VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

SAIA, n. o.
(SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA)

POSLANIE
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra), je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od
roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii
vzdelávania a vedy na Slovensku.
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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SAIA, N. O.
Nezisková organizácia SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, IČO: 31 821 596, vznikla dňa 20. apríla
2001 na základe rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. SAIA, n. o., nadviazala na
aktivity združenia Slovenská akademická informačná agentúra – Servisné centrum pre tretí sektor (SAIASCTS) a jeho predchodcov, ktorí vyvíjali činnosť už od roku 1990.
Organizácia poskytuje služby v oblasti rozvoja a ochrany duchovných hodnôt zameraných na napomáhanie
internacionalizácii vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti a posilňovanie občianskej spoločnosti na
Slovensku.
V zmysle platného štatútu nezisková organizácia realizuje služby prostredníctvom svojich vlastných
programov, ako aj v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi, a to najmä v nasledujúcich
oblastiach:
a) rozvoj a posilňovanie internacionalizácie vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti;
b) rozvoj a posilňovanie občianskej spoločnosti.
Nezisková organizácia sa v súlade so svojím účelom zaoberá najmä nasledujúcimi aktivitami a poskytovaním
nasledujúcich služieb:
a) pomáha inštitúciám a jednotlivcom pri získavaní informácií o možnostiach štúdia
a vedecko-výskumných pobytoch, o finančnej podpore na študijné, výskumné pobyty a jazykové kurzy
doma i v zahraničí,
b) administruje medzinárodné programy,
c)
poskytuje poradenské služby inštitúciám, ktoré sa usilujú o rozvoj medzinárodných vzťahov v oblasti
vzdelávania a vedy,
d) zabezpečuje organizačne výber kandidátov na štipendijné pobyty,
e) spolupracuje s inštitúciami na Slovensku a v zahraničí a poskytuje služby pri propagácii a koordinácii
ich študijných a výskumných programov,
f)
propaguje na Slovensku a v zahraničí informácie o činnostiach a aktivitách slovenských vzdelávacích
a vedecko-výskumných organizácií,
g) organizuje a podieľa sa na organizovaní konferencií, seminárov, jazykových kurzov a ďalších
vzdelávacích programov,
h) má vlastnú edičnú a prednáškovú činnosť korešpondujúcu s jej účelom a poskytovanými službami.
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2. NA ÚVOD
Rok 2020 mal byť rokom, keď si budeme pripomínať 30 rokov našej činnosti, keď okrem našej klasickej
činnosti pospomíname na spoločné aktivity, úspechy a zamyslíme sa nad doterajším vývojom
internationalizácie slovenského vysokého školstva a vedy. Namiesto toho sme však čelili zásadným výzvam,
očakávaným aj neočakávaným, museli sme veľmi rýchlo a často aj veľmi kreatívne kreatívne reagovať na
neustále meniacu sa situáciu a pomáhať našim štipendistov v neľahkej situácii.
Začiatok roka sa síce ešte niesol v duchu našej tradičnej činnosti, avšak čelili sme strate hlavného
financovania jedného z našich programov, EURAXESS Slovensko. Keďže však tento program považujeme za
dôležitý nielen pre nás ako organizáciu, ale aj najmä pre slovenských výskumníkov a výskumné inštitúcie,
rozhodli sme sa aj napriek tejto situácii udržať program EURAXESS Slovensko v portfóliu našich programov
aj za cenu čerpania vlastných rezerv a silnejšieho prepojenia jeho aktivít s ostatnými programami. Táto
stratégia sa pritom ukázala ako veľmi predvídavá, keďže nástupom pandémie covid-19, ktorá zásadne
ovplyvnila životy všetkých a zasadila ranu študijným a výskumným mobilitám, sme práve vďaka expertíze
získanej z dlhoročnej implementácie programu EURAXESS Slovensko mohli rýchlo reagovať na obmedzenia
v cestovaní, zmeny v imigračnej legislatívne a tiež pomáhať erudovane výskumníkom, ale aj študentom,
ktorí sa ocitli kvôli pandémii v neistej situácii a hľadali radu a pomoc pri otázkach, ktoré im nečakane
vyvstali.
Situácia spojená s opatreniami na zastavenie šírenia covid-19 vo svete ovplyvnila v roku 2020 administráciu
štipendijných pobytov, ich propagáciu a zároveň aj vycestovanie a návrat štipendistov v rámci štipendijných
programov. Pandémia zásadne ovplyvnila aj počet záujemcov o štipendiá, a to najmä z dôvodu, že väčšina
uzávierok na štipendiá prebiehala až od februára, keď sa v Európe (Taliansko a Rakúsko) začali vyskytovať
prvé ohniská šírenia covid-19 a verejnosť s obavami začala vnímať ďalší vývoj a začala sa prejavovať aj prvá
neistota v súvislosti s plánovaním cestovania. Od marca 2020 sa pomaly vo všetkých krajinách Európy a
sveta zavádzali režimy obmedzujúce cestovanie a pohyb osôb (Slovensko v marci a apríli uzavrelo svoje
hranice a zastavilo medzinárodnú dopravu). Napriek tomu sa darilo našu činnosť organizačne zabezpečovať,
no vyžiadalo si to značnú flexibilitu v organizovaní pobytov štipendistov (schvaľovanie posunov pobytov,
komunikácia ohľadom predčasne ukončených pobytov z dôvodov obmedzení, a tiež ohľadom rušenia už
schválených pobytov z dôvodu nemožnosti ich realizácie s ohľadom na opatrenia na národnej aj
inštitucionálnej úrovni). Rovnako mali obmedzenia vplyv aj na propagačné a informačné aktivity, ktoré bolo
možné realizovať len v on-line priestore a nie ako fyzické aktivity. Všetky tieto obmedzenia a neistota si
vyžiadali aj daň v podobe posunov aktivít v už schválených projektoch, ale v istej miere aj s nerealizovaním
schválených pobytov (ktoré sa v prípade možností tiež niekedy posunuli, napr. v prípade letných kurzov až o
rok), čo malo vplyv na oveľa nižšie čerpanie prostriedkov oproti predošlým rokom.
Čo sa týka samotného fungovania SAIA a jej pracovníkov, z dôvodu nariadených opatrení zo strany Úradu
verejného zdravotníctva SR a následne tiež vládou SR (v rámci núdzového stavu) bolo potrebné obmedziť vo
väčšej či menšej miere návštevy na našich pracoviskách pre osobné návštevy s cieľom chrániť nielen našich
pracovníkov, ale tiež našich klientov. Naďalej však bol zabezpečený kontakt záujemcov o informácie a
štipendistov telefonicky, cez Skype a e-mailom (všetky kontakty zverejnené na webstránke; telefonáty boli
prepájané zamestnancom). Pracovníci mali prostredníctvom VPN prístup k svojim počítačom na pracovisku,
takže vedeli riešiť viac-menej všetky bežné situácie aj v rámci nevyhnutnej práce z domu. Bolo zabezpečené
aj vyzdvihovanie a následná interná distribúcia došlej fyzickej pošty tak, aby nedošlo k negatívnemu dopadu
na administráciu programov. Pracovné stretnutia, ktoré bolo potrebné zorganizovať, boli realizované online (Microsoft Teams, resp. Zoom). Časť poštovej agendy vybavovanej v bežnej situácii klasickou poštou sa
začala riešiť elektronicky, pričom bolo potrebné v zvýšenej miere dbať aj na ochranu osobných údajov.
V celej vzniknutej situácii nám veľmi pomohol softvérový dar firmy Microsoft pre neziskové organizácie,
konkrétne bezplatné licencie pre využívanie služieb Office 365, ktoré nám umožnili rýchlo prejsť na on-line
aktivity v pomerne veľkom rozsahu.
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Výročná správa SAIA, n. o., ponúka možnosť verejnosti sumárne sa pozrieť na aktivity, ktoré sme
zabezpečovali a realizovali, a ktorými sme prispievali k internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku
v roku 2020.
SAIA poskytovala informácie o možnostiach štúdia v zahraničí, existujúcich štipendiách a grantoch
vysokoškolským študentom, doktorandom, učiteľom a výskumným pracovníkom. Spolupracovala pri výbere
uchádzačov na rôzne štipendijné študijné, výskumné a prednáškové pobyty na Slovensku a v zahraničí,
koordinovala viaceré programy zamerané na rozvoj spolupráce slovenských vysokých škôl so zahraničnými
partnermi. Poskytovala tiež poradenstvo zahraničným záujemcom o pobyty na Slovensku.
Čo sa programovej štruktúry organizácie týka, v roku 2020 pokračovali tradičné programy ako Akademické
mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, Národný štipendijný program SR, ako aj činnosť siete
EURAXESS Slovensko. SAIA tiež naďalej spolupracovala s Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave pri
výbere lektorov francúzskeho jazyka na slovenských stredných a vysokých školách, ako aj pri poskytovaní
štipendií týmto lektorom.
Vo zvýšenej miere sa zameriavame na propagáciu štipendií ponúkaných SAIA, n. o. O výsledku tohto úsilia
svedčia štatistiky jednak návštevnosti našej hlavnej stránky a databázy štipendií a grantov, ale aj vysoký
celkový dosah príspevkov zverejňovaných na sociálnej sieti Facebook, ktorá pokrýva značnú časť
potenciálnych klientov našej organizácie. Informovanosť o našich štipendiách bola aj súčasťou ďalších
informačných aktivít, ktoré sme realizovali s cieľom poskytovať aj všeobecné poradenstvo
o štipendiách, štúdiu a výskume v zahraničí. Jednou z pravidelných aktivít tohto typu je príprava
informačného mesačníka Bulletin SAIA a jeho následná distribúcia na všetky vysoké školy a výskumné
ústavy SAV. Od apríla sa väčšina aktivít presunula z dôvodu pandémie covid-19 do online priestoru.
Roku 2020 znamenal z pohľadu uchádzačov o štipendiá, ktoré naša organizácia administruje, nižší záujem.
Administráciu programov ovplynila najmä situácia spojená s opatreniami na zastavenie šírenia covid-19 vo
svete. SAIA, n. o., počas roka 2020 pravidelne informovala štipendistov (slovenských i zahraničných),
ktorých pobyty boli ovplyvnené situáciou okolo šírenia covid-19. Aktuálne informácie boli poskytnuté
štipendistom mailom a tiež zverejnené na webstránke. SAIA, n. o., vypracovala pre zahraničných
štipendistov informačný dokument s odporúčaniami pre ich plánovanú cestu na Slovensko (dôležité pokyny
pred vycestovaním, zdravotné poistenie, cestovné obmedzenia, preventívne opatrenia v súvislosti s covid19 platiace na Slovensku, izolácia a pod.). Slovenským štipendistom boli poskytnuté informácie týkajúce sa
náležitostí pred vycestovaním do zahraničia. Všetky vydané odporúčania a usmernenia sú k dispozícii na
webstránke SAIA, kde bola vytvorená v rámci Aktualít špeciálna stránka venovaná informáciám pre
štipendistov v súvislosti so šírením covid-19.
SAIA v roku 2020 realizovala nielen aktivity súvisiace s jej základnými programami, ale zapájala sa aj do
práce národných a medzinárodných poradných a pracovných skupín, sietí a organizácií, ktoré prispievajú
k ovplyvneniu podmienok existujúcich pre realizáciu rôznych mobilitných programov. Naďalej bola členom
medzinárodnej organizácie ACA (Academic Cooperation Association) so sídlom v Bruseli. Práve členstvo
v ACA a pravidelné operatívne stretnutia členských organizácií počas roka k neustále meniacej sa
pandemickej situácii a vzájomná výmena informácií a príkladov dobrej praxe v hľadaní riešení nám umožnili
oveľa lepšie reagovať na situáciu u nás a pripravovať opatrenia pre našich štipendistov.
V roku 2020 začala SAIA realizovať aj nové medzinárodné projekty -- „UniWeliS – podpora
internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným
akademickým pracovníkom“ a „CARLiS – kariéra v oblasti vied o živej prírode (Careers in Life Sciences)“.
Podrobnosti o aktivitách v jednotlivých hlavných programoch v roku 2020 nájdete na nasledujúcich
stranách tejto výročnej správy.
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3. PREHĽAD HLAVNÝCH PROGRAMOV A DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV V ROKU
2020
Hlavnými programami, ktoré tvorili podstatnú časť aktivít SAIA v roku 2020, boli:
• program Akademické mobility,
• Národný štipendijný program SR,
• Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní,
• Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS),
• EURAXESS Slovensko, servisné centrá pre výskumných pracovníkov.
SAIA, n. o., v roku 2020 zabezpečovala programy, ktoré podporovali
• individuálnu študijnú, vzdelávaciu/prednáškovú a výskumnú mobilitu občanov Slovenskej republiky
do zahraničia a cudzincov na Slovensko,
• projektovú spoluprácu slovenských a zahraničných vzdelávacích inštitúcií.
V rámci programov SAIA poskytovala informačné a poradenské služby, zverejňovala informácie na svojich
šiestich webových portáloch, na sociálnej sieti Facebook, v mesačníku Bulletin SAIA a v publikáciách, na
seminároch, výstavách a veľtrhoch na Slovensku i v zahraničí a organizovala výbery štipendistov a
projektov.

