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Zabezpečenie programu v roku 2013 
 
SAIA, n. o., na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 238/1999 uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a SAIA 
administratívne a organizačne zabezpečuje program CEEPUS ako jeho národná kancelária na 
Slovensku.  
 
V zmysle článku 4 Dohody o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá («CEEPUS» 
III), ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 166/2011 Z. z. ako Oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky, sú úlohy národnej kancelárie nasledujúce: 

 propagácia spolupráce a informovanie o všetkých jej aspektoch, najmä o spoločných 
akademických tituloch, v úzkej spolupráci s Centrálnou kanceláriou CEEPUS a inými národnými 
kanceláriami CEEPUS; 

 príjem a formálne hodnotenie žiadostí; 

 príprava na udeľovanie štipendií uchádzačom; 

 poskytovanie štipendií po zabezpečení študijného miesta; 

 udeľovanie štipendií v zmysle pracovného programu; 

 zabezpečovanie platieb súvisiacich so štipendiom; 

 príjem správ; 

 vykonávanie hodnotenia spolupráce na národnej úrovni a prispievanie k celkovému hodnoteniu 
spolupráce, ak je to opodstatnené; 

 predkladanie ročných správ o spolupráci na národnej úrovni; 

 účasť na stretnutiach, ktoré zorganizuje Centrálna kancelária CEEPUS. 
 
 
Činnosť SAIA, n. o., bola v roku 2013 zameraná najmä na nasledujúce oblasti:   

 komunikácia, poskytovanie informácií a aktívne poradenstvo slovenským a zahraničným študentom, 
doktorandom a vysokoškolským učiteľom pri registrácii a predkladaní žiadostí o mobility, 

 komunikácia s lokálnymi koordinátormi a partnermi schválených projektov, zabezpečovanie 
poradenstva o: 
- zapojení vysokých škôl do programu, 
- hľadaní zahraničných partnerov pre spoluprácu vysokých škôl v rámci programu, 
- predkladaní nových projektov sietí,  
- práci s elektronickým systémom programu CEEPUS, 
- prihlasovaní uchádzačov v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl, 
- prihlasovaní freemoverov – uchádzačov o štipendijné pobyty mimo schválených sietí, 
- elektronickom schvaľovaní vysielaných a prijímaných štipendistov, 
- zabezpečovaní administratívnych náležitostí spojených s pobytom zahraničných štipendistov na 

Slovensku (povolenie na prechodný/trvalý pobyt, poistenie, ubytovanie), 
- predkladaní projektov na exkurzie organizované v rámci programu CEEPUS,  

 príprava podkladových materiálov o programe CEEPUS pre Národnú komisiu programu CEEPUS a 
Medzinárodnú komisiu programu CEEPUS, účasť na uvedených stretnutiach a spracovanie záverov 
zo zasadnutí, 

 koordinácia činnosti s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS vo Viedni a národnými 
kanceláriami členských krajín, 

 príprava podkladov a účasť na Hodnotiace konferencie, Stretnutia zástupcov ministerstiev 
členských krajín programu CEEPUS a na Ministerskú konferenciu programu CEEPUS; spracovanie 
záverov zo zasadnutí,  

 práca s elektronickým systémom programu CEEPUS www.ceepus.info (elektronická administrácia 
programu na úrovni národnej kancelárie), 

http://www.ceepus.info/
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 aktualizácia informácií o programe CEEPUS na webstránke www.saia.sk a www.saia.sk/en, 
príprava samostatnej webstránky www.ceepus.saia.sk, 

 príprava informácií do májového čísla Bulletinu SAIA o programe CEEPUS, 

 príprava a vydanie informačnej brožúry o programe CEEPUS, 

 príprava a tlač informačných letákov pre slovenských a zahraničných uchádzačov programu, 

 organizovanie pracovných stretnutí s koordinátormi a partnermi schválených sietí programu 
CEEPUS na Slovensku, 

 komunikácia s členmi Národnej komisie programu CEEPUS v súvislosti so schválením projektov a 
financovania exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí organizovaných v rámci 
programu CEEPUS, 

 potvrdzovanie štipendií a prijímanie zahraničných štipendistov a s tým súvisiaca administratívna 
agenda (vystavenie pozvania a dekrétu o udelení štipendia, vyplácanie štipendií), 

 vysielanie slovenských štipendistov a s tým súvisiace refundovanie cestovných nákladov. 
 

