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Národný štipendijný program SR

• Vládou SR schválený v r. 2005

• Zdroj financovania: MŠVVaŠ SR

• Mobility študentov, doktorandov a postdoktorandov 

• Štipendiá a cestovné granty 

• Bez obmedzení výberu krajiny 



2006 – 2019 
608 študentov 



Oprávnení uchádzači v kategórií študent

- študenti verejných, súkromných/ štátnych VŠ v SR 

- trvalý pobyt v SR

- v čase poberania štipendiá: v SR študenti 2. stupňa VŠ alebo v 4. a ďalších

rokoch štúdia 

Cieľ:    

• Študijný pobyt (min. 1 semester resp. 1 trimester, max. 1 akademický rok)

• Výskumný/ umelecký pobyt súvisiaci s prípravou diplomovej práce  

(min. 3 mesiace, max. 6 mesiacov)



Osobitné podmienky

- v čase nástupu na štipendijný pobyt: ukončené Bc. štúdium/ 6 semestrov

- počas realizácie pobytu: riadny študent v SR

- po ukončení po bytu: návrat a ukončenie štúdia na VŠ v SR

- študenti v posledných ročníkoch Bc. štúdia musia byť pred nástupom na 
pobyt zapísaný na Mgr. / Ing. Štúdium v SR



Žiadosť o štipendium a cestovný grant 

• online 

• www.stipendia.sk

• !18. máj 2020! – aktuálna uzávierka 

Uzávierky spravidla: 

• 31. október 16.00h – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho 
akademického roka

• 30. apríl 16.00h – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka

http://www.stipendia.sk/


Žiadosť študenti: 

• v slovenskom jazyku:
- štruktúrovaný životopis
- motivácia
- odborný program študijného alebo výskumného/ umeleckého pobytu
- 2 odporúčania od VŠ učiteľa študenta (1 od školiteľa diplomovej práce)
- doklad o tom, že uchádzač je študentom 
- potvrdenie o váženom študijnom priemere 
- diplom za predchádzajúce VŠ štúdium, dodatok k diplomu, vysvedčenia o štátnych
záverečných skúškach

• v cudzom jazyku:
- akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy



Motivácia 

=jasné, konkrétne a logické zdôvodnenie štipendijného pobytu a stanovenie 
si cieľov



Text čleňte prehľadne do logických odstavcov.



Uveďte, prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt na zahraničnej 
univerzite, v čom vidíte jeho prínos. 



Uveďte, prečo ste sa rozhodli pre danú vysokú školu v zahraničí. 



Uveďte, čo Vám môže ponúknuť zvolená inštitúcia, v čom sa odlišuje od 
Vašej (pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k danej téme, zameraniu, 

výsledkom, nejaká výnimočnosť).



Motivácia vs. odborný program  

- sú priestor pre Vás, aby ste presvedčili hodnotiteľa:

• že viete, čo chcete, prečo to chcete a ako to chcete dosiahnuť a

• že má zmysel a je potrebné, aby ste štipendijný pobyt absolvovali

Motivácia je o vás, odborný program je o Vašom pobyte na zahraničnej 
inštitúcii.



ODBORNÝ PROGRAM ŠTUDIJNÉHO 
POBYTU



ODBORNÝ PROGRAM ŠTUDIJNÉHO POBYTU

•Čo je odborný program 
študijného pobytu?

•Čo má obsahovať?

•Aké ďalšie informácie má 
obsahovať?

•Ako to vidia hodnotitelia?



Čo je odborný program študijného pobytu?

Je to podrobný opis Vášho študijného/umeleckého plánu 
na zvolenej inštitúcii a vysvetlenie vzťahu naplánovaných 
aktivít s cieľmi pobytu a s možnosťami odborného rastu 
a/alebo kariérneho uplatnenia



V úvode predstavte zhrnutie svojho študijného zámeru na 
zahraničnej inštitúcii: 



Čo má popis odborného programu obsahovať?

• konkrétny cieľ štipendijného pobytu,

• možnosti, ktoré Vám ponúka zvolená zahraničná inštitúcia 
po študijnej stránke,

• Popis konkrétnych aktivít, (napr.: návšteva prednášok, 
seminárov, knižnice, konzultácie s učiteľmi a pod.) 





Predstavte rámcový časový plán pobytu:



ODBORNY PROGRAM ŠTUDIJNÉHO POBYTU –
naše odporúčania:

•Vyberte si konkrétne predmety, 

•uveďte ich opis, náplň a rozsah,

•uveďte počet kreditov, ktoré za 
absolvovanie naplánovaného štúdia 
získate





Nezabudnite uviesť názov inštitúcie, dĺžku pobytu a termín 
nástupu a ukončenia pobytu



Upozornenie:

Náročnosť absolvovaného programu by mala 
zodpovedať štúdiu na Slovensku - študenti vysokej 
školy na Slovensku by mali za semester získať 
približne 30 kreditov.



Ako to vidia hodnotitelia?

• OP je v podstate dobrý, ale chýbajú informácie o uznávaní 
predmetov, zároveň študentka vymenúva možnosti, ale 
chýba jednoznačné vyjadrenie, čo z tých možností aj reálne 
chce využiť, a čo len potenciálne.

• Predmety sú uvedené jasne, vrátane kreditov v prípade ich 
absolvovania. Rozsah štúdia je adekvátny k dĺžke pobytu. 
Súvis so študovanými predmetmi na domácej univerzite.

• Trochu si to uľahčil, prakticky len opísal z web stránky

jednotlivé predmety a kredity.



Ako to vidia hodnotitelia?