Programy finančne podporujúce individuálne mobility
Z hlavných programov administrovaných SAIA, n. o., ponúkali možnosť individuálnych mobilít tieto:
• Program Akademické mobility (štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania
a ponúk zahraničných vlád; ako aj prijatia zahraničných štipendistov Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR),
• Národný štipendijný program Slovenskej republiky podporujúci mobilitu študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných a umeleckých pracovníkov (štipendiá a cestovné granty pre
slovenských občanov a štipendiá pre cudzincov),
• Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (štipendiá pre študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Slovákov z verejných a štátnych vysokých škôl
a akadémií vied v Rakúsku a na Slovensku),
• multilaterálny Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá – CEEPUS (štipendiá na
pobyty štipendistov zo Slovenska v členských krajinách programu a štipendistov z členských krajín
programu na Slovensku mimo sietí – tzv. freemoveri).

Programy finančne podporujúce projektovú spoluprácu
Z hlavných programov administrovaných SAIA, n. o., ponúkali možnosť projektovej spolupráce orientovanej
na mobility tieto:
• Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (konferencie, semináre a školenia pre
doktorandov, projekty na bilaterálne témy mladých výskumníkov, letné jazykové školy),
• Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) – siete spolupracujúcich škôl
členských krajín programu.
SAIA, n. o., poskytovala svoje služby v piatich univerzitných mestách. Okrem Bratislavy mohli záujemcovia o
programy SAIA navštíviť aj regionálne pracoviská v Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach (regionálne
pracovisko v Banskej Bystrici však od apríla 2020 do konca roka nebolo obsadené a činnosť tohto pracoviska
dočasne prevzalo regionálne pracovisko v Žiline).
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Prehľad slovenských uchádzačov o štipendiá v rámci programov, ktoré administrovala SAIA
2019
(na porovnanie)

2020

Program

Štipendiá vyplývajúce z
bilaterálnych medzivládnych
dohôd v oblasti vzdelávania
a ponúk zahraničných vlád, ktoré
administruje SAIA,
n. o. *
Národný štipendijný program
Slovenskej republiky **
Akcia Rakúsko – Slovensko,
spolupráca vo vede a vzdelávaní
**
Stredoeurópsky výmenný
program pre univerzitné štúdiá
(CEEPUS) ***

Počet
uchádzačov

Počet navrhnutých/tých,
ktorým bolo schválené
štipendium

Počet uchádzačov

Počet
navrhnutých/tých,
ktorým bolo
schválené
štipendium

224

162
+ 12 náhradníkov

406

305
+ 12 náhradníkov

114

74

180

95

68

37

129

61

426

-

695

Vysvetlivky k tabuľke:
*) Výbery na pobyty v akademickom roku 2020/2021 (výbery sa realizovali najmä v roku 2020 a čiastočne aj koncom roka 2019).
**) Výbery zrealizované v roku 2020 (pobyty sa realizujú spravidla v akademickom roku 2020/2021).
***) V programe CEEPUS nie je relevantné určovať počet uchádzačov, keďže väčšina mobilít sa rieši nomináciami v rámci
spolupracujúcich sietí a len malá časť sa uchádza v rámci mimosieťových mobilít („freemover“); uvedené hodnoty sú za schválené
mobility v roku 2019/2020.

Prehľad zahraničných uchádzačov o štipendiá v rámci programov, ktoré administrovala SAIA
2020

Program

Štipendiá MŠVVaŠ SR na základe
bilaterálnych medzivládnych
dohôd o spolupráci v oblasti
vzdelávania*
Národný štipendijný program
Slovenskej republiky **
Akcia Rakúsko – Slovensko,
spolupráca vo vede
a vzdelávaní**
Stredoeurópsky výmenný
program pre univerzitné štúdiá
(CEEPUS) ***

Počet
uchádzačov

Počet navrhnutých/tých,
ktorým bolo schválené
štipendium

2019
(na porovnanie)
Počet
navrhnutých/tých,
Počet uchádzačov ktorým bolo
schválené
štipendium

75
(umiestnených bolo 70)

-

104 (umiestnených
bolo 100)

621

169

619

178

5

2

14

4

341

-

503

Vysvetlivky k tabuľke:
*) V prípade prijatí na štipendium na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd nie sú k dispozícii počty uchádzačov, keďže výbery
realizuje každá partnerská strana samostatne a na Slovensku sa rieši už len akceptácia nominovaných; pobyty sa realizujú spravidla
v akademickom roku 2020/2021.
**) Výbery zrealizované v roku 2020 (pobyty sa realizujú spravidla v akademickom roku 2020/2021).
***) V programe CEEPUS nie je relevantné určovať počet uchádzačov, keďže väčšina mobilít sa rieši nomináciami v rámci
spolupracujúcich sietí a len malá časť sa uchádza v rámci mimosieťových mobilít („freemover“); uvedené hodnoty sú za zrealizované
mobility v roku 2019/2020.
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Vyššie uvedené počty navrhnutých, resp. schválených štipendistov však nemusia odzrkadľovať aj počet
osôb, ktoré nakoniec realizovali plánované pobyty. Pandémia covid-19 vo svete a rôzne cestovné
obmedzenia počas roka 2020 totiž spôsobili, že nie všetci schválení štipendisti boli schopní napriek
schváleniu aj vycestovať.
Poskytovanie a zverejňovanie informácií, publikačná činnosť
SAIA, n. o., poskytovala v priebehu roka záujemcom informácie a poradenstvo, či už osobne (na
pracoviskách SAIA, na seminároch a informačných dňoch, na výstavách a veľtrhoch), telefonicky, e-mailom
alebo na portáloch, ktoré agentúra spravuje. Pandemická situácia, cestovné obmedzenia v roku 2020
a neistota vo vývoji celkovej situácie sa značne prejavili aj na záujme o informácie o štúdiu a výskume
v zahraničí a preto počet informovaných oproti predošlým rokom poklesol.
Napriek obmedzeniam sa nám však podarilo zabezpečiť informovanosť záujemcov na pomerne vysokej
úrovni, a to aj vďaka flexibilite a kreatívnemu prístupu pracovníkov zodpovedných za poskytovanie
informácií. Z dôvodu opatrení nariadených zo strany štátnych orgánov zastavená organizácia všetkých
pôvodne naplánovaných fyzických seminárov a propagácia sa realizovala on-line prostredníctvom
pravidelných tematických webinárov. Individuálne poskytovanie informácií a poradenstva bolo
zabezpečované zo strany SAIA hlavne prostredníctvom on-line médií. Aj keď väčšina zamestnancov SAIA v
súlade s vládou vydanými odporúčaniami pracovala z domu a pracoviská boli pre osobné návštevy v
priebehu roka niekoľkokrát úplne uzavreté, bol kontakt záujemcov o informácie a štipendistov zabezpečený
telefonicky (telefonáty boli realizované cez IP telefóny, ktoré možno sprevádzkovať na počítačoch), cez
Skype a e-mailom. Pracovníci mali prostredníctvom VPN prístup k svojim počítačom na pracovisku, takže
vedeli riešiť aktuálne situácie. Taktiež sa pristúpilo k intenzívnejšej informačnej a propagačnej kampani cez
sociálne médiá, najmä Facebook.
Pracovníci SAIA poskytli individuálne konzultácie záujemcom osobne, telefonicky alebo e-mailom v 9 415
prípadoch.
Informačné a poradenské služby (individuálne konzultácie) o štúdiu v zahraničí v roku 2020 podľa pracovísk SAIA
Pracovisko osobne

telefonicky/online chat
(skype, FB...)

všeobecné
poskytovanie
poskytovanie informácií a
informácií
komunikácia
v súvislosti s
administráciou
štipendií

Bratislava

všeobecné
poskytovanie
informácií

e-mailom

SPOLU
2020

poskytovanie
všeobecné
informácií a
poskytovanie
komunikácia
informácií
v súvislosti
s administráciou
štipendií

poskytovanie
informácií a
komunikácia
v súvislosti
s administráciou
štipendií

SPOLU
2019
(na
porovnanie)

