VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

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
Výročná správa SAIA, n. o., (Slovenskej akademickej informačnej agentúry) 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 2019.
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.
Organizácia 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.
Čo sa programovej štruktúry organizácie týka, v roku 2019 pokračovali tradičné programy ako Akademické
mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, Národný štipendijný program SR, ako aj činnosť siete
EURAXESS Slovensko. V roku 2019 tiež SAIA 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. Rovnako naši pracovníci počas roka organizovali a zúčastňovali sa na mnohých informačných
seminároch, informačných dňoch, školeniach pre záujemcov o štipendiá a granty a podobne.
Pracovníci SAIA prezentovali slovenské vysoké školstvo a výskumný priestor aj na rôznych podujatiach
v zahraničí, a to na vzdelávacích veľtrhoch, konferenciách a seminároch, pričom distribuovali aj vlastné
informačné materiály. Pri prezentácii slovenského vysokoškolského a výskumného priestoru sa úzko
spolupracovalo aj s viacerými veľvyslanectvami SR v zahraničí. Pritom v tomto roku sme sa po prvýkrát
zúčastnili so stánkom aj 2 inštitucionálnych veľtrhov spojených s odbornými konferenciami zameranými na
internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania, konkrétne EAIE v Helsikách a APAIE v Kuala Lumpur, kde
sme spoločne s niektorými slovenskými vysokými školami prezentovali potenciál medzinárodnej spolupráce
vo vysokoškolskom vzdelávaní.
Roku 2019 znamenal z pohľadu slovenských uchádzačov o štipendiá, ktoré naša organizácia administruje,
v podstate stabilný záujem. Zvýšil sa však záujem uchádzačov zo zahraničia o pobyty na Slovensku, čo
možno vnímať ako pozitívny jav zvyšujúceho sa záujmu aj slovenských vysokých škôl a výskumných
pracovísk prijímať cudzincov.
SAIA v roku 2019 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 a bola jedným
z oficiálnych Poradenských centier pre vysokoškolské štúdium v USA na Slovensku (EducationUSA).
V roku 2019 sme taktiež aktívne a iniciatívne vstúpili do procesu prípravy Stratégie internacionalizácie
vysokoškolského vzdelávania, ktorú pripravovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Otvorili
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sme úvodnú diskusiu na pracovnom stretnutí prorektorov zodpovedných za medzinárodnú spoluprácu,
ktoré SAIA už tradične organizuje v spolupráci s vysokými školami. Taktiež sme priniesli diskusiu o tejto
téme na pôdu Študentskej rady vysokých škôl. Počas roka sme vyhodnocovali k téme rôzne dostupné údaje
a podklady, pričom sme úzko spolupracovali aj s teamom projektu To dá rozum, ktorý tému
internacionalizácie vysokých škôl vyhodnocoval vo svojom výskume. Potrebné zmeny a priority sme
nakoniec spoločne zhrnuli v rámci našej konferencie Deň akademickej mobility a internacionalizácie VII,
ktorá sa konala 26. 11. 2019 v Bratislave, a uvedené odporúčania následne tvorili východisko pre prípravu
stratégie.
SAIA zažila pomerne stabilný rok 2019, čo sa programovej skladby a aktivít týka. Po organizačnej stránke
však došlo k zmene v riadení organizácie. Po takmer 30 rokoch svojho pôsobenia v organizácii sa Katarína
Košťálová, posledná zo spoluzakladateľov SAIA doteraz aktívne pôsobiaca v riadení organizácie a dlhoročná
výkonná riaditeľka, rozhodla odísť do dôchodku a prenechať žezlo a zodpovednosť iným. Od 1. mája 2019
sa na základe menovania Správnou radou SAIA stal novým výkonným riaditeľom Mgr. Michal Fedák, ktorý
dovtedy zastával pozíciou zástupcu výkonnej riaditeľky.
Podrobnosti o aktivitách v jednotlivých hlavných programoch v roku 2019 nájdete na nasledujúcich
stranách tejto výročnej správy.
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3. PREHĽAD HLAVNÝCH PROGRAMOV A DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV V ROKU
2019
Hlavnými programami, ktoré tvorili podstatnú časť aktivít SAIA v roku 2019, 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 2019 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.
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Prehľad slovenských uchádzačov o štipendiá v rámci programov, ktoré administrovala SAIA
Program

Počet uchádzačov

Počet navrhnutých/tých, ktorým bolo
udelené štipendium

Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych medzivládnych
dohôd v oblasti vzdelávania
a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA,
n. o. *

406

305 + 12 náhradníkov

Národný štipendijný program Slovenskej republiky **

180

95

129

61

-

695

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede
a vzdelávaní **
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné
štúdiá (CEEPUS) ***

Vysvetlivky k tabuľke:
*) Výbery na pobyty v akademickom roku 2019/2020 (výbery sa realizovali najmä v roku 2019 a čiastočne aj koncom roka 2018).
**) Výbery zrealizované v roku 2019 (pobyty sa realizujú spravidla v akademickom roku 2019/2020).
***) 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 2018/2019.

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

-

104 (umiestnených bolo 100)

619

178

14

4

-

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 2019/2020.
**) Výbery zrealizované v roku 2019 (pobyty sa realizujú spravidla v akademickom roku 2019/2020).
***) 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.

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.
Pracovníci SAIA poskytli indiiduálne konzultácie záujemcom osobne, telefonicky alebo e-mailom v 14 586
prípadoch.
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Informačné a poradenské služby (individuálne konzultácie) o štúdiu v zahraničí v roku 2019 podľa pracovísk SAIA
telefonicky/online chat
(skype, FB...)

osobne
Pracovisko

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

všeobecné
poskytovanie
informácií

e-mailom

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

poskytovanie
informácií a
komunikácia
v súvislosti
s administráciou
štipendií

Spolu

Bratislava

523

402

1 295

948

3 471

4 456

11 095

Banská
Bystrica

440

0

196

0

738

0

1374

Košice

297

0

95

0

124

0

516

Nitra

256

3

48

9

268

32

616

Žilina

371

0

254

0

360

0

985

Spolu

1 887

405

1 888

957

4 961

4 488

14 586

Dostať čo najviac informácií o štipendijných ponukách a programoch ku študentom, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom je cieľom seminárov a informačných dní, ktoré sa
pripravovali v spolupráci so zahraničnými oddeleniami univerzít a univerzitnými knižnicami a konali sa
priamo na fakultách. Informačné dni a semináre sa konali pravidelne aj v univerzitných mestách, kde nie je
regionálne pracovisko SAIA. V roku 2019 SAIA prezentovala informácie o možnostiach štipendijných
pobytov v zahraničí na 87 seminároch (1 753 účastníkov), 65 iných informačných podujatiach/informačných
vstupoch (3 856 účastníkov), 2 konferenciách (68 účastníkov) a 18 výstavách (468 účastníkov).
V roku 2019 SAIA, n. o., taktiež vydala viacero publikácií, konkrétne:
• 11 čísel informačného mesačníka Bulletin SAIA v elektronickej podobe,
• publikácie (v tlačenej aj elektronickej podobe):
• „Štipendiá a granty 2020/2021“,
• „Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2019“,
• „Study in Slovakia – Study programmes offered in foreign languages“ (5. vydanie),
• „Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov“,
• „Entry, stay and employment in Slovakia – guide to administrative duties“,
• „Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi
postupmi“.
Všetky publikácie sú k dispozícii na stiahnutie v elektronickej podobe na webstránke www.saia.sk, resp. na
stránkach jednotlivých programov. V decembri navyše bola v elektronickej podobe zverejnená aj druhé
aktualizované vydanie publikácie „Štipendiá a granty 2020/2021“.

