
Ako napísať kvalitnú žiadosť o štipendium?



ŠTIPENDIUM – základné informácie 
 štipendium na konkrétnej vzdelávacej inštitúcii

 štipendium na štúdium/výskum na ľubovoľnej inštitúcii podľa výberu 
uchádzača

 uzávierka: 
 priebežne (výberová komisia zasadá niekoľkokrát do roka)
 do určitého dátumu (prípadne aj hodiny) 

 Časovo naplánovať podávanie žiadostí

 Identifikovať cieľ štipendijného programu a brať to vo svojej žiadosti do 
úvahy

 Skontrolovať, či je štipendium určené pre vašu cieľovú skupinu, odbor...

 akceptovaná je len kompletná žiadosť

 žiadosť vás reprezentuje - veľakrát je jediným obrazom o vás, ktorý má 
výberová komisia k dispozícii



NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR

• štipendiá pre doktorandov na 1- až 10-mesačný študijný/výskumný 
pobyt

• štipendiá pre postdoktorandov na výskumný pobyt na zahraničnej 
vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 3 – 6 mesiacov 
súvisiaci so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre 
kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre udelenie 
štipendia je aj návrat na domácu inštitúciu 



1. štruktúrovaný životopis;

2. motivácia;

3. odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu;

4. odporúčanie od školiteľa/vedúceho pracovníka ;

5. doklad o tom, že uchádzač je študentom doktorandského štúdia v čase 
uchádzania sa o štipendium/potvrdenie vydané domácou inštitúciou o 
tom, že uchádzač je v čase podávania riadnym zamestnancom 
oprávnenej inštitúcie na plný úväzok;

6. diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium;

7. doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné;

8. zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti;

9. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska.

ŽIADOSŤ



MOTIVAČNÝ LIST



Čo je MOTIVAČNÝ LIST? Esej?
• Jasné, konkrétne a logické ZDÔVODNENIE štipendijného pobytu a stanovenie 

CIEĽOV;

• uveďte, PREČO ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt v zahraničí a v 
čom vidíte jeho PRÍNOS;

• uveďte, čo vám môže PONÚKNUŤ zvolená inštitúcia;

• v čom sa ODLIŠUJE od vašej (v čom je pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k 
danej téme, zameraniu, výsledkom, čo nenachádzate u nás doma);

• uveďte, čo všetko chcete DOSIAHNUŤ, čo chcete pobytom ZÍSKAŤ;

• uveďte, ako SÚVISÍ vaše doterajšie štúdium/vaša výskumná činnosť s vaším 
študijným/výskumným zámerom na zahraničnej univerzite;

• uveďte, AKO VYUŽIJETE VÝSLEDKY z pobytu po návrate na domácu inštitúciu a 
pre vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru;

• uveďte, čo získa vaším pobytom katedra/ŠKOLA, ústav;

• opíšte KROKY, ktoré boli vykonané v súvislosti s plánovaným 
študijným/výskumným pobytom.

• text čleňte prehľadne do logických odsekov



MOTIVAČNÝ LIST - ako to vidia hodnotitela

• Chýba jasná špecifikácia nových zručností pre postdoktoranda;

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

• motivácia je všeobecná, skôr zameraná na charakterizáciu prijímajúcej 
inštitúcie;

• chýba jasná definícia pridanej hodnoty a dopadov.



ODBORNÝ PROGRAM



Čo je ODBORNÝ PROGRAM
• Podrobný opis študijného/výskumného PLÁNU, CIEĽOV pobytu;

• stručný opis SÚČASNÉHO STAVU v tejto oblasti;

• stručný opis vašej DOTERAJŠEJ PRÁCE v tejto oblasti;

• opis METODOLÓGIE;

• KONKRETIZUJTE plánované aktivity (návšteva prednášok, seminárov/knižnice/ 
zber dát/práca v laboratóriu/konzultácie s odborníkmi);

• vzťah medzi naplánovanými aktivitami a CIEĽMI pobytu; 

• aké MOŽNOSTI vám vami zvolená vysoká škola/výskumné pracovisko ponúka 
po odbornej stránke;

• VYUŽITIE VÝSLEDKOV pobytu pre váš odborný rast; 

• Mal by byť ODSÚHLASENÝ prijímajúcou inštitúciou a mal by obsahovať aj 
ČASOVÝ A ODBORNÝ HARMONOGRAM;

• z programu má byť zjavný PRÍNOS pre uchádzača.





GANTTOV diagram



Odborný program - ako to vidia hodnotitelia
• Chýba analýza súčasného stavu v kontexte navrhnutého odborného programu.

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

• 6-mesačný pobyt by si zaslúžil detailnejšie opísaný program.

• Otázny je pomer rozsahu programu verzus dĺžka pobytu.

• Chýba presnejšia špecifikácia jednotlivých experimentov.

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

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

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

• Odborný program je nedostatočný, je to len časový plán bez štruktúry, citácií, 
cieľov.



ODPORÚČANIE



• Sú hodnotenia písané vašim školiteľom, vedúcim výskumným 

pracovníkom;

• opíšu vaše predpoklady pre študijný/výskumný pobyt;

• vyzdvihnú vaše osobnostné kvality;

• zhodnotia študijné/vedecké výsledky a odborné predpoklady.