117

76

806

686

2793

3832

8 310

11 095

41

16

29

24

83

105

298

1374

49

17

79

7

65

19

236

516

Nitra

48

0

52

0

83

1

184

616

Žilina

40

0

153

0

193

1

387

985

SPOLU

295

109

1119

717

3217

3958

9 415

14 586

Banská
Bystrica
Košice

Dostať čo najviac informácií o štipendijných ponukách a programoch ku študentom, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom je cieľom seminárov a informačných dní. V roku 2020
SAIA prezentovala informácie o možnostiach štipendijných pobytov v zahraničí na 30 seminároch a
webinároch (836 účastníkov), 2 informačných vstupoch (142 účastníkov) a 3 výstavách (71 účastníkov).
Inovatívnou aktivitou pod vplyvom obmedzení, ktoré priniesla pandémia covid-19, bolo zorganizovanie
virtuálneho dňa otvorených dverí do SAIA a do sveta štipendií pod názvom „Dvere do sveta otvorené“,
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ktorý sa konal v septembri. V rámci polhodinových blokov administrátori jednotlivých štipendijných
programov predstavili dané programy a zodpovedali konkrétne otázky, ktoré im položili účastníci
virtuálneho dňa otvorených dverí. Okrem jednotlivých štipendijných programov bola predstavená SAIA, n.
o., a jej činnosť a účastníkom bolo v samostatnom bloku vysvetlené aj to, ako správne podať žiadosť o
štipendium v systéme SAIA a boli im priblížené aj jednotlivé požadované dokumenty, ktoré sú prílohami
žiadosti o štipendium. Zároveň sa mohli účastníci virtuálneho dňa skontaktovať aj priamo s administrátormi
jednotlivých programov, ktorí boli k dispozícii na samostatných paralelných mítingoch. Podujatia sa
zúčastnilo 68 ľudí, a to 58 na hlavnom a 10 na paralelných mítingoch.
S nástupom webinárov namiesto fyzických seminárov sme začali zverejňovať záznamy z niektorých
webinárov na verejne prístupnom kanáli SAIA na službe YouTube
(https://youtube.com/channel/UC8KlpBwt-8NYphu_Cd5gz9Q). V období od 9. 4. 2020 (prvý deň
zverejnenia videí na službe YouTube) do 31. 12. 2020 bola návštevnosť webinárových a ďalších
informačných videí informujúcich o štipendiách alebo o príprave podkladových materiálov pre podanie
štipendijnej žiadosti nasledujúca:
Video na YouTube:

Počet videní:

Žiadosť o štipendium NŠP - Motivačný list (informácia využiteľná aj na iné
štipendijné programy a prípravu žiadostí v rámci nich)

114

Žiadosť o štipendium NŠP - Akceptačný list (informácia využiteľná aj na iné
štipendijné programy a prípravu žiadostí v rámci nich)

97

Téma Štipendiá a granty do krajín Európy

60

Štipendiá na letné jazykové kurzy v zahraničí
Štipendiá a granty do krajín mimo Európy
Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy
Štipendiá do Rakúska: Akcia Rakúsko - Slovensko a iné programy
Štipendiá do Nemecka DAAD a iné programy

60
47
27
39
38

V roku 2020 SAIA, n. o., taktiež vydala viacero publikácií, konkrétne:
• 11 čísel informačného mesačníka Bulletin SAIA v elektronickej podobe,
• publikácie (v elektronickej podobe):
• „Štipendiá a granty 2021/2022“ (jún 2020, aktualizované vydanie október 2020) ,
• „Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020“ (október 2020),
Všetky publikácie sú k dispozícii na stiahnutie v elektronickej podobe na webstránke www.saia.sk.

Poskytovanie informácií prostredníctvom internetových stránok
SAIA spravuje niekoľko webových portálov – svoju hlavnú stránku www.saia.sk (s podstránkou databázy
štipendií a grantov www.granty.saia.sk pre záujemcov zo Slovenska o pobyty v zahraničí, resp.
www.grants.saia.sk pre záujemcov zo zahraničia o pobyty na Slovensku) a 4 programové webstránky
(www.stipendia.sk/www.scholarships.sk, www.aktion.saia.sk, www.ceepus.saia.sk, www.euraxess.sk).
Zároveň však aj udržiava webstránky ukončených programov/projektov (napr. www.spehp.saia.sk –
program ukončený v apríli 2017). Webstránky existujúcich programov pracovníci SAIA pravidelne
aktualizujú, keďže ide o jeden z hlavných informačných nástrojov pre záujemcov o štúdium a výskum
v zahraničí, ako aj o štipendijné a grantové podpory.
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Štatistiky návštevnosti webstránok SAIA – webové portály SAIA a hlavných programov aktuálne v roku 2020
(podľa služby Google Analytics)
Absolútny počet
% nových
jedinečných
návštevníkov
návštevníkov
(„new visitor")
(„users")
84,6
58 232

Webstránka

Rok

Celkový počet
návštev
(„sessions")

www.saia.sk

2020

88 430

2019

107 430

83,7

68 098

2020

74 957

80,5

42 230

2019

83 245

78,8

44 335

2020

5 352

84,0

3 329

2019

8 098

84,7

5 023

2020

6 809

81,9

4 429

2019

9 842

81,1

5 913

2020

139 195

84

88 524

2019

145 340

84,2

90 240

2020

40 636

86,4

29 946

2019

45 677

89,5

35 313

www.granty.saia.sk/www.grants.saia.sk
www.aktion.saia.sk
www.ceepus.saia.sk
www.stipendia.sk/www.scholarships.sk
www.euraxess.sk

SAIA spravuje aj stránku na sociálnej sieti Facebook www.facebook.com/saia.mobility. Táto stránka je
primárne určená záujemcom zo Slovenska, ktorí sa zaujímajú o možnosti štúdia a výskumu v zahraničí, resp.
o štipendijné pobyty. Stránka mala k 31. decembru 2020 spolu 7 742 fanúšikov a toto číslo sa naďalej
zvyšuje (na porovnanie, ku koncu roka 2019 mala táto stránka 7 135 fanúšikov). Celkový dosah (teda počet
ľudí, ktorí navštívili stránku, prípadne videli nami pridané príspevky) bol v období od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2020 v súčte celkom 200 693 používateľov sociálnej siete Facebook (teda v priemere cca 548 používateľov
denne).
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V rámci reklamnej kampane bolo na sociálnej sieti
Facebook uverejnených 37 reklamných príspevkov,
zameraných na zviditeľnenie vybraných štipendijných
ponúk vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd a z ponúk
zahraničných vlád. spolu zobrazilo 1 217 989-krát (tzv.
impresie), 654 522 užívateľom (tzv. dosah), pričom
priemerne sa každému z týchto užívateľov zobrazili
približne 1,84 krát (tzv. frekvencia). Počas kampane kliklo
na stránky s konkrétnymi ponukami 10 564 užívateľov (tzv.
jedinečné kliknutia na link).

Primárne na výskumníkov, a to prichádzajúcich aj odchádzajúcich, je zameraná stránka EURAXESS
Slovensko (www.facebook.com/euraxess.sk). K 31. decembru 2020 mala 2 240 fanúšikov (v priebehu roka
sa ich počet zvýšil o 2 %).
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PROGRAM AKADEMICKÉ MOBILITY
Program Akademické mobility zabezpečuje SAIA na základe zmluvy o poskytnutí služieb
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od 1. januára 2000. Na programe
participovali aj regionálne pracoviská v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline.
V rámci programu SAIA v roku 2020:
• organizovala 25 výberových konaní, z toho v 14 prípadoch išlo o priame nominácie,
• koordinovala prijatia zahraničných štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
študijné a výskumné pobyty v Slovenskej republike,
• poskytovala informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí,
• organizovala semináre/webináre zamerané na akademické mobility pre vysoké školy a informačné dni
o možnostiach štúdia v zahraničí a o štipendijných programoch pre študentov stredných a vysokých škôl,
ako aj ďalšie cieľové skupiny,
• vydávala mesačník Bulletin SAIA a ďalšie informačné publikácie a materiály (podrobnosti v časti
venovanej publikáciám).
Vyslania slovenských štipendistov na študijné pobyty v zahraničí na základe bilaterálnych medzivládnych
dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a na základe ponúk zahraničných vlád
V kalendárnom roku 2020 žiadalo o štipendium v 19 krajinách 224 uchádzačov. Odporučených bolo 162
uchádzačov a 12 náhradníkov.
Pre úplnosť informácie je však podstatnejšie pozrieť sa na odporučených štipendistov v akademickom roku
2020/2021. Výbery na tieto pobyty sa zväčša realizovali v kalendárnom roku 2020 (od januára do augusta),
no do týchto výsledkov sa zaratúvajú aj niektoré uzávierky realizované ešte koncom roka 2019.
O štipendijné pobyty na akademický rok 2020/2021 sa uchádzalo spolu 226 uchádzačov, odporučených
bolo 156 osôb a 12 náhradníkov. Najviac žiadostí bolo do Ruskej federácie (64), Francúzska (30) a Nemecka
(27).
Odporučení uchádzači o študijné pobyty v zahraničí v akademickom roku 2020/2021 podľa vysielajúcej inštitúcie
(vrátane náhradníkov)

55
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1

1
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0
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Najväčší počet odporučených uchádzačov bol z oblasti humanitných vied (58 %) a spoločenských vied (22
%). Z odporučených uchádzačov 76 % boli študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 8 % študenti
stredných škôl, po 5 % doktorandi a pedagogickí pracovníci VŠ a 4 % výskumní pracovníci.
Odporučení uchádzači o študijné pobyty v zahraničí na akademický rok 2020/2021 podľa vedného odboru (vrátane
náhradníkov)

5; 3%

7; 4%
3; 2%

7; 4%

12; 7%
HUMANITNÉ VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
UMENIE

36; 22%

98; 58%

LEKÁRSKE VEDY
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
NEUVEDENÉ

Počet uchádzačov a odporučených/schválených uchádzačov v akademickom roku 2020/2021 podľa krajín

Krajina

Počet
odporučených, resp. Počet náhradníkov
schválených

Počet
uchádzačov

Belgicko
Bielorusko
Bulharsko

8
2
6

3
2
4

Česko
Čína
Francúzsko
Grécko
Chorvátsko
Izrael**

8
20
30
4
3
2

6
15
13
3
3

Japonsko*
Kórea
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Rumunsko

9
7
9
27
8
6

Rusko
Slovinsko
Srbsko
Švajčiarsko*
Ukrajina
Celkový súčet

64
6
1
1
5
226

2

Počet
zamietnutých
žiadostí
3
2

3
2

2
2
15
1
2

2
9
21
6
5
54
4
1

5
1

5
2
1

3
1

7
1
1

5
156

12

49

* SAIA v prípade štipendií do Švajčiarska a Japonska iba zbiera podkladové materiály uchádzačov, kontroluje ich po
formálnej stránke a na základe požiadavky danej krajiny postupuje materiály všetkých uchádzačov na ďalšie konanie.
Samotný výber uchádzačov si organizuje príslušná krajina samostatne.
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** Izrael napriek platnej bilaterálnej dohode informoval SR, že nebude prijímať štipendistov v tomto akademickom
roku, avšak táto informácia bola doručená až po uzávierke na predkladanie žiadostí na slovenskej strane.
Prehľad počtu uchádzačov o štipendiá na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a ponúk
štipendií zahraničných vlád za ostatných 10 rokov
Počet
uchádzačov
o štipendiá

Počet
navrhnutých na
štipendium

2011/12

707

378

2012/13

583

305

2013/14

511

295

2014/15

567

285

2015/16

511

268

2016/17

434

249

2017/18

418

304

2018/19

386

251

2019/20

406

305

2020/21

226

156

Rok

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD)

Štipendiá poskytované Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) sú súčasťou programu
Akademické mobility, predstavujú však osobitný spôsob výberu uchádzačov a spolupráce medzi
zúčastnenými stranami, preto mu venujeme osobitnú časť. DAAD udelilo pre rok 2020/2021 štipendium 1
uchádzačke zo Slovenska. Celkovo sa uchádzalo o štipendium 27 osôb. DAAD pre rok 2020 z dôvodu
pandémie ochorenia covid-19 neudelilo štipendiá na letné jazykové kurzy.
Štatistika úspešnosti slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty
2018/2019

2019/2020

2020/2021

Počet

Počet

Počet
Typ štipendia/Rok
uchádzačov
Ročné štipendium
výskumný pobyt pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov (7
– 10 mesiacov)*
študijný pobyt pre absolventov
vysokých škôl
Výskumné štipendium (1 – 6
mesiacov) pre doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov*
Vedecké pobyty pre učiteľov VŠ
a vedeckých pracovníkov (1 – 3
mesiace), vrát. opätovných pozvaní*
Letné kurzy pre študentov vysokých
škôl

udelených
udelených
udelených
uchádzačov
uchádzačov
štipendií
štipendií
štipendií
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4

8

1

6

1

(2)

(2)

-

-

-

-

(11)

(2)

(8)

(1)

(6)

(1)

2

0

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

38

31

36

31

21

20

14

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Počet

Počet

Počet

Typ štipendia/Rok
uchádzačov

udelených
udelených
udelených
uchádzačov
uchádzačov
štipendií
štipendií
štipendií

Štipendiá na ďalšie vzdelávanie pre
absolventov germanistiky

2

2

1

1

0

0

Spolu

59

38

45

33

27

21

* V uvedených kategóriách sa od roku 2018 žiadosti podávajú iba cez nemeckú stranu.

