1 7   14 3 1 

 Právnická fakulta 1   1   1     1 3 2   1   5 2 
  Prírodovedecká fakulta 2 2     2 2     18 4 1 10 3 22 8 1 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre         1 1     11 6   4 1 12 7 
  Fakulta prírodných vied                 1     1   1 

   Fakulta stredoeurópskych štúdií                 1     1   1 
  



106 

 

Pozývajúca inštitúcia 
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 Filozofická fakulta         1 1     7 4   2 1 8 5 
  Pedagogická fakulta                 2 2       2 2 
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 3   1 1 1     16 8 2 5 1 21 12 2 

 Ekonomická fakulta                 5 2 1 2   5 2 1 

 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov                 5 2 1 1 1 5 2 1 

 Fakulta prírodných vied                 1     1   1 
   Filozofická fakulta 4 3   1 1 1     5 4   1   10 8 

 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 4 1 2 1 6 2 1 3 34 8 2 18 6 44 11 2 

 Botanická záhrada                 4     4   4 
   Fakulta verejnej správy                 1   1     1 
 

1 

 Filozofická fakulta 1     1 2 1   1 7 1   4 2 10 2 
  Lekárska fakulta                 1       1 1 

   Právnická fakulta         2 1   1 2     2   4 1 
  Prírodovedecká fakulta 3 1 2   2   1 1 19 7 1 8 3 24 8 1 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave                 5 2 1 2   5 2 1 

 Fakulta prírodných vied                 2   1 1   2 
 

1 

 Filozofická fakulta                 3 2   1   3 2 
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach                 1       1 1 

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave         1 1     1       1 2 1 
  Filmová a televízna fakulta         1 1               1 1 
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Pozývajúca inštitúcia 
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 Hudobná a tanečná fakulta                 1       1 1 
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 3 1   2         2 2       5 3 

 Žilinská univerzita v Žiline         1     1 12 8 1 3   13 8 1 

 Elektrotechnická fakulta                 2 2       2 2 
  Fakulta humanitných vied                 2 1 1     2 1 1 

 Fakulta riadenia a informatiky         1     1 1 1       2 1 
  Stavebná fakulta                 5 2   3   5 2 
  Strojnícka fakulta                 2 2       2 2 
 Iné (uchádzači v žiadosti neuviedli pozývajúcu inštitúciu) 1     1         1       1 2 

  Spolu 49 15 9 25 68 25 19 24 342 122 16 159 45 459 162 16 
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Príloha č. 9: Uchádzači a schválení štipendisti zo zahraničia podľa pohlavia – štatistiky 

za výbery v roku 2015 

  

Pohlavie 

Zahr. študent Zahr. doktorand 
Zahr. VŠ učiteľ/ 
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Muž 13   1 12 30 12 7 11 179 69 10 84 16 222 81 10 

Žena 36 15 8 13 38 13 12 13 163 53 6 75 29 237 81 6 

Spolu 49 15 9 25 68 25 19 24 342 122 16 159 45 459 162 16 
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Príloha č. 10: Vzory dotazníkov pre zisťovanie spokojnosti 

 

Dotazník spokojnosti 

pre členov výberových komisií 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 výberových 

komisií. Spätná väzba sa týka najmä spokojnosti s podmienkami NŠP a kvality 

a komplexnosti práce SAIA. Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o spoluprácu a 

vyplnenie tohto krátkeho dotazníka spokojnosti, ktorý nám pomôže, vďaka Vašim návrhom, 

pripomienkam a postrehom, skvalitniť zabezpečenie NŠP. 

 

1) Ako hodnotíte komunikáciu s administrátorom programu? 

Spokojný/-á  Skôr spokojný/-á Skôr nespokojný/-á  Nespokojný/-á 

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

zmeny: 

 

2) Ako hodnotíte pripravené podkladové materiály na zasadnutie výberovej 

komisie? 

Spokojný/-á  Skôr spokojný/-á Skôr nespokojný/-á  Nespokojný/-á 

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

zmeny: 

 

3) Vyhovujú súčasné kritériá hodnotenia žiadostí potrebám výberu štipendistov? 

Áno   Skôr áno   Skôr nie   Nie 

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

 

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

 Áno   Skôr áno   Skôr nie   Nie 

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

 

5) Vyjadrite sa k nasledovným aspektom Národného štipendijného programu SR: 

- Celkové financovanie programu 

Dostatočné  Skôr dostatočné  Skôr nedostatočné Nedostatočné 
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- Možná dĺžka pobytu v rámci jednotlivých podporovaných cieľových skupín 

 Dostatočná  Skôr dostatočná  Skôr nedostatočná Nedostatočná 

 

- Podporované cieľové skupiny 

Vyhovujúce  Skôr vyhovujúce  Skôr nevyhovujúce Nevyhovujúce  

 

- 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  Samostatný cestovný grant (bez štipendia) 

 

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 Možná dĺžka štipendijného pobytu v rámci NŠP je dostatočná na uskutočnenie 

Vašich cieľov. 

o Privítal/-a by som dlhšiu dobu pobytu ako poskytujú podmienky NŠP. 

o Privítal/-a by som kratšiu dobu pobytu ako poskytujú podmienky NŠP. 

 

- Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti 

Nenáročné  Skôr nenáročné  Skôr náročné  Náročné 

 

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nedostatočná“/„Nedostatočná“, „Skôr náročné“/„Náročné“ 

uveďte, prosím, návrhy na zmeny: 
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4) Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu? 

Spokojný/-á  Skôr spokojný/-á Skôr nespokojný/-á  Nespokojný/-á 

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

zmeny: 

 

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

Áno   Skôr áno   Skôr nie   Nie 

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

 

6) Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom, 

zahraničným partnerom)? 

