


Obsah: 

• Motivačný list 

• Odborný program študijného alebo výskumného/ umeleckého 
pobytu

• Odporúčanie od školiteľa (pre doktorandov)/ od vedúceho 
pracovníka domáceho pracoviska (pre postdoktorandov)

• Akceptačný list



Žiadosť o Národný štipendijný program 

• online 

• www.stipendia.sk

• 18. máj 2020

• pobyty na nasledujúci akademický rok 

• októbrová uzávierka (spravidla 31. októbra)

• pobyty na letný semester prebiehajúceho akademického roku 

http://www.stipendia.sk/


Žiadosť o Národný štipendijný program 

Doktorandi - verejných, súkromných, štátnych VŠ v SR 

- trvalý pobyt na SR 

- 3. stupeň VŠ vzdelávania  

- študijný/ výskumný pobyt

- 1 – 10 mesiacov 

- cestovný grant



Žiadosť: Doktorandi

• v slovenskom jazyku:
- štruktúrovaný životopis
- motivácia
- odborný program výskumného pobytu
- 1 odporúčania od  školiteľa
- potvrdenie o doktorandskom štúdiu  
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (sken diplomu vrátane dodatku)

- zoznam publikačnej, resp. umeleckej činnosti (podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č.  
č. 456/ 2012 Z. z. – uvedenie kategorizácie)

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



Žiadosť o Národný štipendijný program 

• 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)

- výskumný pobyt

- 3 – 6 mesiacov 

- cestovný grant



Žiadosť: Postdoktorandi
• v slovenskom jazyku:

- štruktúrovaný životopis
- motivácia
- odborný program výskumného pobytu
- 1 odporúčanie od vedúceho  pracovníka
- potvrdenie o zamestnaneckom pomere na plný úväzok (štatutár)
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (sken diplomu vrátane dodatku)
- zoznam publikačnej, resp. umeleckej činnosti (podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č.  

č. 456/ 2012 Z. z. – uvedenie kategorizácie)

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

pracoviska



Potvrdenia, odporúčania, akceptačné listy nesmú byť 

k termínu uzávierky staršie ako 3 mesiace. 



Motivácia 

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

• Prečo ste sa rozhodli uchádzať o štipendijný pobyt na zahraničnej 
univerzite?   

PRÍNOS štipendijného pobytu



• Prečo ste sa rozhodli pre danú vysokú školu/ výskumnú organizáciu v 
zahraničí? 

PRIDANÁ HODNOTA zvolenej inštitúcie 

Text čleňte prehľadne do logických odsekov. 



Od doktorandov a postdoktorandov sa očakáva:

• odbornosť a fundovanosť,

• prepojenie na dizertačnú prácu (uveďte názov dizertačnej práce, jej 
obsahovú náplň a prepojenie na štipendijný pobyt), resp. prepojenie 
na pedagogickú a/alebo výskumnú činnosť,

• uveďte, aký je váš (kariérny) cieľ, čo všetko chcete dosiahnuť, čo 
chcete pobytom získať,

• uveďte, ako súvisí Vaše doterajšie štúdium/Vaša pedagogická a/alebo 
výskumná/umelecká činnosť s Vaším študijným a/alebo 
výskumným/umeleckým/prednáškovým zámerom na prijímajúcej 
inštitúcii v zahraničí,

• uveďte, ako využijete výsledky z pobytu po návrate na domácu 
inštitúciu a pre Vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru.



chýba jasná špecifikácia nových zručností pre postdoktoranda

chýba jednoznačné zdôvodnenie, prečo si uchádzač pre pobyt vybral  
pracovisko v ....

motivácia je všeobecná, skôr zameraná na charakterizáciu prijímajúcej 
inštitúcie

chýba jasná definícia pridanej hodnoty a dopadov

nedostatočná formálna úprava: chýba hlavička, nadpis a pod., ciele 
príliš všeobecne formulované 



Motivácia jasná, presvedčivá, výber inštitúcie zdôvodnený, projekt 
aktuálny s využitím po návrate. Jasná, zreteľná predstava využitia 
výsledkov

Motivácia jasná, odôvodnená, presvedčivá, uchádzač má všetky 
predpoklady pre realizáciu pobytu. 

Jasná, zrozumiteľná, znalosť pracoviska v zahraničí, predpoklad na 
úspešné absolvovanie pobytu./ Motiváciou je prehĺbenie a skvalitnenie 
doterajších poznatkov, ktoré adeptka nadobudla počas doktorandského 
štúdia na domácom pracovisku a potenciálne benefity pre diagnostickú 
a klinickú prax.



ODBORNÝ PROGRAM 

• Čo je odborný program?
• Čo má obsahovať odborný program?
• Aké ďalšie informácie má obsahovať?
• Čo je časový harmonogram?
• Ako to vidia hodnotitelia?
• Zoznam publikácií



Čo je ODBORNÝ PROGRAM ?