Prijatia zahraničných štipendistov MŠVVaŠ SR na študijné pobyty v SR na základe bilaterálnych dohôd
o spolupráci v oblasti vzdelávania
V roku 2020 zabezpečovala SAIA, n. o., prijatie 75 zahraničných štipendistov MŠVVaŠ SR z 10 krajín.
Celkovo bolo umiestnených 70 štipendistov (3 nominantov neakceptovala žiadna z oslovených inštitúcií a 2
uchádzači nespĺňali formálne kritériá). Nominanti sú umiestňovaní na vysokých školách, resp. iných
inštitúciách, spravidla podľa preferencie, ktorú uvedú vo svojej žiadosti, pričom umiestnenie je závislé od
akceptácie nominanta zo strany slovenskej inštitúcie.
Umiestnení zahraniční štipendisti MŠVVaŠ SR podľa nominujúcej krajiny
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Umiestnení zahraniční štipendisti v roku 2020 podľa prijímajúcej organizácie
Prijímajúca organizácia

Počet

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

1

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Kežmarok

1

Ekonomická univerzita v Bratislave

7

Prešovská univerzita v Prešove

1

Slovenská akadémia vied

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

6

Slovenská technická univerzita v Bratislave

5

Slovenská technická univerzita v Bratislave

4

Technická univerzita v Košiciach

5

Trnavská univerzita v Trnave

1

Univerzita J. Selyeho v Komárne

6

15

Prijímajúca organizácia

Počet

Univerzita Komenského v Bratislave

12

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

5

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

4

Žilinská univerzita v Žiline

5

Celkový súčet

70

Prijatia zahraničných štipendistov na základe bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania za ostatných 10 rokov
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nominovaní
zahraniční štipendisti
59
76
72
66
87
79
85
80
104
75

Počet nominujúcich
krajín
10
13
12
9
9
8
11
11
9
10
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vytvorenie Národného štipendijného programu SR schválila vláda Slovenskej republiky v roku
2005. Cieľom programu je podporiť mobilitu slovenských a zahraničných študentov,
doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Program financuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. SAIA je administrátorom
programu. Prví štipendisti boli vybraní v júni 2006, odvtedy štipendiá získalo 1 927 občanov SR/obyvateľov
s trvalým pobytom v SR a 2 420 cudzincov.
V súvislosti s poskytovaním štipendií v rámci NŠP sa v roku 2020 sa uskutočnili dva výbery štipendistov.
O štipendiá sa uchádzalo celkovo 735 osôb, z toho bolo 114 uchádzačov s trvalým pobytom v SR
a 621 cudzincov. Štipendium bolo udelené celkovo 74 uchádzačom zo Slovenska a 169 zahraničným
uchádzačom.
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. Vďaka absolvovaným pobytom štipendisti zlepšujú svoje nielen
odborné, ale aj komunikačné a kultúrno-adaptačné schopnosti, získavajú rozhľad, samostatnosť, vyznačujú
sa vyššou mierou flexibility, tolerancie a schopnosťou spolupracovať, čím signifikantne zvyšujú svoju
hodnotu na trhu práce v súčasnom globálnom priestore.
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.

Počet schválených štipendií v roku 2020
Slovenskí občania/občania s trvalým pobytom v SR
2020

študenti

doktorandi

postdoktorandi

Zahraniční uchádzači

študenti

doktorandi

Vysokoškolskí
učitelia/výskumníci

1. výzva

3

29

7

13

18

58

2. výzva

6

21

8

13

15

52

9

50

15

26

33

Spolu

74

110
169

243
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Počet schválených štipendií a samostatných cestovných grantov v rokoch 2006 až 2020

Rok
výberu

Slovenskí občania/občania s trvalým pobytom v SR
študenti

postdoktorandi*

doktorandi

Zahraniční uchádzači

samostatný
cestovný grant
(bez štipendia)*

študenti

doktorandi

VŠ učitelia
a výskumníci

2006

77

101

24

17

24

75

2007

83

113

19

43

42

115

2008

90

95

14

29

35

109

2009

113

89

11

36

66

109

2010

24

66

5

7

19

61

2011

54

114

9

20

16

88

2012

32

88

12

23

35

96

2013

27

81

12

16

36

98

2014

24

68

7

22

32

90

2015

23

48

10

15

25

122

2016

15

44

3

14

34

160

2017

22

45

23

12

25

125

2018

13

41

19

28

26

128

2019

11

63

21

31

26

121

2020

9

50

15

26

33

110

617

1 106

78

339

474

1 607

Spolu

1 801

126

2 420

1 927

* Od roku 2017 sa v prípade vyslaní do zahraničia zrušila kategória samostatných cestovných grantov a vznikla nová kategória
podpory pre pobyty postdoktorandov.

Výbery štipendistov v roku 2020
Celkovo bolo v roku 2020 podaných 735 žiadostí, z toho 114 uchádzačov zo Slovenska na pobyty
v zahraničí (18 študentov, 68 doktorandov a 28 postdoktorandov) a 621 uchádzačov zo zahraničia (125
študentov, 119 doktorandov a 377 uchádzačov v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký
pracovník). Štipendium bolo schválené spolu 243 uchádzačom, z toho bolo 74 uchádzačov zo Slovenska na
pobyty v zahraničí (9 študentov, 50 doktorandov a 15 postdoktorandov) a 169 uchádzačov zo zahraničia
(26 študentov, 33 doktorandov a 110 uchádzačov v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký
pracovník).

Štipendisti zo Slovenska schválení v roku 2020 – podľa vysielajúcej inštitúcie
Vysielajúca inštitúcia
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Študenti

Ekonomická univerzita v Bratislave

1

Prešovská univerzita v Prešove

Doktorandi Postdoktorandi
1

1
1

3

4

3

3

2

2

4

11

1

13

Slovenská akadémia vied
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave

1

Spolu
1

18

Vysielajúca inštitúcia
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Komenského v Bratislave

Študenti
1

Doktorandi Postdoktorandi
2

2

20

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

24

1

1

1

1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2

9
2

9

1

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1

4

1

1

1

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline

1

Celkový súčet

9

Spolu
3

1
1

1

2

3

50

15

74

Štipendisti zo zahraničia schválení v roku 2020 – podľa prijímajúcej inštitúcie
Prijímajúca inštitúcia

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zahraničí
študenti

Zahraniční
doktorandi

4

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zahraniční
VŠ učitelia/
výskumníci
3

Spolu
7

4

4

2

13

16

Slovenská akadémia vied

10

32

42

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1

8

9

Prešovská univerzita v Prešove

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave

8

2

8

18

Technická univerzita v Košiciach

4

3

6

13

Technická univerzita vo Zvolene

2

1

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave

2
1

1

Univerzita J. Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave

3

1

7

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2
1

1

16

24

1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1
1

2

1
3

6

7

8

1

2

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1

1

Žilinská univerzita v Žiline

1

3

6

10

Spolu

26

33

110

169

Súčasťou úloh SAIA v rámci plnenia zmluvy o NŠP je aj propagácia slovenského vysokého školstva v zahraničí
a možností štúdia pre cudzincov na Slovensku – o týchto aktivitách je viac informácií v častiach výročnej
správy venovanej poskytovaniu informácií a poradenstva a účasti na zahraničných veľtrhoch.
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AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, SPOLUPRÁCA VO VEDE
A VZDELÁVANÍ
Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu v oblasti
vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Program financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky na základe dohody, ktorá bola
podpísaná v roku 1992. V júni 2019 bol podpísaný protokol o predĺžení programu do 31. decembra 2025.
SAIA, n. o., je administrátorom programu.
Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko v roku 2020
Rakúski členovia
Univ. Prof. Mag. Dr.phil. Peter Deutschmann,
Univerzita Salzburg
Univ. Prof. Dr. Mikuláš Luptáčik
Ekonomická univerzita Viedeň
Mag. Bernhard Plunger
Rakúska akadémia vied, Viedeň
Prof. (FH) Mag. Ludmila Waschak
Fachhochschule Burgenland GmbH, Eisenstadt
Dr. Felix Wilcek
Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum,
Viedeň

Slovenskí členovia
Dr. rer. nat. Martin Drozda, predseda
Slovenská technická univerzita, Bratislava
prof. Ing. Marián Dzimko, CSc.
Žilinská univerzita, Žilina
Mgr. František Fundárek, CSc.
Slovenská akadémia vied, Bratislava
Mgr. Elena Drgoňová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Bratislava
doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.,
Ekonomická univerzita, Bratislava

V roku 2020 sa uskutočnili 3 zasadnutia grémia.