Personálne zabezpečenie programu CEEPUS 
 
V roku 2013 neprišlo v Národnej kancelárii programu CEEPUS k žiadnym personálnym zmenám.  
Zabezpečenie prichádzajúcich mobilít ostalo naďalej v kompetencii Mgr. Dáši Rehákovej, zodpovednosť 
za agendu súvisiacu s odchádzajúcimi mobilitami a s administráciou sietí má Mgr. Marta Králiková. Po 
finančnej stránke program zabezpečuje Bc. Katarína Tirindová. 

  

http://www.saia.sk/
http://www.saia.sk/en
http://www.ceepus.saia.sk/
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Financovanie programu v roku 2013 
 
V zmysle čl. 4 ods. 6 Dohody o programe CEEPUS je členský štát (teda v prípade Slovenska 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) povinný prijať „[...] opatrenia na zabezpečenie, aby 
ich príslušná národná kancelária CEEPUS mala prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich úloh“, a teda 
financovať činnosť národnej kancelárie, vrátane štipendií a refundácií cestovných nákladov. Národná 
kancelária pritom zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s vyčlenenými finančnými 
prostriedkami, keďže podľa čl. 5 ods. 6 Dohody o programe CEEPUS si zmluvné strany „vyhradzujú 
úplnú právomoc a kontrolu nad svojimi príslušnými národnými rozpočtami učenými na danú 
spoluprácu“. 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo na program CEEPUS pre rok 2013 sumu 
280 000 EUR. Z tejto sumy bolo v rámci rozpočtu SAIA vyčlenených 247 000 EUR na štipendiá 
a cestovné náhrady štipendistov a 33 000 EUR na administratívne zabezpečenie programu.  
 
Prehľad o platbách zo strany MŠVVaŠ SR na zabezpečenie programu v období január – 
december 2013: 
 

Dátum prijatia platby na účet SAIA: Suma 

14. 1. 2013 – 1. zálohová platba 62 500,00 EUR 

29. 4. 2013 – 2. zálohová platba 85 000,00 EUR 

29. 7. 2013 – 3. zálohová platba 48 250,00 EUR 

5. 12.  2013 – doplatok k vyúčtovaniu 3. zálohovej platby 3 015,00 EUR 

6. 12. 2013 – 4. zálohová platba 47 250,00 EUR 

Spolu 246 015,00 EUR 

 
Prehľad o využití finančných prostriedkov na program CEEPUS v období 1. 1. 2013 – 31. 12. 
2013:  
 

Štipendiá vyplatené 
zahraničným štipendistom 

454 osôb (v rozsahu 502,5 štipendijných 
mesiacov; menný zoznam v Prílohe 1) 

196 903,50 EUR 

Cestovné vyplatené 
slovenským štipendistom 

188 osôb  
(menný zoznam v Prílohe 2) 

15 992,51 EUR 

Administratívne 
a organizačné 
zabezpečenie SAIA, n. o. 

 33 000,00 EUR 

SPOLU ČERPANÉ 245 896,01 EUR 

 

Čiastka vrátená na účet MŠVVaŠ SR dňa 20. 12. 2013 118,99 EUR 

  

Zostatok nevyžiadaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR 33 985 EUR 

  

SPOLU (kontrolný súčet = čerpané prostriedky + vrátená čiastka + nevyžiadané 
prostriedky) 

280 000,00 EUR 
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Napriek viacerým opatreniam národnej kancelárie (vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov exkurzií, 
intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí, prijímanie freemoverov) s cieľom efektívneho využitia 
prostriedkov na program, neboli čerpané v plnej výške. Po ukončení roka 2013 sa napokon nevyčerpalo 
34 103,99 EUR. Táto suma sa skladá zo zostatku vo výške 33 985 EUR, ktorý ani nebol zo strany SAIA 
vyžiadaný ako záloha od MŠVVaŠ SR, a prostriedkov vo výške 118,99 EUR ktoré neboli vyčerpané 
z poslednej zálohy poskytnutej ministerstvom a boli poukázané späť na jeho účet 20.12.2013.  
 