Áno   Skôr áno   Skôr nie   Nie 

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

 

7) Priestor pre Váš komentár: 

 

 

Ďakujeme! 
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Dotazník spokojnosti pre uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu 

pre uchádzačov zo zahraničia 

 

Dotazník spokojnosti 

pre uchádzačov a štipendistov Národného štipendijného programu SR 

 

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a SAIA, n. o., sa SAIA zaväzuje raz ročne získavať spätnú väzbu od uchádzačov 

a štipendistov Národného štipendijného programu SR. Spätná väzba sa týka najmä 

spokojnosti s podmienkami NŠP a kvality a komplexnosti práce SAIA. Touto cestou by sme 

Vás chceli poprosiť o spoluprácu a vyplnenie tohto krátkeho dotazníka spokojnosti, ktorý nám 

pomôže, vďaka Vašim návrhom, pripomienkam a postrehom, skvalitniť zabezpečenie NŠP. 

 

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

Schválené – vyberte výšku štipendia: --vyberte--    Neschválené 

 

2) O štipendium ste sa uchádzali v kategórii: 

Študent  Doktorand  Vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník 

 

3) Vyjadrite sa k nasledujúcim aspektom Národného štipendijného programu SR: 

- Stanovená výška mesačného štipendia 

Dostatočná  Skôr dostatočná  Skôr nedostatočná Nedostatočná 

 

- Možná dĺžka pobytu na uskutočnenie štúdia, úloh a cieľov pobytu 

o Možná dĺžka štipendijného pobytu v rámci NŠP je dostatočná na uskutočnenie 

Vašich cieľov. 

o Privítal/-a by som dlhšiu dobu pobytu ako poskytujú podmienky NŠP. 

o Privítal/-a by som kratšiu dobu pobytu ako poskytujú podmienky NŠP. 

 

- Vypracovanie žiadosti a predkladaných materiálov k žiadosti 

Nenáročné  Skôr nenáročné  Skôr náročné  Náročné 

 

Ak ste vyznačili možnosť „Skôr nedostatočná“/„Nedostatočná“, „Skôr náročné/Náročné“ 

uveďte, prosím, návrhy na zmeny: 
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4) Ako hodnotíte komunikáciu s administrátormi programu? 

Spokojný/-á  Skôr spokojný/-á Skôr nespokojný/-á  Nespokojný/-á 

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

zmeny: 

 

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

Áno   Skôr áno   Skôr nie   Nie 

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

 

6) Odporučili by ste Národný štipendijný program SR (študentom, kolegom, 

zahraničným partnerom)? 

Áno   Skôr áno   Skôr nie   Nie 

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

 

7) Priestor pre Váš komentár: 

 

 

Ďakujeme! 
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Príloha č. 11: Vyslaní štipendisti v roku 2015 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty 

podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá a cestovné granty 

 

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI 

Vysielajúca inštitúcia 

Výška 
čerpaných 
finančných 

prostriedkov v 
EUR 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 5 350,00 EUR 2 6 

Fakulta múzických umení 5 350,00 EUR 2 6 

Ekonomická univerzita v Bratislave 3 080,00 EUR 1 4 

Ústav medzinárodných programov  3 080,00 EUR 1 4 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 12 422,32 EUR 4 15,5 

Fakulta architektúry 2 160,00 EUR 1 3 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 7 062,32 EUR 2 8,5 

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 3 200,00 EUR 1 4 

Technická univerzita vo Zvolene 835,42 EUR 1 0,5 

Lesnícka fakulta 835,42 EUR 1 0,5 

Univerzita Komenského v Bratislave 21 067,54 EUR 10 25,5 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 435,00 EUR 1 0,5 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 4 023,57 EUR 1 6 

Filozofická fakulta 10 833,99 EUR 7 15,5 

Prírodovedecká fakulta 5 774,98 EUR 1 3,5 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 059,90 EUR 3 9,5 

Ekonomická fakulta 8 526,01 EUR 1 5 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 230,00 EUR 1 0,5 

Filozofická fakulta 1 303,89 EUR 1 4 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 12 420,00 EUR 3 14 

Filozofická fakulta 4 500,00 EUR 1 5 

Lekárska fakulta 2 700,00 EUR 1 3 

Prírodovedecká fakulta 5 220,00 EUR 1 6 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 11 443,84 EUR 2 10 

Divadelná fakulta 11 443,84 EUR 2 10 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 6 938,88 EUR 6 13,5 

Žilinská univerzita v Žiline 3 651,88 EUR 1 4,5 

Fakulta riadenia a informatiky 3 651,88 EUR 1 4,5 

Celkový súčet 87 269,78 EUR 33 103 

 

SLOVENSKÍ DOKTORANDI 

Vysielajúca inštitúcia 

Výška 
čerpaných 
finančných 

prostriedkov v 
EUR 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

Ekonomická univerzita v Bratislave 12 302,83 EUR 4 9,5 

Fakulta hospodárskej informatiky 2 669,84 EUR 1 2 

Fakulta medzinárodných vzťahov 1 854,43 EUR 1 1 

Národohospodárska fakulta 3 290,00 EUR 1 3,5 

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 4 488,56 EUR 1 3 
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Vysielajúca inštitúcia 

Výška 
čerpaných 
finančných 

prostriedkov v 
EUR 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

Prešovská univerzita v Prešove 1 730,71 EUR 2 2 

Pedagogická fakulta 1 730,71 EUR 2 2 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 571,62 EUR 5 19,5 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 450,00 EUR 1 1 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 25 321,62 EUR 3 15 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 2 800,00 EUR 1 3,5 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 61 206,91 EUR 16 51 

Fakulta architektúry 4 149,33 EUR 1 3 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 28 757,08 EUR 5 19 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 12 691,18 EUR 4 11 

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 4 192,25 EUR 2 3,5 

Stavebná fakulta 11 417,07 EUR 4 14,5 

Technická univerzita v Košiciach 14 878,96 EUR 6 13,5 

Stavebná fakulta 6 073,33 EUR 2 7 

Strojnícka fakulta 8 805,63 EUR 4 6,5 

Technická univerzita vo Zvolene 35 679,52 EUR 5 22,5 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 31 746,51 EUR 3 19 