Štipendiá Akcie
V roku 2020 boli 2 kolá uzávierok žiadostí o štipendiá (15. marca/30. apríla a 15. októbra). Riadiace
grémium posudzovalo 143 žiadostí o štipendiá zo Slovenska a Rakúska, pričom rozhodlo o schválení
štipendií 65 osobám (61 schválených štipendistov zo Slovenska, 4 schválení štipendisti z Rakúska).
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko v roku 2020: uchádzači zo Slovenska

Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre
doktorandov
Štipendiá pre diplomantov
Výskumné štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium na letný jazykový kurz nemčiny
v Rakúsku
Štipendiá na krátkodobé pobyty
Spolu

Podané žiadosti
Uzávierka
Uzávierka
15. 3.
15. 10.
11
5
16
0
0
0
1
2
3
44
44

Schválené štipendiá
Uzávierka
Uzávierka
15. 3.
15. 10.
10
4
14
0
0
0
1
2
3
15
15

5

5

68

37

20

PU Prešov

1

SAV Bratislava

1

SAV Košice

1

1

1

1

1

1

STU Bratislava

1

2

1

2

7

TvU Trnava
UK Bratislava

1

1

1

1

UKF Nitra

1

1

10

14

1

2

1

1

1

UMB Banská Bystrica
UPJŠ Košice

1

1

2

VŠMU Bratislava
2

Spolu

2

5
1

1

ŽU Žilina

Spolu

Sommersprachkurse

Universität Wien

Universität Salzburg

Universität für Bodenkultur Wien

Universität für angewandte Kunst Wien

Technische Universität Wien

Technische Universität Graz

Stiftsbibliothek Klosterneuburg

Österreichische Akademie der
Wissenschaften
Pädagogische Hochschule Niederösterreich

Medizinische Universität Graz

Karl-Franzens-Universität Graz

Institute of Science and Technology Austria

FH Technikum Wien

Fachhochschule St. Pölten GmbH

Slovenskí štipendisti schválení v roku 2020 – podľa vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie

1

1

15

37

2
1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

4

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko v roku 2020: uchádzači z Rakúska

Výskumné štipendiá pre doktorandov
Štipendiá pre diplomantov
Výskumné štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium na letnú jazykový školu slovenčiny
na Slovensku (SAS)

Podané žiadosti
Uzávierka
Uzávierka
15. 3./
15. 10.
30. 4.
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
3

Schválené štipendiá
Uzávierka
Uzávierka
15. 3./
15. 10.
30. 4.
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1

Štipendiá na krátkodobé pobyty

1

0

Spolu

5

2
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SAV Bratislava

Letné jazykové
školy

Spolu

Rakúski štipendisti schválení v roku 2020 – podľa vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie

Universität Wien

1

1

2

Spolu

1

1

2

Projekty Akcie
Okrem štipendií sa financovanie v rámci Akcie zameriava aj na projektovú podporu. V roku 2020 sa konali 3
uzávierky na predkladanie projektov (15. 3., 15. 5. a 15. 10.). Aktivity v rámci podporených projektov majú
trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne
nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. V roku 2020 boli predložených 2 projekty,
z toho riadiace grémium schválilo dva.
Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko v roku 2020 a projektoví partneri
Projekty
Uzávierka
15. máj
15. október

podané
1
1

schválené
1
1

projektoví partneri v schválených projektoch
Ekonomická univerzita v Bratislave, Universität Innsbruck,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fachhochschule
Vorarlberg
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MULTILATERÁLNY PROGRAM CEEPUS – STREDOEURÓPSKY
VÝMENNÝ PROGRAM PRE UNIVERZITNÉ ŠTÚDIÁ
Program podporuje spoluprácu vysokých škôl z Albánska, Bosny a Hercegoviny,
Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rakúska,
Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska (vrátane Kosova). Program financujú národné ministerstvá pre
vysoké školstvo. Prvé mobility v rámci programu sa uskutočnili v akademickom roku 1994/1995. SAIA, n. o.,
je národnou kanceláriou CEEPUS na Slovensku.
Na akademický rok 2020/2021 bolo podaných celkovo 117 projektov sietí, z toho 90 s účasťou slovenských
vysokých škôl, pričom 10 z nich plánovali koordinovať slovenské vysoké školy, v pozícii partnerov
v podaných sieťach vystupovali 153-krát. V schválených sieťach je zapojených 17 slovenských verejných
vysokých škôl, 6 sietí koordinujú a 133-krát vystupujú ako partneri.
V kalendárnom roku 2020 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 128 zahraničných
štipendistov (150,75 štipendijných mesiacov), z nich bolo 28 študentov (39 štipendijných mesiacov), 21
doktorandov (32,75 štipendijných mesiacov) a 79 učiteľov (79 štipendijných mesiacov).
V akademickom roku 2019/2020 slovenské vysoké školy prijali celkom 341 štipendistov v rozsahu 318,2
štipendijných mesiacov, zo Slovenska bolo na mobility vyslaných 426 štipendistov v rozsahu 439,77
štipendijných mesiacov.

Počet prijatých zahraničných štipendistov v rokoch 2018 – 2020

600

578
600

504,73

479,83

500

osoby

400

mesiace

300
128

200

150,75

100
0
2018

2019

2020

Najviac zahraničných štipendistov bolo z Česka (46), Poľska a Chorvátska (po 19). Najviac ich prijali
Technická univerzita v Košiciach (33), Slovenská technická univerzita v Bratislave (24), Univerzita
Komenského v Bratislave (18) a Žilinská univerzita v Žiline (17).
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Prehľad počtu prijatých štipendistov v kalendárnom roku 2020 podľa slovenskej vysokej školy

100
80
60
33

40
20

24
8

3

2

18

4

0

0

5

17

3

5

6

0

0

0

0

0

0

0

Z pohľadu výsledkov programu je však relevantnejšie pozrieť sa na mobility zrealizované v už
ukončenom akademickom roku. V akademickom roku 2019/2020 teda slovenské vysoké školy v rámci
programu prijali celkom 341 zahraničných štipendistov v rozsahu 318,2 štipendijných mesiacov a vyslali
426 študentov, doktorandov a učiteľov v rozsahu 439,77 štipendijných mesiacov.

Prehľad prijatých štipendistov v akademickom roku 2019/2020 podľa cieľových skupín
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Prehľad počtu vyslaných štipendistov v akademickom roku 2019/2020 podľa cieľových skupín
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Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 2019/2020 podľa slovenskej vysokej školy

120

114

100

76 79

80

64

63
60

48
prijatia

39 43

vyslania

VŠ Sládkovičovo

VŠM Trenčín

00 00

ŽU Žilina

UK Bratislava

UJS Komárno

TvU Trnava

TUAD Trenčín

TU Zvolen

TU Košice

STU Bratislava

SPU Nitra

PU Prešov

KU Ružomberok

EU Bratislava

AU Banská Bystrica

0

6
10 1 22 01 00

VŠVU Bratislava

9

VŠMU Bratislava

47

UVLF Košice

00 2 5

UCM Trnava

57

2 1 45

00

UPJŠ Košice

20

36

30

UMB Banská…

2525
12

16

33

UKF Nitra

40
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EURAXESS SLOVENSKO – SERVISNÉ CENTRÁ PRE VÝSKUMNÝCH
PRACOVNÍKOV
Servisné centrá pre výskumných pracovníkov začali vznikať v roku 2004 z iniciatívy
Európskej komisie. Postupne vytvorili európsku sieť EURAXESS Services Network,
pozostávajúcu v súčasnosti z viac ako 600 servisných centier v 42 štátoch. Táto
európska sieť je súčasťou EURAXESS – Researchers in Motion (https://euraxess.ec.europa.eu). Ide o
pokračovanie viacerých iniciatív Európskej komisie zameraných na mobilitu a podporu rozvoja kariéry
výskumných pracovníkov. SAIA sa do iniciatívy na základe poverenia ministerstva školstva zapojila hneď na
začiatku a začala budovať slovenskú sieť EURAXESS.
EURAXESS Slovensko v roku 2020 pokračoval v realizácii aktivít, potrebných na zabezpečenie chodu
národnej siete a účasti Slovenska v európskej sieti EURAXESS. Servisné centrum EURAXESS v Bratislave,
ktoré je zároveň koordinátorom siete na národnej úrovni, ako aj servisné centrá v regionálnych
pracoviskách SAIA, realizovali rozmanité aktivity pre domácich i zahraničných doktorandov, vedeckých,
riadiacich a administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií. Poskytovali konzultácie,
organizovali informačné semináre, webináre a workshopy, na ktorých predstavovali iniciatívu EURAXESS a
služby, ktoré poskytuje tento program a to aj napriek tomu, že od apríla 2020 sa väčšina aktivít presunula z
dôvodu pandémie covid-19 do online priestoru.
Z dôvodu, že zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nebolo zabezpečené financovanie
národnej siete EURAXESS (zmluva na dotáciu skončila na konci roka 2019 a na rok 2020 nebola vyhlásená
výzva na poskytnutie dotácie na túto aktivitu), v roku 2020 boli aktivity programu zabezpečované na
základe synergií s inými programami, ktoré SAIA, n. o., implementuje, ako aj v súčinnosti s projektovými
aktivitami v európskej siete EURAXESS v rámci projektu financovaného z rámcového programu na podporu
výskumu a inovácií EK Horizont 2020. Koncom roka sa začali realizovať 3 nové projekty úzko súvisiace
s agendou programu EURAXESS, jeden z nich je zameraný na zlepšovanie služieb poskytovaných vysokými
školami v regióne strednej a juhovýchodnej Európy zahraničným akademickým pracovníkom, zatiaľ čo
ďalšie dva projekty podporujú ďalšie vzdelávanie doktorandov v zručnostiach, ktoré môžu využiť tak v ďalšej
akademickej dráhe ako aj v prostredí mimo-akademickej praxe a budovanie personálnych kapacít pre
poskytovanie týchto školení.
V druhej polovici 2020 vzniklo nové centrum EURAXESS Slovensko na Úrade SAV, ktoré zabezpečuje
poskytovanie informácií a osobnej asistencie pre ústavy a pracoviská SAV, resp. výskumníkov
a doktorandov, ktorí na ne prichádzajú zo zahraničia.

Poskytovanie informácií, konzultácií, individuálnej asistencie
Centrá EURAXESS poskytovali v sledovanom období individuálne poradenstvo a informácie súvisiace s
rozmanitými praktickými otázkami, dotýkajúcimi sa zahraničných mobilít výskumných pracovníkov a ich
rodinných príslušníkov ako aj rozvoja kariéry výskumníkov. V roku 2020 poskytli pracovníci centier
EURAXESS Slovensko 1 547 odborných konzultácií.
Sledované obdobie bolo však mimoriadne tým, že začiatkom marca 2020 prepukla globálna pandémia.
Následne prijaté reštriktívne opatrenia v jednotlivých krajinách s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia priniesli
množstvo nečakaných, no signifikatných zmien v profesionálnych životoch jednotlivých komunít, a s tým
spojených množstvo otázok. Aj počas tejto mimoriadnej situácie sme poskytovali konzultácie
prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo Skypu. A práve expertíza získaná na základe doterajšej činnosti
výrazne pomohla aj štipendistom SAIA, n. o., ktorých mobilita bola mimoriadnou situáciou ovplyvnená.
Ako po minulé roky, tak aj v tomto roku sa výskumníci, ale aj administratívni pracovníci univerzít,
výskumných inštitúcií sa na pracovníkov centier najčastejšie obracali s otázkami ohľadne možností
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financovania výskumu a výskumných mobilít (viac ako 864 konzultácií) a pracovných príležitostí.
V súvislosti s vízovými a pobytovými otázkami v kontexte mimoriadnej situácie či núdzového stavu
vyhláseného na Slovensku sme poskytli viac ako 228 konzultácií.
Aj v roku 2020 sme poskytovali informácie týkajúce sa aj každodenného života ako otvorenie bankového
účtu alebo hľadania ubytovania a po opätovnom otvorení hraníc aj povinností súvisiacich s príchodom na
Slovensko. Vysvetľovali sme aj nejasnosti týkajúce sa zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia, či
otázok spojených so starostlivosťou o deti a rodinu. Sprostredkovali sme aj informácie o kultúre prijímajúcej
krajiny a poskytli informácie k možnosti a zjednodušenej procedúre vnútroeurópskej mobility štátnych
príslušníkov tretích krajín. Venovali sme sa tiež poradenstvu k zneniu dohody o hosťovaní. EURAXESS
Slovensko sa v neposlednom rade venoval aj téme kariérneho rozvoja, čo sa prejavilo aj v osobných
konzultáciách (viac ako 34 konzultácií). Toto poradenstvo sa predovšetkým zameriavalo na praktické otázky
súvisiace s uchádzaním sa o rôzne štipendijné ponuky a prípravy kvalitnej žiadosti o štipendium.
SAIA zároveň informovala prorektorov pre medzinárodné vzťahy všetkých vysokých školách o zmenách vo
vykonávaní udeľovania národných víz slovenskými zastupiteľskými orgánmi, resp. centrálnym vízovým
orgánom počas núdzového stavu vyhláseného na Slovensku, keď vysoké školy prevažne vykonávajú online
výučbu.
Poskytovanie informácií v rámci programu EURAXESS Slovensko
Spolu
Tematické oblasti
Jazykové kurzy a kultúrna integrácia
Možnosti ubytovania
Otvorenie bankového účtu
Kariérny rozvoj
Starostlivosť o deti (jasle, škôlka, školy), rodinné otázky
Povinnosti spojené s odchodom z krajiny
Informácie o vstupe na Slovensko, víza, prechodný pobyt
Zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie
Pracovné príležitosti
Uznávanie diplomov
Možnosti financovania pobytu
Výskumné prostredie
Zdaňovanie príjmov
Pracovné prostredie
Iné
Spolu