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 2019
(podľa služby Google Analytics)
Absolútny počet
% nových
jedinečných
návštevníkov
návštevníkov
(„new visitor")
(„users")

Webstránka

Rok

Celkový počet
návštev
(„sessions")

www.saia.sk

2019

107 430

83,7

68 098

2018

122 464

84,2

78 596

2019

83 245

78,8

44 335

2018

85 588

78,6

43 761

2019

8 098

84,7

5 023

2018

8 645

84,7

5 383

2019

9 842

81,1

5 913

2018

10 071

80,6

5 609

2019

145 340

84,2

90 240

2018

100 057

83,9

62 899

2019

45 677

89,5

35 313

2018

35 234

90,8

27 639

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 2019 spolu 7 135 fanúšikov a toto číslo sa naďalej
zvyšuje (na porovnanie, ku koncu roka 2018 mala táto stránka 6 646 fanúšikov). Celkový dosah (teda počet
ľudí, ktorí navštívili stránku, prípadne videli nami pridané príspevky) bol v období od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2019 v súčte celkom 366 282 používateľov sociálnej siete Facebook (teda v priemere cca 1 004 používateľov
denne).
Okrem stránky zameranej na záujemcov zo Slovenska SAIA spravuje na sociálnej sieti Facebook aj stránku
www.facebook.com/saia.studyinslovakia, ktorá sa zameriava na zahraničných záujemcov o štúdium
a pobyty na Slovensku. Stránka mala k 31. decembru 2019 spolu 1 259 fanúšikov (na porovnanie, ku koncu
roka 2018 mala táto stránka 1 076 fanúšikov). Celkový dosah (teda počet ľudí, ktorí navštívili stránku,
prípadne videli nami pridané príspevky) bol v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v súčte celkom 266 003
používateľov sociálnej siete Facebook (teda v priemere cca 729 používateľov denne).
Treťou stránkou na sociálnej sieti Facebook je stránka venovaná sieti EURAXESS Slovensko
(www.facebook.com/euraxess.sk) zameraná primárne na výskumníkov, a to prichádzajúcich aj
odchádzajúcich. K 31. decembru 2019 mala stránka 2 136 fanúšikov (v priebehu roka sa ich počet zvýšil o 7
%). Celkový dosah (teda počet ľudí, ktorí navštívili stránku, prípadne videli nami pridané príspevky) bol v
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v súčte celkom 210 735 používateľov sociálnej siete Facebook (teda v
priemere cca 579 používateľov denne).
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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 2019:
• organizovala 37 výberových konaní, z toho v 23 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 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 (podrobnosti vyššie),
• 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 2019 žiadalo o štipendium v 23 krajinách 399 uchádzačov. Odporučených bolo 311
uchádzačov a 17 náhradníkov.
Pre úplnosť informácie je však podstatnejšie pozrieť sa na odporučených štipendistov v akademickom roku
2019/2020. Výbery na tieto pobyty sa zväčša realizovali v kalendárnom roku 2019 (od januára do augusta),
no do týchto výsledkov sa zaratúvajú aj niektoré uzávierky realizované ešte koncom roka 2018.
O štipendijné pobyty na akademický rok 2019/2020 sa uchádzalo spolu 406 uchádzačov, odporučených
bolo 305 osôb a 12 náhradníkov. Najviac žiadostí bolo na Kubu (111), do Ruskej federácie (94) a Nemecka
(53).
Odporučení uchádzači o študijné pobyty v zahraničí v akademickom roku 2019/2020 podľa vysielajúcej inštitúcie
(vrátane náhradníkov)
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Najväčší počet odporučených uchádzačov bol z oblasti humanitných vied (51 %) a spoločenských vied (24
%). Z odporučených uchádzačov 72 % boli študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 11 %
pedagogickí pracovníci VŠ, 5 % doktorandi, 5 % študenti stredných škôl a 4 % výskumní pracovníci.
Odporučení uchádzači o študijné pobyty v zahraničí na akademický rok 2019/2020 podľa vedného odboru (vrátane
náhradníkov)

20; 7%
5; 2%

20; 6%

23; 7%

HUMANITNÉ VEDY

6; 2%

SPOLOČENSKÉ VEDY

4; 1%

UMENIE

162; 51%

PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
LEKÁRSKE VEDY

77; 24%

PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
NEUVEDENÉ

Počet uchádzačov o štipendiá na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania a ponúk
jednotlivých krajín v akademickom roku 2019/2020 podľa krajín

Počet
uchádzačov

Počet
odporučených,
resp. schválených

Počet
náhradníkov

Počet
zamietnutých
žiadostí

Belgicko

9

4

2

3

Bielorusko

5

5

Bulharsko

7

5

1

1

Česko

13

10

Čína

14

14

Egypt

5

5

Francúzsko

20

6

Grécko

6

6

Chorvátsko

4

3

India*

2

2

Izrael

7

2

Japonsko*

15

Kazachstan

2

Krajina

3

5

9
1

1

4

2

Kórea

5

2

3

Kuba

111

103

8

Maďarsko

9

8

1

Nemecko

53

37

16

Poľsko

9

8

1

11

Počet
uchádzačov

Počet
odporučených,
resp. schválených

Rumunsko

6

5

Rusko

94

71

Slovinsko

4

4

Švajčiarsko

4

1

Ukrajina

2

2

406

305

Krajina

Celkový súčet

Počet
náhradníkov

Počet
zamietnutých
žiadostí
1

2

21

1

2

12

74

* SAIA v prípade štipendií do Indie a Japonska iba zbiera podkladové materiály uchádzačov, kontroluje ich po formálnej stránke a na
základe požiadavky menovaných krajín postupuje materiály všetkých uchádzačov na ďalšie konanie. Samotný výber uchádzačov si
organizujú menované krajiny samostatne.

