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Národný štipendijný program SR 

• mobility študentov, doktorandov, postdoktorandov

• 2005 

• MŠVVaŠ



Oprávnení uchádzači

Študenti    - verejných, súkromných, štátnych VŠ v SR 

- trvalý pobyt na SR 

- v čase poberania štipendiá na 2. stupni VŠ vzdelávania

alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia 

Doktorandi - verejných, súkromných, štátnych VŠ v SR 

- trvalý pobyt na SR 

- 3. stupeň VŠ vzdelávania  



• Postdoktorandi - VŠ učitelia a výskumní pracovníci 

- trvalý pobyt na SR

- inštitúcia so sídlom na SR (osvedčenie vykonávať 

výskum a vývoj)

- titul PhD. k termínu uzávierky nie viac ako 10 rokov

(k uzávierke 18.5.2020 – 13 rokov)  



Osobitné podmienky 

• Štipendiá nie sú určené:

uchádzačom, ktorí realizujú celé štúdium mimo SR

občanom SR, ktorí študujú na zahraničných VŠ a chceli by 
absolvovať pobyt na inej zahraničnej alebo slovenskej VŠ

záujemcom prijatých na pobyt v zahraničí v rámci iných 
štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov 



Vyslania do celého sveta



Štipendium

• pokrytie životných nákladov 

Výška štipendiá v jednotlivých krajinách:

https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-
ziadosti/uchadzaci-zo-sr/vyska-stipendia

https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/vyska-stipendia




Cestovný grant

• pokrytie výdavkov na prepravu na miesto pobytu a späť

• paušálna náhrada (na konci pobytu)

• súčasne so žiadosťou o NŠP 

• vzdialenosť (vzdušná čiara) medzi miestom pobytu na SR a miestom 
plánovaného pobytu v zahraničí

vzdialenosť do 350 km: 0 EUR

vzdialenosť viac ako 350 - 2 000 km: 250 EUR

vzdialenosť viac ako 2 000 - 7 000 km: 500 EUR

vzdialenosť viac ako 7 000 km: 1 000 EUR 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Upravené podmienky na predkladanie žiadostí

• Uzávierka 18. máj 2020 o 16:00 hod. 

opakované udelenie štipendia

podávanie žiadosti výlučne on-line

možnosť akceptovať aj alternatívy k požadovaným dokumentom 

udelenie štipendia uchádzačom, ktorí by inak neboli oprávnení 

možnosť výberovej komisie zohľadniť fakt, že predošlý pobyt bol 
negatívne ovplyvnený mimoriadnymi okolnosťami 

povinnosť uchádzača popísať mimoriadne okolností v žiadosti o 
štipendium (ak bol jeho predošlý pobyt ovplyvnený)

https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/zmena-uzavierky-a-uprava-podmienok



Podávanie online žiadosti

www.stipendia.sk

http://www.stipendia.sk/


www.stipendia.sk



PODAŤ ŽIADOSŤ

Uchádzači zo Slovenska



Vyberte príslušnú kategóriu





Registrácia



Registrácia



Vyplňte formulár žiadosti



Pridajte prílohy





Informáciu o udelení/neudelení štipendia a 
cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., 
uchádzačom spravidla do 8 týždňov po 
uzávierke žiadostí.



Výberovú komisiu menuje minister školstva SR, hodnotí uchádzačov 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 (motivácia)

• odborný program študijného/výskumného pobytu a využitie výsledkov 
pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu (čo);

• odborné a osobnostné predpoklady uchádzača uvedené v 
odporúčaniach;

• študijné, resp. vedecké výsledky;
• stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste;
celkovú kvalitu predloženej žiadosti.



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



POZÝVACÍ LIST 

Doktorandi → od zahraničného školiteľa

V prípade doktorandov, VŠ učiteľov, výskumných a umeleckých 
pracovníkov:

→ nemá byť len formálnou akceptáciou, 

→ mal by odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca 
inštitúcia o pobyt uchádzača.



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

• pri doktorandoch súhlas zahraničného profesora, vedeckého 
pracovníka, s vaším odborným programom

Čo by malo byť uvedené v akceptačnom liste?



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

Doktorandi, postdoktorandi → informácia
o plánovaných aktivitách počas pobytu 
a cieli pobytu

Čo by malo byť uvedené v akceptačnom liste?



Čo by malo byť uvedené v akceptačnom liste?

• informácie, či už prebehli v minulosti nejaké  spoločné aktivity 

medzi inštitúciami 

• či je spoločný výskumný záujem

• či pobyt štipendistu upevní vzťahy medzi pracoviskami a posunie 

vzájomnú výskumnú/vzdelávaciu spoluprácu ďalej a pod.



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



Obsah akceptačného / pozývacieho listu sa hodnotí len 

u doktorandov a postdoktorandov – dobre napísaný 

akceptačný / pozývací list a jasne vyjadrený záujem 

prijímajúcej zahraničnej inštitúcie sú výhodou. 



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)



Ako žiadať o akceptačný list?

• 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?

• uveďte program

• výskumný zámer 



Ako žiadať o akceptačný list?

• priložte svoj životopis a motivačný list + odborný program



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

saia.bbystrica@saia.sk

Skype: saia.zilina

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