53
83
85
34
10
91
228
46
14
5
864
0
16
1
18
1 547

Národný portál EURAXESS
V roku 2020 pracovníci zapojení do aktivít EURAXESS zrealizovali kompletnú aktualizáciu sekcií Living in
Slovakia, Working in Slovakia a Leaving Slovakia v anglickej verzii portálu, ako aj celú sekciu Praktické
informácie v slovenskej verzii portálu. So zámerom skvalitniť prehľadnosť informácií a poskytnúť
návštevníkom portálu lepšiu orientáciu sa okrem samotnej aktualizácie, či vytvorenia nového obsahu
venovali aj úprave štruktúry jednotlivých článkov prostredníctvom komprimovateľných komponentov.
Promptne sme zareagovali aj na vypuknutie pandémie a na domovskej stránke anglickej verzie vytvorili
komplexný prehľad aktuálnych informácií o prijatých opatreniach, a zverejnili aj informácie užitočné práve
pre zahraničných študentov, výskumníkov, či vysokoškolských učiteľov. Týkali sa legislatívnych zmien
v zákone o pobyte cudzincov, cestovných reštrikcií, obsahovali aj odkaz na portál špeciálne vytvorený
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v súvislosti s pandémiou Európskou komisiou, ako aj kontakty na jednotlivé regionálne úrady verejného
zdravotníctva v prípade zdravotných problémov alebo pozitívnej cestovateľskej anamnézy.

Náhľad na sekciu portálu EURAXESS Slovensko venovanú aktuálnym informáciám v súvislosti s pandémiou

V súvislosti s prípravou webinára o kariére výskumníkov vo verejnom sektore pracovníci v sekcii kariérny
rozvoj spracovali prehľad analytických jednotiek inštitúcií verejnej správy s ich stručnou charakteristikou
a kontaktmi.
EURAXESS Slovensko využíval v roku 2020 na oslovovanie výskumníkov a ostatných záujemcov o aktivity
servisných centier aj sociálnu sieť Facebook, konkrétne profil „EURAXESS Slovakia – Research mobility made
easier“. K 31. decembru 2020 mala táto stránka 2 240 fanúšikov. V priebehu roka sa ich počet zvýšil
približne o 2 %.

Profil EURAXESS Slovakia – Research
mobility made easier na sociálnej sieti Facebook

Organizovanie a zabezpečenie podujatí na témy siete EURAXESS pre rôzne cieľové skupiny
V priebehu roka 2020 bola iniciatíva EURAXESS a služby poskytované servisnými centrami prezentované na
6 seminároch a 21 webinároch pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov
a administratívnych pracovníkov vysokých škôl.
Začiatok roka ešte umožňoval organizovanie fyzických podujatí. V januári 2020 regionálne centrum
EURAXESS v Nitre v spolupráci so Študentským centrom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
zorganizovalo seminár „Môj individuálny plán rozvoja – kariérny rast doktorandov a výskumných
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pracovníkov“, v ktorom predstavilo voľne dostupné nástroje na plánovanie svojej kariéry vo výskume
(EURAXESS No Limit Tool, EURAXESS PIPERS Project Career Kit, My IDP, DocPro a RDF rámec 62 zručností
a kompetencií potrebných pre prácu vo výskume vytvorený britskou organizáciou Vitae). Zároveň
predstavilo štipendijné programy, ktoré SAIA administruje ako aj služby iniciatívy EURAXESS.
Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť diskusiu s výskumníčkami pôsobiacimi na STU k Medzinárodnému dňu
žien a dievčat vo vede pod názvom „Ako na kariéru vo vede“, ktorú vo februári zorganizovali zástupkyne
EURAXESS Slovensko v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Diskusia sa venovala
otázkam dôležitosti rôznych aspektov pre profesionálny rozvoj vo výskume, o výzvach a prekážkach, ktorým
musia vedkyne a vedci na svojej kariérnej ceste čeliť, aj o tom, čo im pomáha nevzdať sa.
Aj tento rok sme vo februári v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove zorganizovali kariérny deň
pod názvom „Naštartuj svoju kariéru vo výskume“. Cieľom podujatia bolo inšpirovať doktorandov a
mladých výskumných pracovníkov príkladmi úspešných výskumníkov, predstaviť praktické nástroje, ktoré
im môžu byť nápomocné v plánovaní a strategickejšom uvažovaní o svojom ďalšom kariérnom rozvoji.
V rámci podujatia boli predstavené programy SAIA, európske programy na podporu výskumnej mobility
(Opatrenia Marie Skłodowskej-Curie), či služby, ktoré sú k dispozícii v centrách EURAXESS. Zvlášť
oceňovanou časťou podujatí bola panelová diskusia „Moja kariérna cesta“, kde etablovaní výskumníci
pôsobiaci na Prešovskej univerzite v Prešove, ktorí sú zároveň absolventmi tejto univerzity, predstavili
účastníkom príklady úspešných kariérnych príbehov, diskutovali o výzvach, ktoré museli zdolať,
a o momentoch, ktoré boli pre ich kariéru zásadné. Súčasťou podujatia boli aj interaktívne workshopy
zamerané na plánovanie kariéry a prípravu žiadosti o štipendium na príklade podmienok Národného
štipendijného programu SR.
Z dôvodu mimoriadnej situácie SAIA, a teda aj EURAXESS Slovensko, prešla do virtuálneho priestoru a od
apríla 2020 zorganizovalo viacero webinárov. V marci sme zorganizovali webinár pod názvom „Life of
International Researchers in Time of Corona“ určený zahraničným vysokoškolským študentom a
výskumníkom aktuálne pôsobiacim na Slovensku. Išlo o kombináciu virtuálneho seminára
a networkingového podujatia. V úvode webinára boli účastníkom predstavené služby EURAXESS, a
štipendijné programy určené pre zahraničných uchádzačov, ktoré SAIA administruje, vrátane databázy
štipendií a grantov. Odprezentované boli aj vtedy vysoko aktuálne zmeny v zákone o pobyte cudzincov
prijaté v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením covid-19, ktoré mali a aj doposiaľ majú
priamy dopad na administratívne povinnosti a pobytový status zahraničných štipendistov, študentov a
výskumníkov. Keďže primárnym cieľom tohto webinára bolo poskytnúť virtuálnu alternatívu tradičného
networkingového stretnutia zahraničných študentov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov, ktoré
EURAXESS Slovensko štandardne organizuje dvakrát ročne v 5 slovenských mestách, pripravili sme pre
účastníkov online interaktívny kultúrny kvíz o Slovensku. Voľne na tento webinár nadviazalo ďalšie
networkingové virtuálne podujatie „Zoom to Slovakia and Slovaks“ v októbri.
V júni sme pod hlavičkou EURAXESS Slovensko zorganizovali webinár „Kariéra vo verejnom sektore“,
ktorého cieľom bolo predstaviť príležitosti, ktoré ponúka výskumníkom a výskumníčkam práca v
analytických jednotkách inštitúcií verejného sektora. V hlavnej časti webinára sa o svoje skúsenosti podelili
pozvaní rečníci – zástupcovia Národnej banky Slovenska, Inštitútu vzdelávacej politiky pri MŠVVaŠ SR
a Inštitútu vzdelávacej politiky a analýzy Úradu vlády SR. Každý z nich predstavil náplň svojej práce z inej
perspektívy, a tak výborne sa dopĺňajúc poskytli komplexný obraz práce v analytických inštitútoch. Všetkým
registrovaným účastníkom boli po webinári zaslaný aj odkaz na prehľad všetkých analytických jednotiek
inštitúcii verejnej správy so stručnou charakteristikou a kontaktmi.
EURAXESS Slovensko aktívne propaguje aj princípy otvoreného prístupu k výsledkom vedy, a z tohto
dôvodu sme v júni tiež zorganizovali špecializovaný webinár na tému „Ako na publikovanie v Open Access“.
Cieľom bolo predstaviť praktické tipy o tom, ako začať s publikovaním formou otvoreného prístupu a ako
urobiť ďalší krok smerom k otvorenej vede.
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V rámci posilňovania internacionalizácie vysokých škôl pracovníci SAIA distribuovali prorektorom pre
medzinárodné vzťahy informáciu o výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podávanie
rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020, s upriamením pozornosti na možnosť podpory
súvisiacej so značkou HR Excellence in Research, udeľovanou Európskou komisiou. Túto tému SAIA, n. o.,
v rámci programu EURAXESS propaguje na Slovensku už od roku 2005. Aj z dôvodu tejto výzvy preto SAIA
operatívne usporiadala webinár „Ako na Stratégiu ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R)“, ktorého sa
zúčastnilo 22 účastníkov z vysokých škôl.
Projektová spolupráca v rámci Európskej siete EURAXESS
V roku 2020 pokračovalo zapojenie SAIA a EURAXESS Slovensko do medzinárodného projektu EURAXESS
TOP IV, ktorý je financovaný z programu Horizont 2020 a ktorý sa začal realizovať v septembri 2018. Tento
projekt koordinuje grécky CERTH (Centre for Research & Technology, Solún). SAIA tu participuje ako
spolukoordinátor jedného z projektových balíkov (WP 9 „Towards a common EURAXESS service identity by
enhanced institutional cooperation, networking and mentoring“). Zároveň je SAIA v tomto balíku
zodpovedná za čiastkovú úlohu zameranú na vytvorenie online expertných a mentoringových skupín v
rôznych tematických oblastiach pôsobenia siete. Tie by mali podporiť výmenu skúseností a budovanie
expertízy v rámci siete EURAXESS. SAIA sa primárne venuje skupinám určeným pre lepšiu integráciu
nováčikov v sieti EURAXESS a legislatívnym oblastiam. V rámci ďalšieho balíka zodpovedá za realizáciu
programu študijných návštev a schémy, umožňujúcej pozývanie skúsených kolegov z európskej siete ako
trénerov a využitie ich expertízy pri realizácii národných tréningov pre národné siete EURAXESS.
SAIA bola aktívna aj v procese prípravy nadväzujúceho ročného projektu EURAXESS Hubs, ktorý je
zameraný na vytvorenie medzinárodných uzlov pre posilnenie kariérnych služieb siete EURAXESS
zameraných na rôzne profesijné dráhy výskumníkov. Projekt predložený v rámci výzvy rámcového
programu Horizont 2020 bude koordinovať maďarská Nadácia „Bay Zoltan“ pre aplikovaný výskum, pričom
začiatok projektu je naplánovaný na september 2021.
V novembri 2020 SAIA, n. o., odštartovala nový medzinárodný projekt pod názvom „UniWeliS – podpora
internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným
akademickým pracovníkom“, ktorý je financovaný z programu EÚ Erasmus+. Projekt je zameraný na
zlepšovanie služieb poskytovaných vysokými školami v regióne strednej a juhovýchodnej Európy
zahraničným akademickým pracovníkom. Jeho cieľom je vytvoriť praktické nástroje na uľahčenie rozvoja
podporných služieb pri zohľadnení konkrétnych inštitucionálnych podmienok vysokoškolského sektora v
cieľovom regióne, využívajúc pritom synergie s inými už existujúcimi podpornými službami poskytovanými
na inštitucionálnej, miestnej alebo národnej úrovni. Do projektu je zapojených šesť partnerov z piatich
krajín, konkrétne SAIA, n. o., ktorá projekt koordinuje, a ďalej Asociácia pre akademickú spoluprácu
(Belgicko), NAWA – Poľská národná agentúra pre akademickú výmenu (Poľsko), Univerzita v Niši (Srbsko),
Sofijská univerzita sv. Klimenta Ohridského (Bulharsko) a Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko).
Projekt potrvá do júna 2023.
V novembri 2020 sa začal tiež realizovať projekt „CARLiS – kariéra v oblasti vied o živej prírode (Careers in
Life Sciences)“. Je orientovaný na tri zložky vedomostného trojuholníka, t. j. vzdelávanie, výskum a
inovácie. Zameriava sa na analýzu trhu práce v sektore vied o živej prírode v bratislavskom a viedenskom
regióne, identifikáciu príležitostí v rámci tohto segmentu trhu práce a zručností, ktoré sú pre uchopenie
týchto príležitostí potrebné. Projekt prispeje k skvalitneniu doktorandského vzdelávania, lepšej spolupráci
medzi akademickým a súkromným sektorom a udržaniu talentovaných ľudí v regióne Viedeň – Bratislava. V
projekte spája svoje sily 5 partnerov zo Slovenska a Rakúska. SAIA, n. o., je koordinátorom projektu
a partnermi projektu sú Univerzita vo Viedni, Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v
Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave. Projekt potrvá do decembra 2022.
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Bulletin SAIA
SAIA v roku 2020 vydala 11 čísel Bulletinu SAIA. Vychádzal pravidelne mesačne v elektronickej podobe
(okrem júna a júla, vtedy bolo vydané dvojčíslo) a je k dispozícii na www.saia.sk. O vydaní aktuálneho čísla
sú vždy notifikované vysoké školy a ich fakulty, ústavy SAV, ako aj ďalšie organizácie v oblasti vzdelávania,
vedy a výskumu a individuálni záujemcovia o informácie z oblasti internacionalizácie vzdelávania a vedy.
Témy jednotlivých vydaní:
• január: Akcia Rakúsko – Slovensko a vysokoškolské štúdium v Rakúsku
• február: Národný štipendijný program SR, zmena podmienok od roku 2020
• marec: Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia na študijné a výskumné pobyty
na Slovensku
• apríl: Covid-19 a mobility
• máj: Program CEEPUS na rok 2020/20210
• jún/júl: Výsledky výberových konaní na akademický rok 2020/2021
• august: Štipendiá DAAD do Nemecka na akademický rok 2021/2022
• september: Návrh viacročného finančného rámca EÚ 2021 – 2027. Obavy
európskych univerzít – menej peňazí na vzdelávanie a menej peňazí na výskum
• október: Covid-19: Dopady na mobility
• november: Rámcový program Horizont Európa
• december: Štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných
vlád, ktoré administruje SAIA, n. o.
V júni vyšla publikácia „Štipendiá a granty 2021/2022“, ktorá je
tradičným mimoriadnym vydaním Bulletinu SAIA. Publikácia
obsahovala informácie o štipendiách a grantoch do vyše 50 krajín
sveta. Informácie o štipendiách boli primárne rozdelené podľa krajín
(a to vrátane webstránok s užitočnými informáciami pre danú krajinu),
za časťou štipendií podľa krajín sú uvedené štipendiá a granty bez
určenia krajín, resp. poskytované do viacerých krajín. V publikácii boli
spracované aj informácie o uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní
a bola poskytnutá aj ucelená informácia o štandardizovaných testoch
a jazykových skúškach. V októbri vyšlo aktualizované 2. vydanie publikácie. V elektronickej podobe sú obe
vydania na www.saia.sk.
V októbri bola tiež vydaná e-publikácia „Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020“, ktorá je k
dispozícii na www.saia.sk.
V rámci programu NŠP bol aktualizovaný text publikácie „International Student’s Guide to Slovakia“.
Vzhľadom na pandemickú situáciu a nevyhnutnosť online prezentácie bolo nakoniec rozhodnuté, že
publikácia nebude vydaná v tlačenej podobe, no bude vytvorená on-line verzia publikácie (technické
zázemie pre online publikáciu bolo pripravené koncom roka 2020 a k zverejneniu vo forme webovej stránky
dôjde v priebehu roka 2021).
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ÚČASŤ NA VZDELÁVACÍCH VEĽTRHOCH
SAIA v roku 2020 prezentovala možnosti štipendií a štúdia aj pre potenciálnych zahraničných uchádzačov na
vzdelávacích veľtrhoch a podobných aktivitách. Aj keď povodne bola plánovaná osobná propagácia na
fyzických veľtrhoch, pre pandémiu covid-19 sme museli prehodnotiť naše plány a otestovať možnosť
prezentácie prostredníctvom virtuálnych veľtrhov a podujatí:
•