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

2010/11

838

394

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

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 2019/2020 štipendiá 33
uchádzačom zo Slovenska. Celkovo sa uchádzalo o štipendium 45 osôb.
Štatistika úspešnosti slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Počet

Počet

Počet
Typ štipendia/Rok
uchádzačov
Ročné štipendium
výskumný pobyt pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov (7
– 10 mesiacov)*

udelených
udelených
udelených
uchádzačov
uchádzačov
štipendií
štipendií
štipendií

12

3

13

4

(1)

(1)

(2)

(2)

8

1

12

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Počet

Počet

Počet

Typ štipendia/Rok
uchádzačov
študijný pobyt pre absolventov
vysokých škôl
Celé doktorandské štúdium**
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
Štipendiá na ďalšie vzdelávanie pre
absolventov germanistiky**

udelených
udelených
udelených
uchádzačov
uchádzačov
štipendií
štipendií
štipendií

(11)

(2)

(11)

(2)

3

0

-

-

1

1

2

4

0

48

Spolu

(8)

(1)

0

-

-

4

1

-

-

35

38

31

36

31

-

-

2

2

1

1

68

39

59

38

45

33

* V uvedených kategóriách sa od roku 2018 žiadosti podávajú iba cez nemeckú stranu
** Tento typ štipendií DAAD pre uchádzačov zo Slovenska od roku 2017 zrušilo.

Prijatia zahraničných štipendistov MŠVVaŠ SR na študijné pobyty v SR na základe bilaterálnych dohôd
o spolupráci v oblasti vzdelávania
V roku 2019 zabezpečovala SAIA, n. o., prijatie 104 zahraničných štipendistov MŠVVaŠ SR z 9 krajín.
Celkovo bolo umiestnených 100 štipendistov (3 nominantov neakceptovala žiadna z oslovených inštitúcií
a 1 nominantke bola dodatočne zrušená nominácia zo strany partnerskej krajiny, ktorá jú pôvodne navrhla).
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 2019 podľa prijímajúcej organizácie
Prijímajúca organizácia
Biskupstvo Spišské Podhradie
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Ekonomická univerzita v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenské náírodné múzeum
Technická univerzita v Košiciach
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita J.Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline
Spolu

Počet štipendistov
1
1
7
23
10
4
1
1
1
1
19
6
7
6
2
10
100

Prijatia zahraničných štipendistov na základe bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania za ostatných 10 rokov
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Nominovaní
zahraniční štipendisti
56
59
76
72
66
87
79
85
80
104

Počet nominujúcich
krajín
11
10
13
12
9
9
8
11
11
9
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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 1 853 občanov SR/obyvateľov
s trvalým pobytom v SR a 2 251 cudzincov.
V súvislosti s poskytovaním štipendií v rámci NŠP sa v roku 2019 sa uskutočnili dva výbery štipendistov.
O štipendiá a cestovné granty sa uchádzalo celkovo 795 osôb, z toho bolo 180 uchádzačov s trvalým
pobytom v SR a 619 cudzincov. Štipendium bolo udelené celkovo 95 uchádzačom zo Slovenska a 178
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.
Všeobecne možno povedať, že existuje vysoká miera spokojnosti s podmienkami Národného štipendijného
programu a vysoká spokojnosť s jeho administráciou. Tento program by ďalej odporučilo, resp. aj odporúča
93 % respondentov s trvalým pobytom v SR, 96 % respondentov zo zahraničia, ako aj všetci členovia
výberovej komisie, ktorí zaslali svoje vyplnené dotazníky. Samozrejme, v rámci spätnej väzby sa vyskytujú aj
konštruktívne pripomienky a návrhy na vylepšenia, ktorými sa SAIA bude zaoberať, a tak zvyšovať kvalitu
svojej práce i programu ako takého.

Počet udelených štipendií a cestovných grantov v roku 2019
Slovenskí občania/občania s trvalým pobytom v SR
2019

1. výzva
2. výzva
Spolu

študenti
(z toho aj
cestovný grant)

doktorandi
(z toho aj
cestovný
grant)

6 (5)

41 (33)

postdoktorandi
(z toho aj cestovný
grant)

Zahraniční uchádzači

študenti

13 (10)

25

doktorandi
17

Vysokoškolskí
učitelia/výskumníci
66

5 (5)

22 (20)

8 (5)

6

9

55

11 (10)

63 (53)

21 (15)

31

26

121

95 (78)

178
273 (78)
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Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2019
Slovenskí občania/občania s trvalým pobytom v SR

Rok
výberu

študenti
(z toho aj
cestovný
grant)

doktorandi
(z toho aj
cestovný
grant)

postdoktora
ndi (z toho aj
cest. grant)*

Zahraniční uchádzači

samostatný
cestovný grant
(bez štipendia)*

študenti

doktorandi

VŠ učitelia
a výskumníci

2006

77 (54)

101 (63)

24

17

24

75

2007

83 (56)

113 (68)

19

43

42

115

2008

90 (59)

95 (67)

14

29

35

109

2009

113 (77)

89 (46)

11

36

66

109

2010

24 (13)

66 (42)

5

7

19

61

2011

54 (29)

114 (80)

9

20

16

88

2012

32 (20)

88 (58)

12

23

35

96

2013

27 (11)

81 (57)

12

16

36

98

2014

24 (16)

68 (49)

7

22

32

90

2015

23 (17)

48 (35)

10

15

25

122

2016

15 (9)

44 (30)

3

14

34

160

2017

22 (13)

45 (33)

23 (16)

12

25

125

2018

13 (9)

41 (33)

19 (15)

28

26

128

2019

11 (10)

63 (53)

21 (15)

31

26

121

608 (393)

1 056 (714)

63 (46)

313

441

1 497

Spolu

1727 (1 153)
1 853 (1 279)

126

2 251

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

Uchádzači s trvalým pobytom v SR
Žiadosti o štipendiá na študijné/výskumné pobyty a cestovné granty v akademickom roku 2019/2020 si
podalo 180 uchádzačov z 19 slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a 2 zahraničných
vysokých škôl (v tomto prípade išlo ale o neoprávnené inštitúcie). Žiadali o štipendijné pobyty do 37 krajín
sveta. Štipendium získalo 11 študentov (51,5 štipendijných mesiacov) do 8 krajín, 63 doktorandov (282,5
štipendijných mesiacov) do 24 krajín a 21 postdoktorandov (100 štipendijných mesiacov) do 12 krajín.
Cestovné granty spolu so štipendiom získalo 10 študentov, 53 doktorandov a 15 postdoktorandov. Najviac
uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike (26), USA (15) a vo Veľkej Británii (13).