Národná kancelária vypracovala aj analýzu dôvodov, pre ktoré neboli vyčerpané financie v tejto výške 
a zaslala ju na MŠVVaŠ SR 22. novembra 2013. Jednou z hlavných príčin je, že niektoré z pôvodne 
schválených mobilít reálne nenastúpili na pobyt, čo sa prejavilo aj v zimnom semestri 2013/2014. Časť 
štipendií, ktoré boli národnou kanceláriou schválené, bola presunutá na letný semester kvôli pracovnej 
zaneprázdnenosti schválených učiteľských a doktorandských mobilít, čo sa priamo odrazilo na výške 
nevyčerpaných financií. Z technickej stránky však nie je možné v systéme na spravovanie programu 
riadenom Centrálnou kanceláriou CEEPUS vo Viedni schvaľovať štipendijné mesiace nad rámec 
vloženej kvóty, a teda aj keď na základe skúseností sa dá predpokladať, že nie všetci odsúhlasení 
štipendisti nastúpia na pobyt, nie je možné odsúhlasiť ďalších štipendistov až do doby, kým sa nezruší 
odsúhlasenie pôvodných. Štatisticky SAIA, n. o., ako Národná kancelária CEEPUS na Slovensku 
v akademickom roku 2012/2013 odsúhlasila 580 zo 600 štipendijných mesiacov vložených do programu 
Slovenskou republikou, čo je čerpanie kvóty na 96 % a mobilitu malo realizovať 514 osôb. Napokon na 
mobilitu reálne nastúpilo 499 osôb, a celkovo tak čerpali 544,5 štipendijných mesiacov. Tento technický 
prístup sa ukazuje ako jedna z prekážok pre efektívnejšie a flexibilnejšie nakladanie s prostriedkami 
programu na Slovensku, keďže však je nastavený centrálnou kanceláriou, nemôžeme ho ovplyvniť. 
 
Druhým závažným dôvodom je neúspešná realizácia schválených projektov exkurzií a intenzívnych 
kurzov, ktoré majú koordinátori a partneri sietí možnosť predkladať v rámci mimoriadnych výziev.  
V letnom semestri akademického roku 2012/2013 bolo podaných 9 projektov exkurzií a intenzívnych 
kurzov v celkovej hodnote 32 840 € v rozsahu 103 štipendijných mesiacov. Z pohľadu financií by teda 
bolo možné podporiť všetky požadované aktivity. Vzhľadom na to, že národná kancelária mala v čase 
schvaľovania týchto žiadostí mimoriadnej výzvy v systéme CEEPUS po odsúhlasení všetkých 
plánovaných sieťových mobilít a tiež mobilít v kategórii freemover k dispozícii len 40 štipendijných 
mesiacov, mohla Národná komisia programu CEEPUS na svojom zasadaní odsúhlasiť len realizáciu 6 
projektov v hodnote 17 840,50 € v rozsahu 48,5 štipendijných mesiacov (8,5 štipendijných mesiacov 
navyše bolo odsúhlasených s vedomím, že boli avizované niektoré zrušenia pobytov, no neboli ešte 
zrušené v administrácii centrálneho systému CEEPUS, pričom do potvrdzovania schválených mobilít sa 
tieto mesiace v centrálnom systéme uvoľnia). Napokon sa zrealizovali 4 podporené projekty v celkovej 
hodnote  10 671 € a rozsahu 26 štipendijných mesiacov. Aj v tomto prípade sa naráža na skutočnosť, 
že nie je vyvážený počet odsúhlasených mesiacov a finančné možnosti. 
   
Národná kancelária aj z tohto dôvodu využila ponuku Centrálnej kancelárie na presun nevyužitých 
štipendijných mesiacov za rok 2012/2013 do akademického roku 2013/2014. V elektronickom systéme 
programu CEEPUS zostalo Slovensku 20 nevyužitých štipendijných mesiacov, ktoré slovenská národná 
kancelária bude môcť v tomto akademickom roku využiť na zabezpečenie študentských exkurzií, 
intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí, prípadne na prijatie freemoverov.  
 