vzdelávacie veľtrhy organizované FPP EDU MEDIA:
▪

▪

▪

•

28. októbra 2020 - Africa Virtual Fair - veľtrh bol určený pre krajiny: Kamerun, Ghana,
Madagaskar, Maurícius, Maroko, Nigéria, Senegal, Južná Afrika, Tanzánia, Tunisko. Celkový počet
návštevníkov veľtrhu bol 2 822 záujemcov. Virtuálny stánok SAIA navštívilo 27 osôb.
3. novembra 2020 - Centra Asia Virtual Fair - veľtrh bol určený pre krajiny: Afganistan,
Azerbajdžan, Gruzínsko, Irán, Kazachstan, Rusko, Tadžikistan, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina,
Uzbekistan. Celkový počet návštevníkov veľtrhu bol 919 záujemcov. Virtuálny stánok SAIA
navštívilo 26 osôb.
25. novembra 2020 - Study in Europe Virtual Fair – Latin America – veľtrh bol určený pre krajiny:
Brazília, Čile, Kolumbia, Mexiko, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela. Celkový počet
návštevníkov veľtrhu bol 3 951 záujemcov. Virtuálny stánok SAIA navštívilo 192 osôb.

vzdelávacie veľtrhy zabezpečované na základe ponuky zastupiteľských úradov SR pre dané
teritóriá:
▪ 13. – 14. augusta 2020 – The 3rd ASEAN-EU Cooperation and Scholarships Day 2020 – hlavným
cieľom podujatia bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o najnovšom vývoji vo vzťahoch medzi EÚ
a krajín združených v ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), o pokroku a vplyve
spoločných projektov v oblasti rozvojovej spolupráce, a prezentácia študijných príležitosti v EÚ a
členských štátoch ASEAN, ako aj o dostupných štipendijných programoch; v rámci virtuálneho
stánku a sprievodného webinára pracovníčky SAIA informovali záujemcov o Slovensku a
slovenskom vysokom školstve.
▪ 26. septembra 2020 – Study in Europe 2020, The 1st Digital Edition Singapore, Singapur –
návštevníci
slovenskej
webovej
sekcie
tohto
podujatia
(https://studyineurope.com.sg/country/slovakia) mali možnosť dozvedieť sa viac o štúdiu na
Slovensku, ako aj o študijných možnostiach troch slovenských univerzít, ktoré sa do virtuálneho
veľtrhu zapojili (Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Celkový počet účastníkov dosiahol
2352 osôb.
▪ 2. – 3. októbra 2020 – EHEF Filipíny „The Future is EUrs!“ – virtuálny vzdelávací veľtrh určený
pre Filipíny; prostredníctvom chatu bolo spolu informovaných 351 ľudí o Slovensku a slovenskom
vysokom školstve.
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•

ďalšie medzinárodné virtuálne podujatia s propagáciou slovenského vysokého školstva a vedy:
▪

▪

22. októbra 2020 – European Research Days Indonesia 2020 – na základe komunikácie zo
zastupiteľstvom SR v Jakarte sa pracovníci SAIA, n. o., zapojili do tejto aktivity organizovanej
kanceláriou EURAXESS Worldwide zodpovednou za región juhovýchodnej Ázie. V rámci online
webinára predstavili pracovníčky SAIA, n. o., Slovensko vo všeobecnosti, výskumné prostredie na
Slovensku podľa sektorov, štruktúru financovania výskumu na Slovensku, rozdelenie ľudských
zdrojov vo výskume podľa vednej disciplíny, podporné služby pre výskumníkov. Detailne
predniesli podmienky Národného štipendijného programu, ale v diskusii upozornili aj na iné
možnosti európskeho financovania. Na webinár sa zaregistrovalo 288 výskumníkov, sledovalo ho
127 výskumníkov predovšetkým z Indonézie, ale zúčastnili sa ho aj výskumníci z Malajzie, Filipín,
Thajska a Vietnamu.
3. – 5. novembra 2020, BMI Online Global Scholarship Summit & Symposium – cieľom
podujatia bolo umožniť osobné stretnutia medzi reprezentantmi vysokých škôl z celého sveta a
organizáciami, poskytujúcimi štipendiá. SAIA, n. o., na osobných on-line stretnutiach poskytla
detailné informácie o databáze štipendií a grantov a vysokých školách na Slovensku zástupcom
12 vysokých škôl prevažne zo Spojených štátov amerických, Kanady, Veľkej Británie, Austrálie,
Francúzska, Hongkongu a Číny. Ďalším 6 organizáciám, ktoré prejavili záujem, poskytla tieto
informácie e-mailom
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4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ
OBSIAHNUTÝCH
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení SAIA, n. o., účtuje v sústave
podvojného účtovníctva.
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. SAIA, n. o., zostavuje
účtovnú závierku k 31. 12. 2020, ktorej prílohami sú Výkaz ziskov a strát, Súvaha a Poznámky. Tieto výkazy
sú súčasťou daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Účtovná závierka bola taktiež
zverejnená v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne prevádzkovanej Finančným
riaditeľstvom na stránke www.financnasprava.sk.
Výnosy organizácie v roku 2020 predstavovali celkom 1 300 470,17 €, náklady organizácie boli vo výške
1 326 949,45 €. Nezisková organizácia v rámci svojej činnosti vytvorila účtovnú stratu vo výške 26 479,28 €.
Účtovná závierka SAIA, n. o., za rok 2020 bola schválená Správnou radou SAIA, n. o., dňa 22. 6. 2021.
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5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SAIA, N. O., V ROKU 2020
V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, SAIA, n. o., účtuje v sústave
podvojného účtovníctva. Z uvedeného dôvodu nasledujúci prehľad poskytuje informácie o výnosoch
a nákladoch organizácie a o výsledkoch hospodárenia organizácie.