Štipendisti zo Slovenska schválení v roku 2019 – podľa vysielajúcej inštitúcie
Vysielajúca inštitúcia

Študenti Doktorandi Postdoktorandi Spolu

Akadémia umení v Banskej Bystrici

1

1

Ekonomická univerzita v Bratislave

1

1

Katolícka univerzita v Ružomberku

1

1

Prešovská univerzita v Prešove

1

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave

1

8

3

12

Technická univerzita v Košiciach

6

1

7

Trnavská univerzita v Trnave

1

1

16

Vysielajúca inštitúcia

Študenti Doktorandi Postdoktorandi Spolu

Univerzita Komenského v Bratislave

23

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2
1

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

1

Žilinská univerzita v Žiline

5

4

1

3

10

10

2

1

4

3

1

4
1

1

Slovenská akadémia vied
Celkový súčet

29

3

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

6

11

63

2

8

7

7

21

95

Zahraniční uchádzači
Žiadosti o štipendiá na študijné/výskumné pobyty v akademickom roku 2019/2020 si podali celkovo 619
zahraničných uchádzačov zo 70 krajín, z nich 126 študentov, 116 doktorandov, 377
učiteľov/výskumníkov/umelcov. Štipendium získalo 31 študentov (171,5 štipendijných mesiacov),
26 doktorandov (135 štipendijných mesiacov) a 121 vysokoškolských učiteľov, vedeckých, resp. umeleckých
pracovníkov (639 štipendijných mesiacov).

Štipendisti zo zahraničia schválení v roku 2019 – podľa prijímajúcej inštitúcie
Prijímajúca inštitúcia
Ekonomická univerzita v Bratislave

Zahraničí
študenti

Zahraniční
doktorandi

3

FÓRUM - Inštitút pre výskum menšín

Zahraniční
VŠ učitelia/
výskumníci

Spolu

4

7

1

1

Katolícka univerzita v Ružomberku

5

5

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

1

1

Prešovská univerzita v Prešove

2

7

9

Slovenská akadémia vied

11

32

43

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

3

1

6

10

Slovenská technická univerzita v Bratislave

13

4

8

25

1

1

9

13

1

1

3

4

3

5

2

2

18

22

Slovenské národné múzeum
Technická univerzita v Košiciach

3

1

Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave

1
2

Univerzita J. Selyeho v Komárne
Univerzita Komenského v Bratislave

3

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

1
1

1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2

1

4

7

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

1

2

12

15

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

1
1

1

17

Zahraniční
VŠ učitelia/
výskumníci

Spolu

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1

1

Žilinská univerzita v Žiline

3

3

121

178

Prijímajúca inštitúcia

Spolu

Zahraničí
študenti

31

Zahraniční
doktorandi

26

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 2019
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, predseda
Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum,
Viedeň

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

V roku 2019 sa uskutočnili 3 zasadnutia grémia a 2 samostatné zasadnutia výberovej komisie zloženej
z vybraných členov grémia.

Štipendiá Akcie
V roku 2019 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 udelení štipendií
65 osobám (61 schválených štipendistov zo Slovenska, 4 schválení štipendisti z Rakúska).
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko v roku 2019: uchádzači zo Slovenska

Typ štipendia
Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre
doktorandov
Štipendiá pre diplomantov
Výskumné štipendiá pre postdoktorandov
Štipendiá na letný jazykový kurz nemčiny
v Rakúsku

Podané žiadosti
Uzávierka
Uzávierka 15.
15. 3.
10.
7
9
16
2
2
4
3
6
9
88
88

Schválené štipendiá
Uzávierka
Uzávierka 15.
15. 3.
10.
5
9
14
2
2
4
3
5
8
30
30

Štipendiá na krátkodobé pobyty

12

5

Spolu

129

61

19

Ekonomická univerzita vo Viedni
(Wirtschaftsuniversität Wien)

Letné jazykové školy

Spolu

3

5

9

1

1

2

3

2

6

EU Bratislava

1

PU Prešov
SAV Bratislava

1

SAV Košice

Univerzita veterinárskeho lekárstva vo
Viedni (Veterinärmedizinische Universität
Wien

Viedenská univerzita (Universität Wien)

Univerzita v Salzburgu (Universität
Salzburg)

Univerzita v Innsbrucku (Universität
Innsbruck)

Univerzita v Grazi (Universität Graz)

Technická univerzita vo Viedni (Technische
Universität Wien)

Lekárska univerzita vo Viedni
(Medizinische Universität Wien)

Rakúsky technologický inštitút (Austrian
Institute of Technology)

Rakúska akadémia vied (Österreichische
Akademie der Wissenschaften)

Slovenskí štipendisti schválení v roku 2019 – podľa vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie

1

SPU Nitra

1

1

STU Bratislava

1

TU Košice

1

4

2

2

7

1

1

TU Trnava

1

2

13

21

UKF Nitra

3

3

UMB Banská Bystrica

2

2

2

3

UK Bratislava

1
1

1

1

1

3

UPJŠ Košice

1

UVLF Košice

1

ŽU Žilina
Spolu

1

1

1
1

1

3

1
6

1

2

2

10

1

4

30

61

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko v roku 2019: uchádzači z Rakúska

Typ štipendia

Výskumné štipendiá pre doktorandov
Štipendiá pre diplomantov
Výskumné štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium na letnú školu slovenského jazyka
a kultútry (SAS)

Podané žiadosti
Uzávierka
Uzávierka
15. 3./
15. 10.
30. 4.
2
1

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

3

0

0

0

0

0
1

0

0

1
8

0
0
0
0

-

3

-

8

3

Štipendiá na krátkodobé pobyty

2

1

Spolu

14

4

20

Technická univerzita vo Viedni
(Technische Universität Wien)
Univerzita v Klagenfurte
(Universität Klagenfurt)
Viedenská univerzita
(Universität Wien)
Spolu

1

1

Spolu

Letná jazyková
škola SAS

STU Bratislava

Rakúski štipendisti schválení v roku 2019 – podľa vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie

1
1

1

2

2

3

4

Projekty Akcie
Okrem štipendií sa financovanie v rámci Akcie zameriava aj na projektovú podporu. V roku 2019 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 2019 bolo predložených
14 projektov, z toho riadiace grémium schválilo deväť.
Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko v roku 2019 a projektoví partneri
Uzávierka