Lesnícka fakulta 3 933,01 EUR 2 3,5 

Trnavská univerzita v Trnave 6 278,69 EUR 2 6 

Filozofická fakulta 2 600,00 EUR 1 4 

Pedagogická fakulta 3 678,69 EUR 1 2 

Univerzita Komenského v Bratislave 160 459,72 EUR 39 149 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 5 381,10 EUR 2 5 

Farmaceutická fakulta 3 200,00 EUR 1 8 

Filozofická fakulta 28 767,05 EUR 8 34 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 2 753,54 EUR 2 5 

Lekárska fakulta 46 294,17 EUR 9 35 

Prírodovedecká fakulta 74 063,86 EUR 17 62 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 858,20 EUR 5 22 

Fakulta prírodných vied 13 973,39 EUR 2 11 

Filozofická fakulta 12 884,81 EUR 3 11 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 364,22 EUR 2 2 

Filozofická fakulta 1 364,22 EUR 2 2 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 8 923,57 EUR 3 7 

Fakulta verejnej správy 364,38 EUR 1 1 

Právnická fakulta 7 259,19 EUR 1 4 

Prírodovedecká fakulta 1 300,00 EUR 1 2 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250,00 EUR 1 1 

Fakulta prírodných vied 1 250,00 EUR 1 1 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 398,39 EUR 2 5,5 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 3 200,00 EUR 1 4 

Žilinská univerzita v Žiline 2 440,00 EUR 2 3 

Fakulta riadenia a informatiky 840,00 EUR 1 1 

Stavebná fakulta 1 600,00 EUR 1 2 

Celkový súčet 371 543,34 EUR 95 317,5 
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CESTOVNÝ GRANT PRE ŠTIPENDISTOV POBERAJÚCICH ŠTIPENDIUM 

Vysielajúca inštitúcia 

Výška 
cestovného 

grantu v EUR 

Počet štipendistov 
poberajúcich 

cestovný grant 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 181,00 EUR 2 

Fakulta múzických umení 181,00 EUR 2 

Ekonomická univerzita v Bratislave 1 302,00 EUR 2 

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 700,00 EUR 1 

Fakulta medzinárodných vzťahov 602,00 EUR 1 

Prešovská univerzita v Prešove 100,00 EUR 1 

Pedagogická fakulta 100,00 EUR 1 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 504,00 EUR 5 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 702,00 EUR 2 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 802,00 EUR 3 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 2 731,70 EUR 9 

Fakulta architektúry 100,00 EUR 1 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 632,31 EUR 3 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 609,89 EUR 1 

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 89,50 EUR 1 

Stavebná fakulta 300,00 EUR 3 

Technická univerzita v Košiciach 1 346,00 EUR 3 

Stavebná fakulta 644,00 EUR 1 

Strojnícka fakulta 702,00 EUR 2 

Technická univerzita vo Zvolene 1 044,65 EUR 5 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 744,65 EUR 2 

Lesnícka fakulta 300,00 EUR 3 

Trnavská univerzita v Trnave 100,00 EUR 1 

Pedagogická fakulta 100,00 EUR 1 

Univerzita Komenského v Bratislave 5 272,22 EUR 23 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 63,00 EUR 1 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 100,00 EUR 1 

Filozofická fakulta 389,00 EUR 4 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 295,98 EUR 3 

Lekárska fakulta 1 734,00 EUR 3 

Prírodovedecká fakulta 2 690,24 EUR 11 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 085,15 EUR 4 

Fakulta prírodných vied 885,15 EUR 2 

Filozofická fakulta 200,00 EUR 2 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 285,50 EUR 3 

Ekonomická fakulta 100,00 EUR 1 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 85,50 EUR 1 

Filozofická fakulta 100,00 EUR 1 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 1 110,00 EUR 3 

Lekárska fakulta 100,00 EUR 1 

Prírodovedecká fakulta 1 010,00 EUR 2 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100,00 EUR 1 

Fakulta prírodných vied 100,00 EUR 1 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 230,97 EUR 2 

Žilinská univerzita v Žiline 765,48 EUR 3 

Fakulta riadenia a informatiky 665,48 EUR 2 

Stavebná fakulta 100,00 EUR 1 

Celkový súčet 17 158,67 EUR 67 
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SAMOSTATNÝ CESTOVNÝ GRANT 

Vysielajúca inštitúcia 

Výška 
cestovného 

grantu v EUR 

Počet štipendistov 
poberajúcich 

cestovný grant 

Prešovská univerzita v Prešove 1 009,00 EUR 1 

Pedagogická fakulta 1 009,00 EUR 1 

Slovenská akadémia vied 3 411,36 EUR 3 

Botanický ústav SAV 1 211,36 EUR 1 

Chemický ústav SAV 1 100,00 EUR 1 

Virologický ústav SAV 1 100,00 EUR 1 

Univerzita Komenského v Bratislave 460,00 EUR 1 

Filozofická fakulta 460,00 EUR 1 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 142,33 EUR 1 

Filozofická fakulta 1 142,33 EUR 1 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 495,26 EUR 1 

Prírodovedecká fakulta 495,26 EUR 1 

Celkový súčet 6 517,95 EUR 7 
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Príloha č. 12: Prijatí štipendisti v roku 2015 – čerpanie štipendijných mesiacov, počty 

podporených osôb a vynaložené prostriedky na štipendiá a preplatenie zdravotnej 

prehliadky 

 