ODPORÚČANIE



Je vhodné, ak v odporúčaniach odporúčajúci uvedie:

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

• že je oboznámený s vaším výskumným plánom na zahraničnej 
inštitúcii a podporuje ho (možno je vhodné stručnú motiváciu 
poskytnúť aj odporúčajúcemu);

• aký má význam štipendijný pobyt z pohľadu odporúčajúceho 
pre vás, vaše ďalšie štúdium, vedeckú dráhu, kariéru;

• aký význam má váš štipendijný pobyt pre domácu inštitúciu;

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

ODPORÚČANIE



• Nemajú byť formálne, preto si ich vyžiadanie nenechávajte na 
poslednú chvíľu;

• kompletné odporúčania musia obsahovať celé meno, 
kontaktnú adresu a pracovné postavenie odporúčajúceho, sú 
napísané na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného 
pracoviska a s podpisom odporúčajúceho;

• doktorandi predkladajú jedno odporúčanie od školiteľa, mladí 
výskumní pracovníci od vedúceho výskumného pracovníka;

• uchádzač môže predložiť aj viac odporúčaní (napr. aj mimo 
akademickej pôdy); môže ich priložiť k životopisu.

ODPORÚČANIE



ODPORÚČANIE – ako to vidia hodnotitelia

• Osobnostný profil žiadateľky nie je hodnotený.

• V čom konkrétne spočíva pridaná hodnota pre žiadateľa, školiteľa/ku 
a univerzitu?

• Program pobytu nie je hodnotený.

• Odporúčanie je skôr všeobecného charakteru.



POZÝVACÍ LIST 



POZÝVACÍ LIST

• Je súhlas zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska s tým, že v 
prípade udelenia štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich 
inštitúcii;

• pozývací list musí byť na hlavičkovom papieri inštitúcie s podpisom 
osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu 
a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila;

• ak je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. 
čeština, napíšte jeho pracovný preklad a pripojte ho 
k akceptačnému listu;

• do termínu uzávierky postačuje naskenovaný dokument, schválení 
štipendisti budú po výbere vyzvaní, aby doložili originál, preto je 
dobré, ak ho budete mať čo najskôr u seba (za originál sa 
nepožaduje fax ani vytlačený naskenovaný dokument).



POZÝVACÍ LIST

Ako žiadať o pozývací list?

• Obráťte sa na zvolenú inštitúciu;

• uveďte, že by ste chceli u nich absolvovať študijný/výskumný 
pobyt a máte možnosť získať štipendium (uveďte presný názov 
štipendijného programu a stručnú informáciu o ňom, príp. uveďte 
odkaz na webovú stránku programu www.scholarships.sk);

• uveďte, aký je váš výskumný zámer, kedy ho plánujete uskutočniť 
a dokedy vám majú pozývací list zaslať;

• priložte svoj životopis a motivačný list, resp. aj odborný program.

http://www.scholarships.sk/


POZÝVACÍ LIST

Čo by malo byť uvedené v pozývacom liste?

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

• súhlas zahraničného profesora/vedeckého pracovníka-garanta 
pobytu s vaším odborným programom;

• vyjadrenie garanta pobytu k vášmu odbornému programu;

• vítané sú informácie či už prebehli v minulosti nejaké spoločné 
aktivity medzi inštitúciami, či je spoločný výskumný záujem, či 
pobyt štipendistu upevní vzťahy medzi pracoviskami a posunie 
vzájomnú výskumnú/vzdelávaciu spoluprácu ďalej a pod.;

• obsah pozývacieho listu sa hodnotí - výhodou je dobre napísaný 
pozývací list a jasne vyjadrený záujem zahraničnej strany.



POZÝVACÍ LIST

Čo nemôže byť uvedené v pozývacom liste?

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

• prijatie na celé doktorandské štúdium v zahraničí.

• Takéto pozývacie listy nespĺňajú formálne kritériá!



POZÝVACÍ LIST - ako to vidia hodnotitelia 

• Prijímajúca organizácia len sumarizuje odborný program pobytu, ale 
nevyjadruje sa k nemu.

• Pozvanie je všeobecne formulované.



Publikačná/umelecká činnosť

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

najdôležitejšie publikácie uviesť ako prvé 

uviesť prípadný indikátor hodnotenia kvality dôležitý vo vašom odbore, 
napr. citácia v databázach atď.

zvyšok publikácií uvádzať chronologicky

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


ŽIVOTOPIS

Výlučne o sebe – komplexná predstava o vašej osobnosti:

• stručná, prehľadná prezentácia vášho vzdelania, prípadných 
pracovných skúseností, publikačnej činnosti, dosiahnutých úspechov 
atď.;

• uviesť záujmy, mimoškolské aktivity, dobrovoľnícku činnosť;

• (všetky skutočnosti, ktoré považujete za dôležité pri hodnotení).



ÚSPEŠNÁ ŽIADOSŤ 



Ďakujeme za pozornosť 

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava www.saia.sk

www.stipendia.sk