Osobitným problémom pre efektívne hospodárenie s rozpočtom na program CEEPUS je fakt, že 
finančný rozpočet je určený na obdobie kalendárneho roka, pričom vložené štipendijné mesiace sa 
čerpajú v rámci akademických rokov. Zo skúseností národnej kancelárie možno povedať, že o mobility 
v letnom semestri je väčší záujem než o mobility v zimnom semestri, teda by bolo možné čerpať aj viac 
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štipendijných mesiacov, a tým pádom aj viac finančných prostriedkov určených pre štipendiá. To však 
nie je možné, keďže SAIA, n. o., dostáva každoročne informáciu o pridelených prostriedkoch na 
program CEEPUS až niekoľko mesiacov po samotnom začiatku roka (v tomto roku to bolo až v apríli). 
Včasné podanie informácie ohľadom výšky prideleného rozpočtu pre program CEEPUS by zabezpečilo 
jasnejšie plánovanie zdrojov pri schvaľovaní mobilít a prispelo by k hospodárnejšiemu a efektívnejšiemu 
nakladaniu s finančnými prostriedkami. 
 
Vzhľadom na tieto dôvody sme si dovolili požiadať generálneho riaditeľa Sekcie medzinárodnej 
spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR V. Beloviča o stretnutie na 
prediskutovanie problematiky čerpania finančných prostriedkov v programe CEEPUS. Podľa vyjadrení 
generálneho riaditeľa by sa toto stretnutie malo uskutočniť začiatkom roka 2014. 

Návrh na zmenu výšky štipendií v programe CEEPUS 
 
Národná kancelária CEEPUS v júni vypracovala analýzu čerpania finančných prostriedkov v rámci 
programu za uplynulé akademické roky a na podnet Národnej komisie, ktorá sa konala v marci 2013, 
predložila 1. júla 2013 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh na zmenu výšky 
štipendií pre prichádzajúce mobility a kalkuláciu dopadov.  
 
Návrh na zvýšenie sadzieb sme predkladali v súvislosti s potrebou zohľadniť rastúce životné náklady 
štipendistov s ohľadom na mieru inflácie od posledného zvýšenia, ako aj s potrebou zohľadniť 
kvalifikačný stupeň štipendistov a  pre potenciálnych záujemcov viac zatraktívniť slovenský 
vysokoškolský priestor, čo prispeje k zvýšeniu otvorenosti slovenských vysokých škôl, a tým aj ich 
kvality. Navrhované štipendijné kategórie a výšky štipendií zodpovedajú výške štipendií poskytovaných 
z Národného štipendijného programu tak, ako boli schválené Sekciou vysokých škôl MŠVVaŠ SR. 
Návrh bol prediskutovaný s Národnou komisiou programu CEEPUS, ktorej členovia sú menovaní 
ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V sprievodnej analýze sa ukázalo, že zavedením tejto 
zmeny a zvýšením štipendií by nebolo nutné zvyšovať rozpočet potrebný na financovanie mobilít, práve 
naopak, navrhnuté zmeny nesú so sebou pozitívne dopady pre zahraničných účastníkov programu 
CEEPUS a zvyšujú efektivitu čerpania finančných prostriedkov na program poskytnutých MŠVVaŠ. 
Napriek tomu návrh nebol zo strany MŠVVaŠ schválený, ako sme boli informovaní listom zo dňa 
15.7.2013. Táto otázka by mala byť takisto predmetom diskusie pri stretnutí s generálnym riaditeľom 
Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR p. 
Belovičom v roku 2014. 
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Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu 
CEEPUS 

Prijatia zahraničných štipendistov v kalendárnom roku 2013 
 
V roku 2013 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 454 zahraničných štipendistov 
v rozsahu 502,5 štipendijných mesiacov. Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi ilustruje nasledovný 
graf: 
 

 
 
V roku 2013 slovenské vysoké školy prijali celkom 163 študentov v rozsahu 212,5 štipendijných 
mesiacov, 77 doktorandov v rozsahu 91 štipendijných mesiacov a 214 učiteľov v rozsahu 199 
štipendijných mesiacov. 
 

 
 
Poznámka: Nižší počet štipendijných mesiacov oproti počtu osôb je spôsobený tým, že na krátkodobé exkurzie v trvaní od 3 
do 9 dní národná kancelária neudeľuje celý mesiac, ale iba 0,5 mesiaca. 
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Vo všetkých kategóriách prijímaných štipendistov sme zaznamenali pokles oproti predchádzajúcemu 
roku, najvýraznejší u študentských mobilít (z 330 na 163 osôb). Tento pokles je spôsobený najmä 
nižším počtom exkurzií a intenzívnych kurzov konaných v roku 2013 oproti predchádzajúcemu roku – 
kým v roku 2012 tvorili účastníci exkurzií a intenzívnych kurzov 42 % prijatých mobilít (263 osôb), v roku 
2013 to bolo iba 26 % (117 osôb). 
 