Hospodársky výsledok

2019

2020

3 055,50 €

– 26 479,28 €

Prehľad o finančnom hospodárení v nasledujúcich tabuľkách je spracovaný podľa vecného členenia
nákladov a výnosov podľa zdrojov, a to na základe požiadaviek vyhodnocovania jednotlivých projektov od
prispievateľov finančných prostriedkov. V prípade záujmu o prehľad o finančnom hospodárení v zmysle
opatrenia MF SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania účtovnej
závierky a výročnej správy, možno nájsť v rámci účtovnej závierky SAIA, n. o., za rok 2020 zverejnenej
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne prevádzkovanej Finančným riaditeľstvom
na stránke www.financnasprava.sk.
Výnosy k 31. 12. 2020 a porovnanie s rokom 2019
Výnosy
Prijaté príspevky, granty
Príspevky od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Granty z programov Európskej únie na podporu vzdelávania
(Erasmus+) a na podporu výskumu, rozvoja a inovácií (Horizont
2020)
Príspevok od Francúzskeho veľvyslanectva v SR
Príspevok od DAAD, Nemecko
Výnosy z činnosti
Úroky z bežných účtov
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Ostatné výnosy
Výnosy spolu

2019
2 105 184,23 €
2 006 420,00 €

2020
1 299 315,14 €
1 199 341,95 €

21 269,17 €

23 395,85 €

73 900,00 €
3 595,06 €
680,00 €
3,01 €
733,95 €
27 375,62 €
2 133 976,81 €

73 150,00 €
3 427,34 €
520,00 €
3,02 €
631,81 €
0,20 €
1 300 470,17 €

2019
1 494 294,39 €
289 752,79 €
98 741,42 €
43 764,78 €
79 610,77 €
41 786,47 €
32 476,95 €
23 783,11 €
1 789,40 €
24 921,23 €
2 130 921,31 €

2020
790 926,54 €
284 594,53 €
98 648,74 €
42 217,53 €
48 896,89 €
24 636,67 €
7 409,62 €
4 460,18 €
3 571,66 €
21 587,09 €
1 326 949,45 €

Náklady k 31. 12. 2020 a porovnanie s rokom 2019
Náklady
Štipendiá a granty
Mzdové náklady
Zákonné sociálne náklady a poistenia
Prenájom priestorov, energia, voda, plyn
Prevádzkové a komunikačné náklady
Publikačná činnosť a propagácia
Konferencie, semináre, výstavy
Cestovné
Zmluvné služby
Ostatné
Náklady celkom
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Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie k 31. 12. 2020 (porovnanie s rokom 2019)
Majetok
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
Peňažné prostriedky na bank. účtoch
Peňažné prostriedky v hotovosti
Zásoby - PHM
Pohľadávky - krátkodobé
Pohľadávky - dlhodobé
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Majetok celkom

2019
11 706,20 €
221 771,32 €
2 549,75 €
13,25 €
4 968,60 €
2 324,00 €
7 071,44 €
0,00 €
250 404,56 €

2020
5 622,20 €
269 075,29 €
4 312,22 €
8,40 €
34 349,64 €
2 324,00 €
2 925,46 €
1 235,40 €
319 852,61 €

Zdroje krytia majetku
Základné imanie a fondy tvorené zo zisku
Krátkodobé rezervy
Záväzky zo sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Zdroje celkom

2019
147 127,78 €
0,00 €
6 556,01 €
33 289,52 €
998,60 €
62 432,65 €
250 404,56 €

2020
119 569,94 €
0,00 €
6 591,88 €
31 760,91 €
45,47 €
161 884,41 €
319 852,61 €

Do majetku účtovne vstupujú aj pohľadávky, ktoré SAIA, n. o., eviduje voči financovaným projektom
a projektovým partnerom (napr. v prípade viacročných projektov podporených grantom pre konečných
prijímateľov), ako aj peňažné prostriedky, ktoré má SAIA, n. o., na účtoch, avšak ide o prostriedky účelovo
určené donormi na granty, a v prípade ich úplného nevyužitia počas trvania grantového programu je
potrebné vrátiť ich zostatok príslušnému donorovi. Tieto prostriedky sa priebežne zúčtuvajú zo strany
prijímateľov a zostatok prostriedkov sa na konci programu vráti, a preto sa účtovne môžu v majetku
organizácie prejaviť medziročne rozdiely.
Na konci roku 2020 neboli vytvorené žiadne krátkodobé rezervy, a to z dôvodov, že zmenená legislatíva
takýto prístup umožňuje a že nezisková organizácia priebežne financuje reálne výdavky v rámci finančných
možností konkrétneho roka. Preto vytváranie krátkodobých rezerv nie je efektívne a reálne potrebné,
a v prípade nevyhnutnosti, ak by neboli k dispozícii relevantné zdroje v rámci zabezpečovania programov,
môžu byť predmetné záväzky, na ktoré sa doteraz vytvárala rezerva, pokryté zo základného imania,
prípadne z fondov tvorených zo zisku.
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6. ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE A ZMENY POČAS ROKA 2020
SPRÁVNA RADA SAIA, N. O.
Správna rada SAIA, n. o., je kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť.
Funkčné obdobie jej členov je trojročné. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát
za pol roka. Správna rada menuje a odvoláva členov Výkonného výboru SAIA, n. o., a volí členov Dozornej
rady SAIA, n. o., a predsedu Dozornej rady SAIA, n. o.
Členovia Správnej rady SAIA, n. o., v roku 2020
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,
predseda
Ing. Stanislav Čekovský, podpredseda

predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry
pre vysoké školstvo
výkonný riaditeľ firmy ANASOFT APR, spol. s r. o.,
Bratislava
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. vysokoškolská učiteľka a riaditeľka Univerzitného centra
pre medzinárodné projekty Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici
analytička v Slovenskej akreditačnej agentúre pre
Renáta Hall, PhD.
vysoké školstvo

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
(členom do 1. 2. 2020)

prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej
univerzity v Bratislave
vedúci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie Strojníckej
fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Oľga Šubeníková

spoluzakladateľka SAIA

DOZORNÁ RADA SAIA, N. O.
Ing. Zora Dobríková, predsedníčka
Ing. Alica Tibenská
prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

kvestorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave
tajomníčka Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v
Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva na Fakulte
hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v
Bratislave

PRACOVNÍCI SAIA, N. O.
K 31. 12. 2020 pracovalo v SAIA, n. o., na pracovisku v Bratislave 13 pracovníkov v prepočte na plný úväzok
(vrátane 2 členov výkonného výboru) a po jednej pracovníčke v 3 regionálnych pracoviskách SAIA, n. o. (v
Nitre, Žiline a Košiciach; pracovisko v Banskej Bystrici bolo od marca 2020 do konca roka neobsadené a jeho
činnosť prechodne zabezpečovalo pracovisko v Žiline).
Výkonný výbor SAIA, n. o.
•
•

Mgr. Michal Fedák, výkonný riaditeľ
PaedDr. Karla Zimanová, PhD., zástupkyňa výkonného riaditeľa
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Programoví pracovníci a finanční programoví manažéri v Bratislave
Mgr. Ondrej Aradský
Mgr. Milica Ivovič
Ing. Zuzana Kopecká
Mgr. Janka Kottulová, PhD.
Mgr. Silvia Kotuličová
Mgr. Júlia Neiplová
Ing. Andrea Nguyenová (do 29. 12. 2020)
Mgr. Adela Poláčková
Mgr. Kristína Sallerová
Mgr. Lenka Stašiniaková
Ing. Zuzana Vargaová, vedúca finančného, personálneho a technického oddelenia

Koordinátori programov v regionálnych pracoviskách SAIA
Banská Bystrica
Košice
Nitra
Žilina

– Mgr. Antónia Jurečková, PhD. (do 28. 3. 2020)
– Ing. Zuzana Kalináčová
– Mgr. Beáta Košťálová
– Mgr. Simona Mahútová

Technická podpora
Roman Kovarik
Externí spolupracovníci
Ján Chlup – Bulletin SAIA
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7. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PROGRAMY SAIA, N. O., K 31. 12. 2020
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8. SKRATKY VYSOKÝCH ŠKÔL POUŽITÉ VO VÝROČNEJ SPRÁVE
Vo výročnej správe sú v niektorých prípadoch namiesto celých názvov vysokých škôl uvedené len skratky.
Nasledujúce skratky boli zavedené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci pravidelných
Výročných správ o stave vysokého školstva a kvôli jednotnosti ich preberáme.

Skratka

Názov vysokej školy

AOS L. Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

APZ Bratislava

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

AU B. Bystrica

Akadémia umení v Banskej Bystrici

BISLA Bratislava

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

DTI Dubnica

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

EU Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave

HUAJA B. Štiavnica
KU Ružomberok

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná
vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku

PEVŠ Bratislava

Paneurópska vysoká škola

PU Prešov

Prešovská univerzita v Prešove

SEVŠ Skalica

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

SPU Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

STU Bratislava

Slovenská technická univerzita v Bratislave

SZU Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

TU Košice

Technická univerzita v Košiciach

TU Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene

TUAD Trenčín

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

TvU Trnava

Trnavská univerzita v Trnave

UCM Trnava

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UJS Komárno

Univerzita J. Selyeho

UK Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave

UKF Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

UMB B. Bystrica

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

UPJŠ Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

UVLF Košice

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

VŠ Sládkovičovo

Vysoká škola Danubius

VŠBM Košice

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

VŠEMVS Bratislava

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

VŠM Trenčín

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

VŠMP ISM Prešov

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

VŠMU Bratislava

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

VŠVU Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

VŠZaSP Bratislava

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.

ŽU Žilina

Žilinská univerzita v Žiline
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9. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
Nezisková organizácia vypracovala výročnú správu a zastúpená výkonným riaditeľom SAIA, n. o., ju
predložila správnej rade na schválenie. Správna rada dňa 22. 6. 2021 schválila výročnú správu za rok 2020.
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie.
Dozorná rada preskúmala hospodárenie neziskovej organizácie, nemá k nemu žiadne pripomienky a súhlasí
s výročnou správou za rok 2020.

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Hospodárenie SAIA, n. o., bolo predmetom auditu, ktorý vykonala firma a Audit, s.r.o., so sídlom Ul. 29.
augusta 2B, 811 07 Bratislava (číslo licencie: 353), a to s nasledujúcim výrokom audítora k ročnej účtovnej
závierke:
„Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie SAIA
k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).“

V Bratislave dňa 22. 6. 2021

Mgr. Michal Fedák,
výkonný riaditeľ SAIA, n. o.
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