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI 

Prijímajúca inštitúcia 

Výška 
čerpaných 
finančných 

prostriedkov v 
EUR 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

Ekonomická univerzita v Bratislave 3 150,00 EUR 2 9 

Fakulta medzinárodných vzťahov 1 400,00 EUR 1 4 

Národohospodárska fakulta 1 750,00 EUR 1 5 

Prešovská univerzita v Prešove 3 500,00 EUR 3 10 

Fakulta humanitných a prírodných vied 350,00 EUR 1 1 

Filozofická fakulta 3 150,00 EUR 2 9 

Technická univerzita v Košiciach 1 400,00 EUR 1 4 

Fakulta výrobných technológií v Prešove 1 400,00 EUR 1 4 

Technická univerzita vo Zvolene 1 400,00 EUR 1 4 

Drevárska fakulta 1 400,00 EUR 1 4 

Univerzita Komenského v Bratislave 10 661,00 EUR 8 30,5 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 336,00 EUR 1 1 

Farmaceutická fakulta 1 400,00 EUR 1 4 

Filozofická fakulta 8 925,00 EUR 6 25,5 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 150,00 EUR 2 9 

Filozofická fakulta 3 150,00 EUR 2 9 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 7 000,00 EUR 5 20 

Prírodovedecká fakulta 1 400,00 EUR 1 4 

Filozofická fakulta 3 850,00 EUR 3 11 

Právnická fakulta 1 750,00 EUR 1 5 

Celkový súčet 30 261,00 EUR 22 86,5 

 

ZAHRANIČNÍ DOKTORANDI 

Prijímajúca inštitúcia 

Výška 
čerpaných 
finančných 

prostriedkov v 
EUR 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

Prešovská univerzita v Prešove 7 540,00 EUR 3 13 

Fakulta humanitných a prírodných vied 4 640,00 EUR 1 8 

Filozofická fakulta 580,00 EUR 1 1 

Pedagogická fakulta 2 320,00 EUR 1 4 

Slovenská akadémia vied 16 240,00 EUR 9 28 

Fyzikálny ústav SAV  2 320,00 EUR 1 4 

Historický ústav SAV  2 320,00 EUR 1 4 

Chemický ústav SAV  580,00 EUR 1 1 

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV  2 320,00 EUR 1 4 

Ústav experimentálnej fyziky SAV  580,00 EUR 1 1 

Ústav hudobnej vedy SAV  2 320,00 EUR 1 4 
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Prijímajúca inštitúcia 

Výška 
čerpaných 
finančných 

prostriedkov v 
EUR 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

Ústav materiálového výskumu SAV  2 900,00 EUR 1 5 

Ústav polymérov SAV  2 900,00 EUR 2 5 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 740,00 EUR 1 3 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 1 740,00 EUR 1 3 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 12 180,00 EUR 5 21 

Fakulta architektúry 5 220,00 EUR 2 9 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 740,00 EUR 1 3 

Stavebná fakulta 5 220,00 EUR 2 9 

Technická univerzita v Košiciach 1 740,00 EUR 1 3 

Fakulta výrobných technológií v Prešove 1 740,00 EUR 1 3 

Technická univerzita vo Zvolene 4 640,00 EUR 1 8 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 4 640,00 EUR 1 8 

Univerzita Komenského v Bratislave 11 020,00 EUR 6 19 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 740,00 EUR 2 3 

Filozofická fakulta 7 540,00 EUR 3 13 

Prírodovedecká fakulta 1 740,00 EUR 1 3 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 740,00 EUR 1 3 

Fakulta stredoeurópskych štúdií 1 740,00 EUR 1 3 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 740,00 EUR 1 3 

Fakulta prírodných vied 1 740,00 EUR 1 3 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 10 440,00 EUR 3 18 

Filozofická fakulta 5 800,00 EUR 1 10 

Prírodovedecká fakulta 4 640,00 EUR 2 8 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 580,00 EUR 1 1 

Divadelná fakulta 580,00 EUR 1 1 

Žilinská univerzita v Žiline 1 160,00 EUR 1 2 

Elektrotechnická fakulta 1 160,00 EUR 1 2 

Celkový súčet 70 760,00 EUR 33 122 

 

ZAHRANIČNÍ VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA A VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI 

Prijímajúca inštitúcia 

Výška 
čerpaných 
finančných 

prostriedkov v 
EUR 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

Ekonomická univerzita v Bratislave 36 650,00 EUR 8 38 

Fakulta aplikovaných jazykov 13 000,00 EUR 2 13 

Národohospodárska fakulta 23 650,00 EUR 6 25 

Medzinárodné laserové centrum v Bratislave 5 100,00 EUR 1 6 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Nitre 2 000,00 EUR 1 2 

Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre 2 000,00 EUR 1 2 

Prešovská univerzita v Prešove 41 100,00 EUR 10 42 

Fakulta humanitných a prírodných vied 23 100,00 EUR 6 24 

Filozofická fakulta 15 000,00 EUR 3 15 

Pravoslávna bohoslovecká fakulta 3 000,00 EUR 1 3 

Slovenská akadémia vied 110 060,00 EUR 31 122 
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Prijímajúca inštitúcia 

Výška 
čerpaných 
finančných 

prostriedkov v 
EUR 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

Astronomický ústav SAV  11 000,00 EUR 3 11 

Filozofický ústav SAV  10 100,00 EUR 2 11 

Fyzikálny ústav SAV  7 900,00 EUR 3 10 

Historický ústav SAV  850,00 EUR 1 1 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV  3 000,00 EUR 1 3 

Ústav anorganickej chémie SAV  850,00 EUR 1 1 

Ústav etnológie SAV  4 000,00 EUR 1 4 

Ústav experimentálnej fyziky SAV  16 150,00 EUR 4 19 

Ústav experimentálnej psychológie SAV  4 000,00 EUR 1 4 

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV  4 000,00 EUR 1 4 

Ústav geotechniky SAV  9 000,00 EUR 1 9 

Ústav materiálového výskumu SAV  6 800,00 EUR 1 8 

Ústav politických vied SAV  4 740,00 EUR 2 6 

Ústav polymérov SAV  14 400,00 EUR 3 15 

Ústav slovenskej literatúry SAV  2 000,00 EUR 1 2 

Ústav svetovej literatúry SAV  1 700,00 EUR 1 2 

Ústav zoológie SAV  3 000,00 EUR 1 3 

Virologický ústav SAV 4 250,00 EUR 2 5 

Spoločenskovedný ústav SAV  2 320,00 EUR 1 4 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 320,00 EUR 2 9 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 2 320,00 EUR 1 4 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 5 000,00 EUR 1 5 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 24 210,00 EUR 7 36 