Podľa štatistík prijatých štipendistov z rokov 2011, 2012 a 2013 sme vždy prijali približne rovnaké 
množstvo klasických mobilít – 317 v roku 2011, 369 v roku 2012 a 337 v roku 2013. Z týchto údajov je 
zrejmé, že výrazné rozdiely v počtoch prijatých štipendistov spôsobuje najmä to, či a v akom rozsahu sa 
projekty exkurzií a intenzívnych kurzov realizujú.  
  
Menný zoznam zahraničných štipendistov, ktorí absolvovali štipendijné pobyty na slovenských vysokých 
školách v roku 2013, tvorí prílohu k správe (Príloha 1). 
 
 
 

 
 
Podobne ako minulý rok, aj v roku 2013 mali najväčšie zastúpenie medzi prijatými štipendistami na 
slovenských univerzitách štipendisti z Poľska (162 štipendistov), Rumunska (64 štipendistov) a z Česka 
(59 štipendistov). 
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Pozn.: EU – Ekonomická univerzita v Bratislave, KU – Katolícka univerzita v Ružomberku, SPU – Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre,  STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave, TUKE – Technická univerzita 
v Košiciach, TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene, TrnU – Trnavská Univerzita v Trnave, UJS – Univerzita J. Seleyho 
v Komárne, UK – Univerzita Komenského v Bratislave, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UMB – Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, UPJŠ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UVLF – Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ŽU – Žilinská univerzita v Žiline. 

 
Medzi slovenskými univerzitami je v počte prijímaných štipendistov v rámci programu CEEPUS už od 
roku 2008 najaktívnejšia Žilinská univerzita v Žiline (136 prijatých štipendistov). Za ňou nasleduje 
Technická univerzita v Košiciach (74 štipendistov) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (45 
štipendistov).   
 

Krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v roku 
2013 
 
So zreteľom na potrebu efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami 
a s ohľadom na možnosti v čerpaní štipendijných mesiacov v roku 2013 národná kancelária so 
súhlasom národnej komisie vyhlásila dve výzvy na predkladanie projektov krátkodobých exkurzií, 
intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí. Tieto špeciálne aktivity umožňujú poskytnúť účastníkom 
letných škôl a kurzov organizovaných slovenskými vysokými školami zapojenými v programe CEEPUS 
štipendium vo forme finančných príspevkov na deň.1  

1. výzva pre projekty exkurzií a intenzívnych kurzov 

V rámci prvej výzvy na letný semester akademického roku 2012/2013 sme prijali 8 projektov exkurzií a 1 
projekt na realizáciu intenzívneho kurzu. Vzhľadom na obmedzený počet dostupných štipendijných 

                                                      
1 Pri organizovaní intenzívnych kurzov alebo študentských exkurzií v rámci programu CEEPUS sa stanovujú pre 
zahraničných študentov a doktorandov finančné prostriedky vo výške 29,5 EUR/osoba a pre zahraničných učiteľov vo výške 
39 EUR/osoba. Sadzby sú odvodené od sadzieb v zmysle zákona o cestovných náhradách č. 284/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov (s ohľadom na § 17 ods. 4) a účinné od 1. októbra 2012. 
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mesiacov do konca akademického roku 2012/2013 národná komisia na svojom zasadnutí 27. marca 
2013 v Bratislave rozhodla, že predložené projekty schváli vo výške max. 10 štipendijných mesiacov na 
jednu exkurziu a v prípade viacerých podaných projektov od jedného koordinátora bude schválený iba 
jeden. Spolu boli schválené nasledovné exkurzie v rozsahu 48,5 mesiaca: 
 

  Sieť Organizátor Koordinátor Názov 
Mesiace 
spolu 

1 
BG 
22 

STU v Bratislave, Stavebná 
fakulta, Katedra 
hydrotechniky 

prof. Ing. Andrej Šoltész, 
PhD. 