Projekty
podané

schválené

15. marec

3

2

15. máj

2

2

15. október

9

5

projektoví partneri v schválených projektoch
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fachhochschule
Vorarlberg
Univerzita Komenského v Bratislave, Österreichische
Akademie der Wissenschaften
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Technische Universität Graz
Prešovská univerzita v Prešove, Universität Linz, Universität
Wien
Slovenská technická univerzita v Bratislave; Technische
Universität Wien
Technická univerzita v Košiciach; Universität Linz
Prešovská univerzita v Prešove; FH Burgenland
Slovenská akadémia vied Bratislava, Universität Wien
Slovenská akadémia vied Bratislava; Paracelsus Medizinische
Privatuniversität
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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 2019/2020 bolo podaných celkovo 107 projektov sietí, z toho 80 s účasťou slovenských
vysokých škôl, pričom 10 z nich plánovali koordinovať slovenské vysoké školy, v pozícii partnerov
v podaných sieťach vystupovali 137-krát. V schválených sieťach je zapojených 17 slovenských verejných
vysokých škôl, 5 sietí koordinujú a 120-krát vystupujú ako partneri. Celkový počet štipendijných mesiacov
vložených jednotlivými krajinami programu na akademický rok 2019/2020 je 6 809 (z toho Slovensko vložilo
600 mesiacov).
V kalendárnom roku 2019 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 600 zahraničných
štipendistov (504,73 štipendijných mesiacov), z nich bolo 147 študentov (63,40 štipendijných mesiacov), 63
doktorandov (70,25 štipendijných mesiacov) a 390 učiteľov (371,08 štipendijných mesiacov).

Počet prijatých zahraničných štipendistov v rokoch 2017 – 2019

600

578
600

518

504,73

479,83

499,54

500

osoby

400

mesiace

300
200
100
0
2017

2018

2019

Najviac zahraničných štipendistov bolo z Poľska (158), Česka (95) a Rumunska (79). Najviac ich prijali
Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach (obe po 127), Žilinská
univerzita v Žiline (86)a Ekonomická univerzita v Bratislave (74).
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Prehľad počtu prijatých štipendistov v kalendárnom roku 2019 podľa slovenskej vysokej školy
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Z pohľadu výsledkov programu je však relevantnejšie pozrieť sa na mobility zrealizované v už
ukončenom akademickom roku. V akademickom roku 2018/2019 teda slovenské vysoké školy v rámci
programu prijali celkom 503 zahraničných štipendistov v rozsahu 463,65 štipendijných mesiacov a vyslali
695 študentov, doktorandov a učiteľov v rozsahu 652,7 štipendijných mesiacov.

Prehľad prijatých štipendistov v akademickom roku 2018/2019 podľa cieľových skupín

327

350

324,3

300
250
200
150
100

osoby
mesiace

100
62,2

76

77,2

50
0
študent

doktorand

učiteľ

23

Prehľad počtu vyslaných štipendistov v akademickom roku 2018/2019 podľa cieľových skupín
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Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 2018/2019 podľa slovenskej vysokej školy
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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 2019 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 v štyroch univerzitných mestách, realizovali rozmanité aktivity pre domácich
i zahraničných doktorandov, vedeckých i administratívnych pracovníkov vysokých škôl, výskumných
organizácií a ďalších inštitúcií. Poskytovali konzultácie, organizovali informačné semináre a prezentačné
podujatia, na ktorých predstavovali iniciatívu EURAXESS a služby, ktoré poskytuje tento program širokej
verejnosti. V priebehu roka bola upevňovaná spolupráca s odborníkmi z verejnej správy, akademickej obce,
spolupracujúcich inštitúcií, či sietí podporovaných EK na Slovensku, prostredníctvom pracovných stretnutí
a organizácie spoločných podujatí. V roku 2019 boli aktivity programu najmä na národnej úrovni
financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a spolupráca v rámci
európskej siete z rámcového programu na podporu výskumu a inovácií EK Horizont 2020.
Poskytovanie informácií, konzultácií, individuálnej asistencie
Servisné centrá EURAXESS poskytovali v roku 2019 individuálne poradenstvo a informácie súvisiace
s rozmanitými praktickými otázkami, dotýkajúcimi sa mobilít výskumných pracovníkov. Výskumníci, ale aj
administratívni pracovníci univerzít, výskumných inštitúcií a súkromných podnikov sa na pracovníkov
centier najčastejšie obracali s otázkami ohľadne možností financovania výskumu a výskumných mobilít
a pracovných príležitostí, získavania víz, administratívnych procesov súvisiacich s udelením prechodného
pobytu, ale aj s nejasnosťami týkajúcimi sa sociálneho zabezpečenia a prípadných dávok, zdravotného
poistenia, zdaňovania príjmov, či povinností organizácií pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.
V tomto období pribudli aj otázky k zjednodušenej procedúre vnútroeurópskej mobility na základe novej
legislatívy. Pracovníci centier sprostredkovali informácie aj o kultúre prijímajúcej krajiny, prípadne ďalších
otázkach, ktoré môžu pomôcť pri ľahšej integrácii výskumníka, prípadne jeho rodiny do nového prostredia.
EURAXESS Slovensko sa intentívne zaoberal aj témou kariérneho rozvoja, ktorá patrí k novým oblastiam, na
ktoré sa európska sieť EURAXESS zameriava. Bola vytvorená nová sekcia v slovenskej verzii portálu
zameraná na kariérny rozvoj výskumníkov. Spolu pracovníci EURAXESS Slovensko zo všetkých pracovísk
SAIA poskytli 1 603 odborných konzultácií, z toho približne 54 % tvorili zahraniční prichádzajúci výskumníci
a 21 % odchádzajúci výskumníci.

Domáci
výskumníci

Vracajúci sa
výskumníci

Administratívni
pracovníci

Možnosti ubytovania

Odchádzajúci
výskumníci

Tematické oblasti

Prichádzajúci
výskumníci

Konzultácie poskytnuté EURAXESS Slovensko v roku 2019

Spolu

23

32

0

0

0

55
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Prichádzajúci
výskumníci

Odchádzajúci
výskumníci

Domáci
výskumníci

Vracajúci sa
výskumníci

Administratívni
pracovníci

Spolu

Banky (otvorenie účtu)

41

0

0

0

5

46

Kariérny rozvoj

13

11

30

0

8

62

Každodenný život (vodičský preukaz atď)

23

23

0

0

0

46

2

0

0

0

0

2

5

28

0

0

4

37

1

0

0

0

0

1

Informácie o vstupe na Slovensko, víza,
prechodný pobyt

241

9

7

0

127

384

Možnosti financovania pobytu

375

196

43

2

54

670

Lekárska starostlivosť

22

3

0

0

1
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Zdravotné poistenie

30

5

0

0

22

57

HRS4R, Charta a Kódex

0

0

0

0

1

1

Ochrana duševného vlastníctva (IPR)

0

0

0

0

0

0

Pracovné príležitosti

9

27

24

5

4

69

Jazykové kurzy a kultúrna integrácia

21

3

2

0

1

27

Iné

21

5

0

0

39

65

Dôchodkové zabezpečenie

0

0

0

0

2

2

Uznávanie diplomov

15

0

1

1

1

18

Sociálne zabezpečenie a poistenie (práva v
nezamestnanosti atď)