Fakulta architektúry 15 660,00 EUR 3 27 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 5 000,00 EUR 2 5 

Fakulta informatiky a informačných technológií 2 550,00 EUR 1 3 

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 1 000,00 EUR 1 1 

Technická univerzita v Košiciach 7 000,00 EUR 2 7 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 4 000,00 EUR 1 4 

Strojnícka fakulta 3 000,00 EUR 1 3 

Technická univerzita vo Zvolene 4 000,00 EUR 2 4 

Drevárska fakulta 4 000,00 EUR 2 4 

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 1 000,00 EUR 1 1 

Centrum kompetencie pre výskum skla Vitrum Laugaricio 1 000,00 EUR 1 1 

Trnavská univerzita v Trnave 850,00 EUR 1 1 

Filozofická fakulta 850,00 EUR 1 1 

Univerzita J. Selyeho v Komárne 3 000,00 EUR 1 3 

Pedagogická fakulta 3 000,00 EUR 1 3 

Univerzita Komenského v Bratislave 55 410,00 EUR 21 62 

Fakulta managementu 5 580,00 EUR 2 6 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 17 400,00 EUR 5 18 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 5 850,00 EUR 2 6 

Filozofická fakulta 9 590,00 EUR 4 11 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 3 000,00 EUR 1 3 

Lekárska fakulta 1 000,00 EUR 1 1 

Pedagogická fakulta 2 000,00 EUR 2 2 

Právnická fakulta 4 000,00 EUR 1 4 
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Prijímajúca inštitúcia 

Výška 
čerpaných 
finančných 

prostriedkov v 
EUR 

Počet 
štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

Prírodovedecká fakulta 6 990,00 EUR 3 11 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 400,00 EUR 5 9 

Fakulta stredoeurópskych štúdií 1 000,00 EUR 1 1 

Filozofická fakulta 3 000,00 EUR 2 3 

Pedagogická fakulta 4 400,00 EUR 2 5 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 24 000,00 EUR 5 24 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 13 000,00 EUR 3 13 

Fakulta prírodných vied 10 000,00 EUR 1 10 

Filozofická fakulta 1 000,00 EUR 1 1 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 41 225,00 EUR 13 45,5 

Filozofická fakulta 1 000,00 EUR 1 1 

Lekárska fakulta 3 000,00 EUR 1 3 

Prírodovedecká fakulta 37 225,00 EUR 11 41,5 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 500,00 EUR 2 8,5 

Filozofická fakulta 8 500,00 EUR 2 8,5 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v 
Bratislave 10 000,00 EUR 1 10 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 700,00 EUR 1 2 

Žilinská univerzita v Žiline 15 550,00 EUR 6 16 

Elektrotechnická fakulta 5 000,00 EUR 2 5 

Fakulta humanitných vied 7 000,00 EUR 2 7 

Stavebná fakulta 2 550,00 EUR 1 3 

Strojnícka fakulta 1 000,00 EUR 1 1 

Celkový súčet 407 075,00 EUR 121 448 

 

PREPLATENIE ZDRAVOTNEJ PREHLIADKY 

Prijímajúca inštitúcia 

Výška 
preplatenej 
zdravotnej 

prehliadky v 
EUR 

Počet štipendistov 
poberajúcich 

zdravotnú 
prehliadku 

Ekonomická univerzita v Bratislave 559,00 EUR 3 

Fakulta aplikovaných jazykov 193,00 EUR 1 

Fakulta medzinárodných vzťahov 183,00 EUR 1 

Ústav experimentálnej fyziky SAV  183,00 EUR 1 

Medzinárodné laserové centrum v Bratislave 137,59 EUR 1 

Prešovská univerzita v Prešove 319,88 EUR 2 

Fakulta humanitných a prírodných vied 138,32 EUR 1 

Filozofická fakulta 181,56 EUR 1 

Slovenská akadémia vied 1 279,24 EUR 7 

Fyzikálny ústav SAV  183,00 EUR 1 

Geologický ústav SAV  157,58 EUR 1 

Ústav etnológie SAV  183,00 EUR 1 

Ústav hudobnej vedy SAV  183,00 EUR 1 
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Prijímajúca inštitúcia 

Výška 
preplatenej 
zdravotnej 

prehliadky v 
EUR 

Počet štipendistov 
poberajúcich 

zdravotnú 
prehliadku 

Ústav materiálového výskumu SAV  196,66 EUR 1 

Ústav polymérov SAV  183,00 EUR 1 

Ústav zoológie SAV  193,00 EUR 1 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 156,19 EUR 1 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 156,19 EUR 1 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 366,00 EUR 2 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 183,00 EUR 1 

Stavebná fakulta 183,00 EUR 1 

Technická univerzita v Košiciach 222,55 EUR 1 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 222,55 EUR 1 

Univerzita Komenského v Bratislave 366,00 EUR 2 

Filozofická fakulta 366,00 EUR 2 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 436,28 EUR 3 

Fakulta prírodných vied 160,37 EUR 1 

Filozofická fakulta 275,91 EUR 2 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 838,42 EUR 4 

Filozofická fakulta 196,66 EUR 1 

Prírodovedecká fakulta 641,76 EUR 3 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 183,00 EUR 1 

Filozofická fakulta 183,00 EUR 1 

Žilinská univerzita v Žiline 138,32 EUR 1 

Fakulta humanitných vied 138,32 EUR 1 

Celkový súčet 5 002,47 EUR 28 
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Príloha č. 13: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2016 v decembri 2015 vyslaným 

štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb 

a vynaložené prostriedky 

 