Všetko o vode na 
Slovensku 

10 

2 
CZ 
311 

SPU v Nitre, Fakulta 
záhradníctva a krajinného 
inžinierstva 

Ing. Mária Bihúňová, 
PhD. 

Geologicko-pôdoznalecko-
botanická študentská 
exkurzia 

2,5 

3 
SI 
206 

TU v Košiciach, Strojnícka 
fakulta, Katedra 
biomedicínskeho 
inžinierstva a merania 

Doc. Ing. Radovan 
Hudák, PhD. 

Využitie technológie 
„additive manufacturing" pri 
výrobe implantátov 

6 

4 
SK 
714 

UKF v Nitre, Fakulta 
prírodných vied, Katedra 
ekológie a 
environmentalistiky 

Doc. Mgr. Ivan Baláž, 
PhD. 

Letná škola výskumu bioty 10 

5 
SK 
30 

ŽU v Žiline, Strojnícka 
fakulta 

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 
Exkurzia na ŽU a strojárske 
podniky v Žilinskom 
regióne 

10 

6 
PL 
701 

SPU v Nitre, Technická 
fakulta, Katedra 
elektrotechniky, 
automatizácie a informatiky 

doc. Ing. Zuzana Palková, 
PhD. 

„Renewable Energy – 
perspective and 
sustainable development 
for Europe“ 

10 

    SPOLU 48,5 

 
 
Dve exkurzie, ktoré sa mali konať v 1. polroku 2013 a ktoré boli schválené na zasadnutí národnej 
komisie, sa neuskutočnili podľa plánu – išlo o exkurziu koordinovanú doc. Ing. Zuzanou Palkovou, PhD., 
z Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre z dôvodu nedostatku času na 
zorganizovanie daného projektu a neúčasti pôvodne nahlásených študentov. Ďalšia exkurzia, ktorá sa 
mala uskutočniť v máji a  nebola realizovaná, je exkurzia prof. Ing. Andreja Šoltésza, PhD. – koordinátor 
projektu bol informovaný o možnosti presunu exkurzie na iný náhradný termín v rámci akademického 
roka 2012/2013, no túto možnosť nevyužil. Realizované projekty exkurzií tak predstavovali čerpanie 26 
štipendijných mesiacov a 10 671 EUR.  

2. výzva pre projekty exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí 

 
Vzhľadom na finančné možnosti programu CEEPUS v kalendárnom roku 2013 národná kancelária 
vyzvala slovenských koordinátorov a partnerov sietí na predloženie projektov na krátkodobé exkurzie, 
intenzívne kurzy alebo koordinačné stretnutia v rámci sietí programu, ktoré sa mali realizovať do konca 
kalendárneho roka 2013. Celkovo boli predložené dve žiadosti o financovanie týchto aktivít, ktoré boli 
elektronicky zaslané na hodnotenie Národnej komisii programu CEEPUS, ktorá ich bez výhrad 
schválila. 
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  Sieť Organizátor Koordinátor Názov 
Mesiace 
spolu 

1 
HU 
809 

UK v Bratislave, 
Pedagogická fakulta 

PhDr. Mojmír 
Malovecký, PhD. 

Koordinačné stretnutie 
partnerov siete 

2 

2 
SK 
30 

ŽU v Žiline, Strojnícka 
fakulta 

prof. Dr. Ing. Ivan 
Kuric 

Exkurzia na ŽU a strojárske 
podniky v Žilinskom regióne 

14,5 

    SPOLU 16,5 

 
 
Dodatočné projekty exkurzií a koordinačných stretnutí v zimnom semestri predstavovali čerpanie 16,5 
štipendijných mesiacov a sumu financií 4 935,50 EUR. 

Refundácia cestovných nákladov vyslaných slovenských štipendistov v roku 
2013 
 
Slovenským štipendistom, ktorí boli schválení na zahraničný pobyt v rámci programu CEEPUS, národná 
kancelária po ich návrate prepláca cestovné výdavky na jednu cestu na miesto pobytu a jednu 
spiatočnú cestu. Refundácia cestovných nákladov sa vykonáva na základe dokladov o reálnych 
nákladoch, pričom podmienky sú zverejnené na www.ceepus.saia.sk (ľavé menu Refundácia 
cestovných nákladov). Vysielaní štipendisti sú o možnosti preplatenia cestovných nákladov informovaní 
Národnou kanceláriou CEEPUS na Slovensku pred nástupom na pobyt a viacerí túto možnosť 
využívajú. 
 