11

0

0

0

0

11

Zdaňovanie príjmov, platové podmienky

4

0

0

0

7

11

Pracovné povolenie

4

0

0

0

8

12

Formality na pracovisku (prístup k zariadeniam,
wifi, knižnice)

1

0

0

0

0

1

862

342

107

8

284

1 603

Tematické oblasti

Starostlivosť o deti (jasle, škôlka, školy), rodinné
otázky
Podmienky a formality súvisiace s odchodom zo
Slovenska
Dvojitá kariéra/podpora partnera

SPOLU

V prvom polroku ešte prebiehala spolupráca EURAXESS Slovensko so Žilinskou univerzitou v Žiline
v súvislosti s 5-ročným projektom ERAdiate (Enhancing research and innovation dimension of the
University of Žilina in intelligent transport systems), financovaným zo 7. rámcového programu EÚ na
podporu vedy a výskumu, ktorý bol ukončený v júni 2019. Pokračovala aj spolupráca s Univerzitou
Komenského v Bratislave v rámci projektu Laboratórium pre pokročilé materiály (LAMatCU) podporeného
v rámci schémy ERAChairs rámcového programu EÚ H2020 s trvaním do konca roka 2023. V rámci týchto
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spoluprác poskytovalo bratislavské a žilinské pracovisko poradenstvo výskumným pracovníkom a
prijímajúcim organizáciám pri prijímaní zahraničných výskumníkov a riešilo s nimi aj rôzne životné situácie.
Servisné centrá EURAXESS poskytovali záujemcom informácie aj o možnostiach získavania finančných
prostriedkov na mobilitu z programov Európskej únie, a to najmä v rámci Opatrení Marie SkłodowskejCurie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

Národný portál EURAXESS
EURAXESS Slovensko v roku 2019 pokračoval v prevádzkovaní dôležitého komunikačného nástroja národného portálu EURAXESS (www.euraxess.sk), ktorý poskytuje informácie v dvoch jazykových verziách.
V roku 2019 sa realizovala rozsiahla aktualizácia portálu po obsahovej stránke, pri aktualizácii boli
reflektované závažné zmeny v legislatíve, všeobecné informácie o živote na Slovensku, linky na externé
zdroje, portál pravidelne prezentoval otvorené výzvy medzinárodných grantových programov a iné novinky
súvisiace s mobilitou výskumných pracovníkov a ich kariérnym rozvojom. Bola vytvorená nová sekcia
v slovenskej verzii portálu zameraná na kariérny rozvoj výskumníkov. V slovenskej verzii portálu bola
výrazne rozšírená časť, ktorá sa venuje Európskej charte výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre
nábor výskumných pracovníkov a Stratégii ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R). Okrem toho bolo
v slovenskom a anglickom jazyku vytvorených 6 nových článkov (Zoznam povinností výskumníkov pre
odchodom na mobilitu do zahraničia, Otvorený prístup k publikovaniu, Ochrana duševného vlastníctva,
Podmienky daňovej rezidencie v dvoch jazykových mutáciách; Obnovenie a zmena prechodného pobytu).
V anglickej verzii národného portálu EURAXESS sa doplnila informácia o excelentných výskumných tímoch
z univerzitného prostredia
V období od 1. januára do 31. decembra 2019 zaznamenal portál www.euraxess.sk 45 677 návštev od
34 959 jedinečných návštevníkov a 74 994 zobrazení stránok. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018
stúpol počet návštev o 29,64 % a počet jedinečných návštevníkov o 27,67 % (Zdroj: Google Analytics).