SLOVENSKÍ ŠTUDENTI 

Vysielajúca inštitúcia 

Výška čerpaných 
finančných 

prostriedkov v EUR 

Počet štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 720,00 EUR 1 1 

Fakulta architektúry 720,00 EUR 1 1 

 Univerzita Komenského v Bratislave 1 967,19 EUR 2 2 

Filozofická fakulta 303,45 EUR 1 1 

Prírodovedecká fakulta 1 663,74 EUR 1 1 

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 157,91 EUR 1 0,5 

Filozofická fakulta 157,91 EUR 1 0,5 

 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 303,45 EUR 1 1 

Celkový súčet 3 148,55 EUR 5 4,5 

 

SLOVENSKÍ DOKTORANDI 

Vysielajúca inštitúcia 

Výška čerpaných 
finančných 

prostriedkov v EUR 

Počet štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 848,60 EUR 1 1 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 848,60 EUR 1 1 

 Univerzita Komenského v Bratislave 4 619,65 EUR 4 4 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 958,90 EUR 1 1 

Lekárska fakulta 3 660,75 EUR 3 3 

Celkový súčet 6 468,25 EUR 5 5 
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Príloha č. 14: Vyplatenie štipendia za mesiac január 2016 v decembri 2015 prijatým 

štipendistom – prehľad o štipendijných mesiacoch, počty podporených osôb 

a vynaložené prostriedky 

 

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI 

Prijímajúca inštitúcia 

Výška čerpaných 
finančných 

prostriedkov v EUR 

Počet štipendistov 
poberajúcich 
štipendium 

Počet 
uhradených 

štipendijných 
mesiacov 

 Ekonomická univerzita v Bratislave 350,00 EUR 1 1 

Fakulta medzinárodných vzťahov 350,00 EUR 1 1 

 Univerzita Komenského v Bratislave 1 050,00 EUR 3 3 

Farmaceutická fakulta 350,00 EUR 1 1 

Filozofická fakulta 700,00 EUR 2 2 

 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 350,00 EUR 1 1 

Prírodovedecká fakulta 350,00 EUR 1 1 

Celkový súčet 1 750,00 EUR 5 5 
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Príloha č. 15: Zmeny v čerpaní štipendií v roku 2015 

 

SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI 

 

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili : 

 

Ing. Michal Pástor zrušil svoj 2-mesačný štipendijný pobyt v Turecku z osobných dôvodov. 

Bc. Šimon Bugár zrušil svoj 5-mesačný štipendijný pobyt na Taiwane z osobných dôvodov. 

Ing. Lucia Fedorová zrušila svoj 1-mesačný štipendijný pobyt do Slovinska z osobných 

dôvodov. 

Bc. Natália Barinková zrušila svoj 5-mesačný štipendijný pobyt do Mexika z osobných 

dôvodov. 

RNDr. Pavol Stajanča zrušil svoj 4-mesačný štipendijný pobyt do Poľska z osobných 

dôvodov. 

Ing. Matej Balco zrušil svoj 5-mesačný štipendijný pobyt do Austrálie z osobných dôvodov. 

Mgr. Ivana Baráková zrušila svoj 10-mesačný štipendijný pobyt do Talianska z osobných 

dôvodov. 

Bc. Terézia Omastová zrušila svoj 4-mesačný štipendijný pobyt do Estónska z osobných 

dôvodov. 

 

Nástup  na štipendijný pobyt posunuli: 

 

Bc. Peter Sobčák posunul svoj štipendijný pobyt do Španielska z 15. septembra 2014 – 15. 

februára 2015 na 1. októbra 2014 – 28. februára 2015. 

Mária Novotná posunula svoj štipendijný pobyt do Izraela z 1. septembra 2014 – 1. februára 

2015 na 1. októbra 2014 – 28. februára 2015. 

Bc. Paula Bakoš posunula svoj štipendijný pobyt do Poľska z 1. októbra 2014 – 20. januára 

2015 na 16. februára 2015 – 16. júna 2015. 

Mgr. Monika Šavelová posunula svoj štipendijný pobyt do Talianska z 1. januára 2015 – 31. 

mája 2015 na 1. marca 2015 – 31. júla 2015. 

Mgr. Daniela Blahutová posunula svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 1. februára 2015 – 

30. septembra 2015 na 16. februára 2015 – 15. októbra 2015. 

Ing. Marína Maglowski posunula svoj štipendijný pobyt do Švajčiarska z 1. februára 2015 – 

31. júla 2015 na 1. marca 2015 – 30. augusta 2015. 
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Mgr. Peter Barna posunul svoj štipendijný pobyt do USA z 1. apríla 2015 – 30. septembra 

2015 na 26. mája 2015 – 26. novembra 2015. 

Ing. Veronika Földváry posunula svoj štipendijný pobyt do Dánska z 1. januára 2015 – 31. 

mája 2015 na 1. februára 2015 – 30. júna 2015. 

DiS. art. Veronika Pillárová posunula svoj štipendijný pobyt do Talianska z 1. februára 

2015 – 30. júna 2015 na 1. mája 2015 – 31. júla 2015. 

Mgr. Katarína Klimentová posunula svoj štipendijný pobyt do Španielska z 1. januára 2015 

– 30. marca 2015 na 1. februára 2015 – 30. apríla 2015. 

Ing. Martin Mokroš posunul svoj štipendijný pobyt do Fínska z 1. januára 2015 – 30. marca 

2015 na 1. apríla 2015 – 30. júna 2015. 

Mgr. Michal Drusan posunul svoj štipendijný pobyt do Českej republiky z 1. júna 2015 – 

31. júla 2015 na 1. mája 2015 – 30. augusta 2015. 

Mgr. Katarína Janšáková posunula svoj štipendijný pobyt do Veľkej Británie z 1. 

septembra 2015 – 30. júna 2016 na 1. októbra 2015 – 31. júla 2016. 