• Odborný program pobytu síce korešponduje s témou, ktorej sa 
uchádzačka chce venovať, len s ohľadom na predpokladané trvanie 
pobytu (4 mesiace) sa mi vidí nerealistické ho naplniť. Popri 
samoštúdiu žiadateľka plánuje navštevovať celkovo 4 kurzy, 
korešpondujúce s predmetmi vlastnej kmeňovej univerzity, ale ešte 
navyše aj 11 ďalších kurzov a kurz chorvátskeho jazyka.

• Chýba náplň predmetov; pozitívom ale je, že odborný program 
bol diskutovaný s domácim pedagógom.



Pokračujeme...



ODPORÚČANIA 



ODPORÚČANIA 

= hodnotenia od vysokoškolských učiteľov študenta

• opíšu vaše predpoklady pre študijný pobyt

• vyzdvihnú vaše osobnostné kvality

• zhodnotia študijné/vedecké výsledky a odborné predpoklady



V prípade študentov, ktorí chcú absolvovať výskumný/umelecký 

pobyt v súvislosti s diplomovou prácou, jedno z dvoch odporúčaní 

musí byť od vedúceho diplomovej práce



Je vhodné, ak odporúčajúci uvedie:

• ako dlho a odkiaľ Vás pozná (semináre, prednášky, iné činnosti)

• že je oboznámený s Vaším študijným plánom/výskumnou prácou na 
zahraničnej inštitúcii a podporuje ho (možno je vhodné stručnú motiváciu 
poskytnúť aj odporúčajúcemu)

• aký má význam štipendijný pobyt z pohľadu odporúčajúceho pre Vás, Vaše 
ďalšie štúdium, vedeckú dráhu, kariéru

• aký význam má Váš štipendijný pobyt pre domácu inštitúciu

• či má odporúčajúci a domáca inštitúcia záujem na tom, aby ste pobyt 
absolvovali



Odporúčanie nemá byť formálne, 
preto si jeho vyžiadanie nenechávajte 
na poslednú chvíľu!



Na hlavičkovom papieri VŠ

Celé meno 

Podpis

Funkcia

Kontaktné údaje osoby, ktorá list vystavila

ODPORÚČANIA



Ak nie je možné vystaviť odporúčanie 
na hlavičkovom papieri inštitúcie: 

→ jednoznačná identifikáciu inštitúcie, na kt. odporúčajúci pôsobí [názov 

inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú 

stánku]

Odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace !



AKCEPTAČNÝ LIST 



= SÚHLAS zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska s tým, 

že v prípade udelenia štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich 

inštitúcii

AKCEPTAČNÝ LIST 



AKCEPTAČNÝ LIST 

Študenti →  zo zahraničného oddelenia
prijímajúcej vysokej školy



AKCEPTAČNÝ LIST 

• na hlavičkovom papieri inštitúcie

• podpis osoby, ktorá list vystavila 

• funkcia a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila



• presný termín (od – do), v ktorom chcete 
štipendijný pobyt na vami zvolenej 
inštitúcii absolvovať

• súhlas inštitúcie s účasťou na 
prednáškach a seminároch s možnosťou 
absolvovať skúšky (zoznam predmetov)

Čo by malo byť uvedené v akceptačnom liste?



hlavička

podpis osoby

funkcia a kontaktné údaje 

aktuálny dátum vystavenia

termín (od – do), 

súhlas s účasťou na seminároch 

súhlas s odborným programom

prijatie v rámci programu NŠP



AKCEPTAČNÝ LIST 

Do termínu uzávierky postačuje naskenovaný dokument alebo 

e-mailová komunikácia*.

Schválení štipendisti budú po výbere vyzvaní, aby doložili 

originál.

(*K uzávierke 18. 5. 2020)



AKCEPTAČNÝ LIST 

Ak je akceptačný list v inom cudzom jazyku, 

než je angličtina, resp. čeština, napíšte jeho pracovný preklad 

a pripojte ho k akceptačnému listu.



Čo nemôže byť uvedené v akceptačnom liste?

• prijatie v rámci iného štipendijného programu (napr. 
Erasmus+, Višegrádsky fond, CEEPUS, bilaterálne 
medzivládne dohody a pod.)

• prijatie na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v 
zahraničí

Takéto akceptačné listy nespĺňajú formálne kritériá!



Ako žiadať o akceptačný list?

• obráťte sa na zvolenú inštitúciu (e-mailom alebo telefonicky)



• uveďte, že by ste chceli u nich absolvovať pobyt a máte možnosť 
získať štipendium 

• uveďte presný názov štipendijného programu a odkaz na 
www.scholarships.sk

Ako žiadať o akceptačný list?



Ako žiadať o akceptačný list?

• uveďte program

• výskumný zámer 



• priložte svoj životopis a motivačný list + odborný program

Ako žiadať o akceptačný list?



Kde hľadať kontakty na univerzity, inštitúcie?

www.saia.sk → Štúdium v zahraničí 

https://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/


Kontakty

• Mgr. Kristína SALLEROVÁ (administrátorka NŠP)

E-mail: kristina.sallerova@saia.sk

Skype: live:.cid.3847b9b28516e994

• Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre nitriansky a trnavský región)

E-mail: saia.nitra@saia.sk

Skype: saia0101

• Ing. Zuzana KALINÁČOVÁ (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre košický a prešovský región)

E-mail: saia.kosice@saia.sk

Skype: saia0104

• Mgr. Simona Mahútová (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre žilinský a trenčiansky región, dočasne i banskobystrický 
región )

E-mail: saia.zilina@saia.sk tel.: 0948 291 667

saia.bbystrica@saia.sk

Skype: saia.zilina

https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracovnici-saia
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