EURAXESS Slovensko využíval v roku 2019 na oslovovanie výskumníkov a ostatných záujemcov o aktivity
servisných centier aj sociálnu sieť Facebook - profil „EURAXESS Slovakia - Research mobility made easier“.
K 31. decembru 2019 mala stránka 2 136 fanúšikov. V priebehu roka sa ich počet zvýšil o 7%.
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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 2019 bola iniciatíva EURAXESS a služby poskytované servisnými centrami prezentované
na 54 seminároch, školeniach a informačných vstupoch určených najmä pre študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľova výskumníkov, organizovaných všetkými pracoviskami SAIA. Na podujatiach
organizovaných v rôznych častiach Slovenska sa zúčastnilo 916 účastníkov, z toho 61 študentov, 638
doktorandov, 149 vysokoškolských učiteľov/výskumných pracovníkov 68 administratívnych pracovníkov.
Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť tri kariérne dni, organizované v spolupráci s dvomi univerzitami
(Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave) a Slovenskou
akadémiou vied pod názvom „Naštartuj svoju kariéru vo výskume; spolu sa na nich zúčastnilo 132
účastníkov (44 – UK, 43 - STU, 45 - SAV) a interaktívny workshop zameraný na písanie výskumných
projektových návrhov pod názvom „Ako písať projekty: abeceda prípravy grantových žiadostí“
organizovaný v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave; na workshope sa zúčastnilo 31
účastníkov.
Regionálne centrá EURAXESS uskutočnili pilotne v spolupráci s príslušnými univerzitami sériu kariérnych
podujatí pre doktorandov a mladých výskumníkov „S výskumom do sveta“, na ktorom okrem informácie o
štipendijných programoch na zahraničné mobility boli predstavené aj služby EURAXESS. Praktická časť
podujatí bola zameraná na kvalitnú prípravu žiadostí o štipendium na zahraničný výskumný pobyt. Celkom
sa na týchto školeniach zúčastnilo 78 účastníkov.
S cieľom uľahčiť sociálnu integráciu a napomôcť vytváraniu kontaktov a väzieb zahraničných výskumných
pracovníkov pri ich medzinárodnej mobilite na Slovensko centrá EURAXESS už tradične zorganizovali
v priebehu roka 2019 v piatich mestách dve série neformálnych stretnutí „EURAXESS UniverCITY tour“ pre
zahraničných výskumníkov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov,
pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných inštitúciách. Na stretnutiach sa zúčastnilo 72
účastníkov v jarnom termíne a 73 účastníkov v jesennom termíne.
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Pre administratívnych pracovníkov VŠ a výskumných organizácií a ich manažérov bol určený webinár „Rady
a tipy ako získať európske ocenenie HR Excellence in Research“ (25 účastníkov), celodenný seminár
„Medzinárodné aspekty zamestnávania a mobility výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a študentov“
(76 účastníkov), ktorý sprostredkoval témy a odborníkov z oblasti zamestnávania cudzincov, zdaňovania
príjmov, zdravotného poistenia v medzinárodnom kontexte a problematiku uznávania dokladov
o vzdelávaní a odborných kvalifikácií. V rámci konferencie „Deň akademickej mobility a internacionalizácie
VII“ bol témam príbuzným iniciatíve EURAXESS venovaný workshop „Think local for going global.
Spolupráca na miestnej úrovni a podpora pre zahraničných výskumníkov a študentov“ zameraný na
predstavenie príkladov spolupráce univerzít s rôznymi organizáciami na miestnej úrovni.
Projektová spolupráca v rámci Európskej siete EURAXESS
V roku 2019 pokračovalo zapojenie SAIA a EURAXESS Slovensko do medzinárodného projektu EURAXESS
TOP IV (To strengthen the effectiveness and optimize the services of all partners in an innovative and open
EURAXESS Network), ktorý je financovaný z programu Horizont 2020 aktorý sa začal realizovať v septembri
2018. Tento projekt koordinuje grécky CERTH (Centre for Research & Technology, Solún). SAIA tu
participuje ako spolu-koordinátor 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
nováčíkov v sieti EURAXESS a legislatívnym obastiam. V rámci ďalšieho balíka (WP 5) 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.
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Bulletin SAIA
SAIA v roku 2019 vydala 11 čísel Bulletinu SAIA. Vychádzal pravidelne mesačne v elektronickej podobe
(okrem júla a augusta, 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: Letné školy a jazykové kurzy
• február: Akcia Rakúsko – Slovensko a vysokoškolské štúdium v Rakúsku
• marec: Národný štipendijný program SR
• apríl: Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku
• máj: Program CEEPUS na rok 2019/2020
• jún/júl: Výsledky výberových konaní na akademický rok 2019/2020 podľa
vysokých škôl
• august: Štipendiá DAAD do Nemecka na akademický rok 2020/2021
• september: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
• október: Sprievodca kariérnym rozvojom s EURAXESSom
• november: Vysokoškolské štúdium v krajinách V4
• december: Štipendiá a granty na letné kurzy a školy
V júni vyšla publikácia „Štipendiá a granty 2020/2021“, 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 decembri
vyšlo aktualizované 2. vydanie publikácie. V elektronickej podobe sú obe vydania na www.saia.sk.
V septebri bola tiež vydaná publikácia „Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2019“, ktorá bola
distribuovaná na veľtrhu Gaudeamus - Akadémia, a zároveň je k dispozícii aj v elektronickej podobe na
www.saia.sk.
Publikácie a ďalšie informačné materiály
V rámci Národného štipendijného programu SR bola vydaná publikácia „Study
in Slovakia – Study programmes offered in foreign languages“ (5. vydanie).
Publikácia v anglickom jazyku predstavuje vzdelávací systém na Slovensku,
podmienky prijatia na vysokú školu na Slovensku, uznávanie predchádzajúceho
vzdelania získaného v zahraničí, všetky vysoké školy na Slovensku, ich stručnú
charakteristiku a zoznam nimi ponúkaných študijných programov, ktoré je
možné vyštudovať v cudzom jazyku.
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V rámci programu Servisné centrá EURAXESS boli vydané aktualizované
vydania brožúr „Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku praktická navigácia administratívnymi postupmi“, „Entry, stay and
employment in Slovakia – guide to administrative duties“ a aktualizovaná
publikácia „Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov“.
Elektronické verzie publikácií sú zverejnené na portáli www.euraxess.sk.
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ÚČASŤ NA VZDELÁVACÍCH VEĽTRHOCH NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ
Veľtrhy a výstavy na Slovensku
Účasťou na slovenských veľtrhoch a výstavách SAIA približuje ich návštevníkom možnosti zahraničného
štúdia, študijnej alebo výskumnej mobility, štipendiá a grantové možnosti. Vyberá sa pritom účasť na takých
veľtrhoch a výstavných podujatiach, kde je perspektíva oslovenie našich cieľových skupín, najmä študentov.
16. – 17. apríl
9. ročník veľtrhu práce Job Expo 2019, Nitra
24. – 26. september
23. ročník veľtrhu pomaturitného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia, Bratislava
27. september
Európska noc výskumníkov, Banská Bystrica, Bratislava, Košice
10. október
International and Erasmus+ Days, Bratislava
29. október
Zo školy na zimák - Univerzitný deň pracovných príležitostí, Banská Bystrica
4. – 5. december
Pro Educo 2019, Košice

Veľtrhy v zahraničí
Pracovníci SAIA sa v priebehu roka 2019 zúčastnili na medzinárodných veľtrhoch v rámci projektu Study in
Europe 2 podporeného Európskou komisiou, na ktorých informovali o možnostiach ponúkaných v rámci
programov SAIA, o službách servisných centier EURAXESS a o konkrétnych slovenských vysokých školách
a výskumných ústavoch:
2. marec
Study in Europe Fair Ukraine, Kyjev, Ukrajina
16. november
Study in Europe Fair Ethiopia, Addis Abeba, Etiópia
27. november
Study in Europe Webinar Series Africa
Pre potreby uvedených veľtrhov SAIA vytvorila špeciálne letáky formátu A5, ktoré prehľadovo poskytli
návštevníkom informácie o Slovensku na témy: Štúdium na Slovensku, Štipendiá, Jazykové kurzy
slovenského jazyka pre cudzincov, Podmienky vstupu na Slovensko (víza, pobyt, práca), Život na Slovensku.
Okrem toho mali návštevníci veľtrhov k dispozícii aj publikácie vydané SAIA s informáciami o študijných
programoch v cudzích jazykoch, ako aj o podmienkach života na Slovensku.

Okrem týchto náborových veľtrhov sa SAIA po prvýkrát zúčastnila aj 2 inštitucionálnych veľtrhov spojených
s odbornými konferenciami zameranými na internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania:
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25. – 29. 3. 2019
Asia-Pacific Association for International Education – 14th Conference & Exhibition, Kuala Lumpur,
Malajzia (viac informácií na www.apaie2019.org)
24. – 27. 9. 2019
31st Annual EAIE Conference and Exhibition, Helsinky, Fínsko (viac informácií na www.eaie.org/helsinki).
Ide pritom o 2 z troch asi najväčších podujatí na svete zameraných výlučne na medzinárodnú spoluprácu
vysokých škôl a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania. Na týchto inštitucionálnych veľtrhoch
ponúkla SAIA priestor v stánku na propagáciu aj slovenským vysokým školám, pričom tento priestor využili
na APAIE v Malajzii zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a na EAIE vo Fínsku to bolo
dokonca 5 slovenských vysokých škôl (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita
Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline).