Mgr. Alexandra Kovalčíková posunula svoj štipendijný pobyt do Rakúska z 1. októbra 2015 

– 30. marca 2016 na 1. novembra 2015 – 30. apríla 2016. 

Mgr. Matúš Palmovský posunul svoj štipendijný pobyt do Južnej Kórey z 1. septembra 2015 

– 30. júna 2016 na 1. októbra 2015 – 31. júla 2016. 

Mgr. Daniel Komadel posunul svoj štipendijný pobyt do Japonska z 16. októbra 2015 – 15. 

januára 2016 na 1. novembra 2015 – 31. januára 2016. 

Mgr. Ing. Tomáš Mišečka posunul svoj štipendijný pobyt do Belgicka z 10. septembra 2015 

– 31. januára 2016 na 23. septembra 2015 – 13. februára 2016. 

Mgr. Martina Zaťková posunula svoj štipendijný pobyt do USA z 16. októbra 2015 – 16. 

marca 2016 na 26. októbra 2015 – 23. marca 2016. 

 

Štipendijný pobyt v sledovanom období krátili : 

 

Mgr. Barbora Konečná krátila svoj štipendijný pobyt do Švédska z 1. septembra 2014 – 30. 

apríla 2015 na 1. januára 2015 – 30. júna 2015. 

Bc. Ján Baláž krátil svoj štipendijný pobyt do Rakúska z 2. marca 2015 – 30. augusta 2015 

na 2. marca 2015 – 30. júna 2015. 

RNDr. Lenka Toro krátila svoj štipendijný pobyt do Kolumbie z 15. októbra 2015 – 15. júna 

2016 na 15. októbra 2015 – 15. mája 2016. 
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Samostatný cestovný grant zrušili: 

 

Mgr. Jana Brndiarová zrušila svoj 1-mesačný pobyt v USA z osobných dôvodov. 

 

Nástup na samostatný cestovný grant posunuli: 

 

Mgr. Jana Eštočinová, PhD. posunula svoj pobyt do USA z 1. februára  2015 – 1. marca 

2015 na 20. februára 2015 – 20. marca 2015. 

Ing. Marek Nemčovič, PhD. posunul svoj pobyt do USA z 1. júla  2015 – 31. júla 2015 na 1. 

októbra 2015 – 30. októbra 2015. 

Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD. posunula svoj pobyt do USA z 1. júla  2015 – 31. júla 2015 

na 1. októbra 2015 – 30. októbra 2015. 

doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD. posunula svoj pobyt do USA zo 16. októbra 2015 – 15. 

novembra 2015 na 1. október 2015 – 30. november 2015. 

 

SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI – NÁHRADNÍCI 

 

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili : 

 

Ing. Peter Horvát zrušil svoj 3-mesačný štipendijný pobyt do Veľkej Británie z osobných 

dôvodov. 

Mgr. Csilla Viczenczová zrušila svoj 3-mesačný štipendijný pobyt do USA z dôvodu 

zdĺhavého vybavovania víz. 

Ing. Miroslav Omasta zrušil svoj 3-mesačný štipendijný pobyt do Talianska z osobných 

dôvodov. 

Ing. Alexandra Rášová zrušila svoj 2-mesačný štipendijný pobyt do Českej republiky zo 

zdravotných  dôvodov. 

Mgr. Lucia Lauková zrušila svoj 5-mesačný štipendijný pobyt do Nemecka. Po konzultácii 

so zahraničnou univerzitou, nebola dĺžka pobytu dostatočná pre uskutočnenie výskumu. 

 

Nástup  na štipendijný pobyt posunuli: 

 

Mgr. art. Martina Borodovčáková posunula svoj štipendijný pobyt do Rakúska z 2. 

februára 2015 – 31. mája 2015 na 1. marca 2015 – 30. júna 2015. 
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Ing. Orsolya Katona posunula svoj štipendijný pobyt do Fínska z 1. februára 2015 – 30. júna 

2015 na 1. marca 2015 – 31. júla 2015. 

Ing. Martin Kontrík posunul svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 1. septembra 2015 – 

21. januára 2016 na 1. októbra 2015 – 28. februára 2016. 

Ing. Aneta Richterová posunula svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 15. septembra 2015 

– 15. novembra 2015 na 15. októbra 2015 – 15. decembra 2015. 

Mgr. Magdaléna Vaváková posunula svoj štipendijný pobyt do Švajčiarska z 1. septembra 

2015 – 31. januára 2016 na 1. januára 2016 – 30. mája 2016. 

 

Štipendijný pobyt v sledovanom období krátili : 

 

Mgr. Filip Brázdovič krátil svoj štipendijný pobyt do Kanady z 1. januára 2015 – 30. júna 

2015 na 13. októbra 2014 – 31. decembra 2014. 

 

ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI 

 

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili:  

( štipendisti uvádzali zdravotné dôvody, rodinné dôvody a problém s vybavením víz) 

 

Aldona Jedrusik z Poľska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 9 mesiacov. 

Bhaben Chowardhara z Indie zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 8 mesiacov. 

Ahmed Hasan Anwar z Egypta zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov. 

Teiko Heinosaari z Fínska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 8 mesiacov. 

Ekaterina Kniazeva z Ruskej federácie zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 4 mesiace. 

Nataliya Atanasova z Bulharska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov. 

Liliyana Vidova z Bulharska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 4 mesiace. 

Marina Kadikova z Ruskej federácie zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov. 

Melita Menelaou z Cypru zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov. 

Oleg Romanko z Ukrajiny zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 2 mesiace. 

Anand Narain Singh z Indie zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 3 mesiace. 

Ekaterina Rycheva z Ruskej federácie zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 3 mesiace. 

Aswin Sekhar z Indie zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 10 mesiacov. 

Svitlana Bartoshchuk z Ukrajiny zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov. 
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Jesus Olivera Cabo zo Španielska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 9 mesiacov. 

Samuel Moncayo zo Španielska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 8 mesiacov. 