Podrobný opis výskumného/umeleckého/prednáškového 
plánu na zvolenej inštitúcii a vysvetlenie vzťahu 
naplánovaných aktivít s cieľmi pobytu a s možnosťami 
odborného rastu a/alebo kariérneho uplatnenia



Čo má obsahovať ODBORNÝ PROGRAM?

• opis vášho výskumného plánu a cieľov
pobytu,

• stručný opis súčasného stavu vašej 
oblasti/výskumnej úlohy

• vašu doterajšiu prácu v tejto oblasti,

• opis metodológie, 



Čo má obsahovať ODBORNÝ PROGRAM?

• konkrétny popis plánovaných aktivít
 práca v laboratóriu, zber dát, vytváranie metodológie a pod. (konkretizujte metódy, použité 

prístroje, časový harmonogram pokusov),

 konzultácie s odborníkmi (buďte konkrétni),

 návšteva iných inštitúcií, ktoré súvisia s Vaším odborom (uveďte aj náplň takýchto návštev),

• vzťah medzi naplánovanými aktivitami a cieľmi pobytu, 

• využitie výsledkov pobytu pre váš odborný rast, 



Aké ďalšie informácie má obsahovať ? 

• aké možnosti Vám poskytne zvolené  výskumné 
pracovisko po odbornej stránke,

• aký očakávate prínos pre Vás, Vašu inštitúciu

Odborný program výskumného pobytu by mal byť 
odsúhlasený prijímajúcou inštitúciou (v pozývacom liste)

Odporúča sa pripojiť aj časový harmonogram pobytu, 



Čo je časový harmonogram?

Predstavenie časovej súslednosti, 
v ktorej budú prebiehať 
jednotlivé aktivity a čo bude ich 
náplňou 





•Chýba  analýza súčasného stavu v kontexte navrhnutého 
odborného programu

•Odborný program je príliš ambiciózny a z časového 
hľadiska vidím riziká naplnenia cieľov

•6 mesačný pobyt by si zaslúžil detailne opísaný program

•Otázny je pomer rozsahu programu versus dĺžka pobytu

•Chýba presnejšia špecifikácia jednotlivých experimentov

ODBORNÝ PROGRAM – ako to vidí hodnotiteľ 



• Získanie nových zručností nie je vôbec 
identifikované. Pridaná hodnota je len v podobe 
rozvoja spolupráce

• Odborný program pobytu je príliš všeobecný bez 
presnej špecifikácie úloh a ich časových rámcov

• V počiatočných fázach sa chce učiť metodiky, ktoré 
sú pomerne bežné

• odborný program je nedostatočný, je to len časový 
plán bez štruktúry, citácii, cieľov

• Uchádzač nevypracoval odborný program pobytu, 
len priložil akceptačný list s programom 
vypracovaným prijímajúcou inštitúciou.

ODBORNÝ PROGRAM – ako to vidí hodnotiteľ 





Zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti 
zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 
18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie 
umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením 
kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo 
umeleckej činnosti

Zoznam publikačnej/umeleckej činnosti

http://www.minedu.sk/evidencia-publikacnej-a-umeleckej-cinnosti/


najdôležitejšie publikácie uviesť ako prvé 
uviesť prípadný indikátor hodnotenia 

kvality dôležitý vo vašom odbore, (citácia 
v databázach atď.)
zvyšok publikácií uvádzať chronologicky

Zoznam publikačnej činnosti 
(naše odporúčanie )



Drobné rady na záver:



ODPORÚČANIE 



ODPORÚČANIE = hodnotenie

Doktorandi → OD ŠKOLITEĽA

Postdoktorandi → OD VEDÚCEHO PRACOVNÍKA 
SVOJHO DOMÁCEHO PRACOVISKA



ODPORÚČANIE

•opíše Vaše predpoklady pre výskumný pobyt

• vyzdvihne Vaše osobnostné kvality

• zhodnotí študijné/vedecké výsledky a odborné 
predpoklady



• Na hlavičkovom papieri VŠ/výskumného pracoviska

• Celé meno 

• Podpis

• Funkcia

• Kontaktné údaje osoby, ktorá list vystavila

ODPORÚČANIE



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 !



Je vhodné, ak odporúčajúci uvedie:

• ako dlho a odkiaľ Vás pozná

• je oboznámený s Vašou výskumnou prácou 
na zahraničnej inštitúcii a podporuje Vás



Je vhodné, ak odporúčajúci uvedie:

• 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!



AKCEPTAČNÝ LIST 



= SÚHLAS zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska s tým, 

že v prípade udelenia štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich 

inštitúcii

AKCEPTAČNÝ LIST 



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?



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 tel.: 0948 291 667

saia.bbystrica@saia.sk

Skype: saia.zilina

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