Aj v roku 2019 predstavitelia SAIA participovali na viacerých medzinárodných podujatiach organizovaných
Asociáciou pre akademickú spoluprácu (ACA) so sídlom v Bruseli, ktorej je SAIA členom, a to spolu
s ostatnými podobnými organizáciami v Európe, ale i zo sveta (napr. DAAD v Nemecku, OeAD v Rakúsku,
DIKU v Nórsku, IIE z USA a ďalšie). Podujatia ACA sú dôležitou súčasťou výmeny informácií o aktuálnom
dianí v oblasti internacionalizácie vzdelávania v Európe a zdrojom kontaktov nevyhnutných pre spoluprácu
pri administrovaní štipendií.
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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. 2019, 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 2019 predstavovali celkom 2 133 976,81 €, náklady organizácie boli vo výške
2 130 921,31 €. Nezisková organizácia v rámci svojej činnosti vytvorila účtovný zisk vo výške 3 055,50 €.
Účtovná závierka SAIA, n. o., za rok 2019 bola schválená Správnou radou SAIA, n. o., dňa 23. 6. 2020.
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5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SAIA, N. O., V ROKU 2019
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

2018

2019

10 435,20 €

3 055,50 €

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 2019 zverejnenej
v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne prevádzkovanej Finančným riaditeľstvom
na stránke www.financnasprava.sk.
Výnosy k 31. 12. 2019 a porovnanie s rokom 2018
Výnosy
Prijaté príspevky, granty
Príspevky od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Granty z rámcových programov Európskej únie na podporu
výskumu, rozvoja a inovácií (7. RP a Horizont 2020)
Príspevok od Francúzskeho veľvyslanectva v SR
Príspevok od OeAD-GmbH, Rakúsko
Príspevok od DAAD, Nemecko
Výnosy z činnosti
Úroky z bežných účtov
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Ostatné výnosy
Výnosy spolu

2018
2 169 646,57 €
2 003 600,00 €

2019
2 105 184,23 €
2 006 420,00 €

46 284,94 €

21 269,17 €

74 800,00 €
40 479,44 €
4 482,19 €
520,00 €
3,01 €
449,16 €
963,30 €
2 171 582,04 €

73 900,00 €
0,00 €
3 595,06 €
680,00 €
3,01 €
733,95 €
27 375,62 €
2 133 976,81 €

2018
1 549 001,23 €
284 823,96 €
96 929,47 €
41 070,31 €
45 597,23 €
40 270,54 €
33 285,47 €
31 286,42 €
2 496,42 €
36 385,79 €
2 161 146,84 €

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 €

Náklady k 31. 12. 2019 a porovnanie s rokom 2018
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. 2019 (porovnanie s rokom 2018)
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

2018
13 063,02 €
238 631,79 €
1 874,36 €
8,75 €
1 135,66 €
2 324,00 €
3 722,23 €
33 624,56 €
294 384,37 €

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 €

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

2018
145 072,28 €
11 159,41 €
6 595,70 €
45 444,74 €
32,90 €
86 079,34 €
294 384,37 €

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

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 2019 neboli na rozdiel od rokov minulých 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 2019
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 2019
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD,
predseda
Ing. Stanislav Čekovský, podpredseda
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

Renáta Hall, PhD.
doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Oľga Šubeníková

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo,
predseda výkonnej rady
ANASOFT APR, spol. s r. o., Bratislava, výkonný riaditeľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra
sociálnych štúdií a etnológie; riaditeľka Univerzitného
centra pre medzinárodné projekty
MESA10, Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave, prorektor pre
medzinárodné vzťahy
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach,
vedúci katedry bezpečnosti a kvality produkcie
spoluzakladateľka SAIA

DOZORNÁ RADA SAIA, N. O.
Ing. Mária Križankovičová,
predsedníčka (do 5. apríla 2019)
Ing. Zora Dobríková, predsedníčka
(od 11. apríla 2019)
Ing. Alica Tibenská

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

ekonómka na dôchodku (členstvo v dozornej rade
ukončené 5. apríla 2019)
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, kvestorka
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,
tajomníčka fakulty (členstvo v dozornej rade od 16. apríla
2019)
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej
informatiky, Katedra účtovníctva a audítorstva,
vysokoškolský pedagóg (členstvo v dozornej rade od 16.
apríla 2019)

PRACOVNÍCI SAIA, N. O.
K 31. 12. 2019 pracovalo v SAIA, n. o., v prepočte na plný úväzok 17,7 zamestnancov, a to spolu v Bratislave
a v 4 regionálnych pracoviskách v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline.
Výkonný výbor SAIA, n. o.
do 30. apríla 2019 v zložení:
• Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka (spoluzakladateľka SAIA)
• Mgr. Michal Fedák, zástupca výkonnej riaditeľky
• PaedDr. Karla Zimanová, PhD., zástupkyňa výkonnej riaditeľky
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od 1. mája 2019 v zložení:
• Mgr. Michal Fedák, výkonný riaditeľ
• PaedDr. Karla Zimanová, PhD., zástupkyňa výkonného riaditeľa

Programoví pracovníci a finanční programoví manažéri v Bratislave
Mgr. Ondrej Aradský (od 29. júla 2019)
Mgr. Daniela Remenar Kirdová (od 10. augusta 2019 na materskej dovolenke)
Mgr. Júlia Neiplová
Mgr. Milica Ivovič
Ing. Zuzana Kopecká
Mgr. Janka Kottulová, PhD.
Mgr. Silvia Kotuličová
Mgr. Lukáš Marcin (do 31. júla 2019)
Ing. Andrea Nguyenová
Mgr. Adela Poláčková
Mgr. Kristína Sallerová (od 1. septembra 2019)
Mgr. Lenka Stašiniaková
Ing. Zuzana Varga, vedúca Finančného, personálneho a technického oddelenia

Koordinátori programov v regionálnych pracoviskách SAIA
Banská Bystrica
Košice
Nitra
Žilina

– Mgr. Antónia Jurečková, PhD.
– 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. 2019
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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
AM Bratislava
AOS L. Mikuláš
APZ Bratislava
AU B. Bystrica
BISLA Bratislava
DTI Dubnica
EU Bratislava
HUAJA B. Štiavnica
KU Ružomberok
PEVŠ Bratislava
PU Prešov
SEVŠ Skalica
SPU Nitra
STU Bratislava
SZU Bratislava
TU Košice
TU Zvolen
TUAD Trenčín
TvU Trnava
UCM Trnava
UJS Komárno
UK Bratislava
UKF Nitra
UMB B. Bystrica
UPJŠ Košice
UVLF Košice
VŠ Sládkovičovo
VŠBM Košice
VŠEMVS Bratislava
VŠM Trenčín
VŠMP ISM Prešov
VŠMU Bratislava
VŠVU Bratislava
VŠZaSP Bratislava
ŽU Žilina

Názov vysokej školy
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie
v Bratislave
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom
Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o.,
odborná vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Paneurópska vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita J. Selyeho
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola Danubius
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
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 23. 6. 2020 schválila výročnú správu za rok 2019.
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 2019.

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Hospodárenie SAIA, n. o., spolu s výročnou správou 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 2019 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 23. 6. 2020

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