Soto Hernando Diego zo Španielska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov. 

 

Nástup  na štipendijný pobyt posunuli: 

 

Tetyana Nestorenko z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2014 – 30. 

júna 2015 na 1. októbra 2014 – 31 .júla 2015. 

Dmytro Ostroushko z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. novembra 2014 – 30. 

augusta 2015 na 1. decembra 2014 – 30. septembra 2015. 

Iryna Blazhevich z Bieloruska posunula svoj štipendijný pobyt z 15. septembra 2014 – 30. 

júna 2015 na 25. novembra 2014 – 30. septembra 2015. 

Martin Petrek z Českej republiky posunul svoj štipendijný pobyt z 20. októbra 2014 – 19. 

novembra 2014 na 1. júna 2015 – 30. júna 2015. 

Luis Mario Segura Hechavaria zo Španielska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 

2015 – 30. júna 2015 na 22. februára 2015 – 15. júla 2015. 

Vojciech Adam Gruk z Poľska posunul svoj štipendijný pobyt z 12. novembra 2014 – 12. 

apríla 2015 na 1. decembra 2014 – 1. mája 2015. 

Thomas Richard Rooney z Kanady posunul svoj štipendijný pobyt z 1. júna 2015 – 30. 

septembra 2015 na 1. júla 2015 – 31. októbra 2015. 

Olga Bagdasaryan z Ruskej federácie posunula svoj štipendijný pobyt z 5. januára 2015 – 

24. augusta 2015 na 1. februára 2015 – 30. septembra 2015. 

Katia Spinella z Talianska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2015 – 1. mája 2015 

na 16. apríla 2015 – 16. júla 2015. 

Radoslaw Zhianiew Strzalka z Poľska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2014 – 

31. marca 2015 na 1. februára 2015 – 31. mája 2015. 

Tetiana Volodymyrivna Shevtsova z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. marca 

2015 – 30. júna 2015 na 1. apríla 2015 – 31. júla 2015. 

Maryia Zialenina z Bieloruska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2015 – 30. 

apríla 2015 na 1. marca 2015 – 31. mája 2015. 

Svitlana Vasylivna Vitushkina z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 16. februára 

2015 – 16. mája 2015 na 1. marca 2015 – 31 mája 2015. 

James Sales z Juhoafrickej republiky posunul svoj štipendijný pobyt z 1. mája 2015 – 30. 

septembra 2015 na 1. júla 2015 – 30. novembra 2015. 

Maryna Babenko-Zhyrnova z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 

2015 – 30. apríla 2016 na 1. decembra 2015 – 31. júla 2016. 
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Yuliya Didyk z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2015 – 30. marca 2016 

na 19. októbra 2015 – 15. apríla 2016. 

Olena Pareniuk z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2015 – 30. 

novembra 2015 na 1. novembra 2015 – 30. decembra 2015. 

Aris Quintana z Grécka posunul svoj štipendijný pobyt z 1. januára 2016 – 31. mája 2016 na 

1. mája 2016 – 30. septembra 2016. 

Volodymyr Palahin z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2015 – 30. 

júna 2016 na 14. septembra 2015 – 14. júla 2016. 

 

Štipendijný pobyt v sledovanom období krátili:  

 

Abdulazizjon Abdullaev z Uzbekistanu skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2014 – 

30. júna 2015 na 1. augusta 2015 – 30. novembra 2015. 

Agnes Simon z Maďarska krátila svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2015 – 30. júna 2015 na 

24. septembra 2015 – 31. novembra 2015. 

Vadim Joseph Rossman z Ruskej federácie krátil svoj štipendijný pobyt z 1. marca 2015 –

30. novembra 2015 na 1. apríla 2015 – 30.novembra 2015. 

Olga Bagdasaryan z Ruskej federácie krátila svoj štipendijný pobyt z 5. januára 2015 – 24. 

augusta 2015 na 1. februára 2015 – 30. augusta 2015. 

Sergei Shevyrtalov z Ruskej federácie krátil svoj štipendijný pobyt z 1. augusta 2015 – 30. 

novembra 2015 na 18. septembra 2015 – 30. novembra 2015. 

David Gonzáles Alonso zo Španielska krátil svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2015 – 30. 

novembra 2015 na 1. februára 2015 – 30. augusta 2015. 

Tetyana Budnyak z Ukrajiny krátila svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2015 – 31. marca 

2016 na 1. októbra 2015 – 30. novembra 2015. 

 

ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI – NÁHRADNÍCI 

 

Štipendijný pobyt v sledovanom období zrušili:  

 

Svetlana Pinzari z Moldavska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 7 mesiacov.  

Lukasz Rafl Lewkowicz  z Poľska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.  

Iryna Yaroslavivna Sulym z Ukrajiny zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 6 mesiacov.  

Nageswara Rao Vemuri z Indie zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.  
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Nástup  na štipendijný pobyt posunuli: 

 

Thang Manh Ngo z Vietmanu posunul svoj štipendijný pobyt z 15. septembra 2014 – 15. 

decembra 2014 na 1. novembra 2014 – 31. januára 2015. 

Eleni Vlahou z Grécka posunula svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2015 – 30. júna 2015 na 

1. apríla 2015 – 30. augusta 2015. 

Taras Verkholyak z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt zo 16. februára 2015 – 15. 

apríla 2015 na 17. augusta 2015 – 16. októbra 2015. 

Yuliya Petrenko z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2015 – 28. 

februára 2016 na 1. októbra 2015 – 30. marca 2016. 

 

Štipendijný pobyt v sledovanom období krátili:  

 

Oleksandr Gokhman z Ukrajiny skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2014 – 30. 

apríla 2015 na 1. novembra 2014 – 30. apríla 2015. 

Laszlo Szalay z Maďarska skrátil svoj štipendijný pobyt z 9. februára 2015 – 9. júna 2015 na 

30. augusta 2015 – 30. novembra 2015. 
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