V roku 2013 refundovala SAIA cestovné náklady 188 slovenským štipendistom vo výške 
15 992,51 EUR, čo je mierne zvýšenie oproti minulému roku. Menný zoznam slovenských štipendistov, 
ktorým boli preplatené cestovné náklady v roku 2013 tvorí prílohu k správe (Príloha 2).  

Prijatia a vyslania štipendistov v akademickom roku 2012/2013 
 
Keďže program CEEPUS sleduje napĺňanie kvót vložených členskými štátmi do programu po 
jednotlivých akademických rokoch, predkladáme na tomto mieste správy prehľad o dosiahnutých 
výsledkoch v rámci ukončeného akademického roka 2012/2013. 
 
V akademickom roku 2012/2013 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu CEEPUS celkom 499 
zahraničných štipendistov v rozsahu 544,5 štipendijných mesiacov.  
 
Mobilita slovenských študentov, doktorandov a učiteľov vyslaných do členských krajín  programu 
CEEPUS sa opäť zvýšila, a to z 527 osôb v rozsahu 666,3 štipendijných mesiacov v roku 2011/2012 na 
605 osôb v rozsahu 753,3 štipendijných mesiacov.  
 
Vývoj prijatých a vyslaných mobilít za uplynulé tri akademické roky ilustrujú nasledujúce grafy: 

http://www.ceepus.saia.sk/
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Rozloženie schválených mobilít prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 2012/2013 
podľa štatútu a počtu osôb zobrazujú nasledujúce grafy: 
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Počet štipendistov, ktorých prijali a vyslali jednotlivé slovenské vysoké školy, znázorňuje nižšie uvedený 
graf. Z údajov v ňom uvedených môžeme vyzdvihnúť školy, ktoré prijali viac štipendistov ako vyslali – 
Prešovská Univerzita v Prešove, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, alebo ktorých využitie prichádzajúcich aj vysielaných mobilít bolo v akademickom 
roku 2012/2013 veľmi vyvážené – Źilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave, či  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  
 

 
Pozn.: EU – Ekonomická univerzita v Bratislave, KU – Katolícka univerzita v Ružomberku, PU - Prešovská univerzita 
v Prešove, SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave, SZU 
– Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, TrnU – Trnavská univerzita v Trnave, TUKE – Technická univerzita 
v Košiciach, TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene, UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, UJS – Univerzita J. 
Selyeho v Komárne, UK – Univerzita Komenského v Bratislave, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UMB – 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UPJŠ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UVLF – Univerzita 
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veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ŽU – Žilinská 
univerzita v Žiline. 

 
Počty zahraničných štipendistov podľa domácej krajiny a počty slovenských štipendistov podľa cieľovej 
krajiny zobrazuje nasledujúci graf: 

 
 
Slovensko naďalej v rámci programu najintenzívnejšie spolupracuje s Poľskom, s Českom a 
s Rumunskom.   

Zahraniční uchádzači o štipendium na Slovensku v roku 2014 
 
Na rok 2014, t. j. na letný semester 2013/2014, si podávali záujemcovia prihlášky k 31. októbru 2013 
(uchádzači v rámci sietí) a k 30. novembru 2013 (freemoveri). Slovenská národná kancelária doteraz 
schválila na obdobie od januára do augusta 2013 celkom 194 mobilít študentov, doktorandov a učiteľov 
v rámci sietí v rozsahu 223 štipendijných mesiacov a 12 freemoverov v rozsahu 30 štipendijných 
mesiacov. 
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Informovanosť o programe 
 
V roku 2013 poskytli koordinátorky programu a pracovníci kancelárie SAIA, n. o., v Bratislave informácie 
osobne, telefonicky alebo e-mailom v 1 714 prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 1 034 prípadoch 
záujemcom zo zahraničia; regionálne pracoviská SAIA, n. o., v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, 
Prešove a Žiline poskytli v danom období informácie osobne, telefonicky alebo e-mailom v 1 100 
prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 51 prípadoch záujemcom zo zahraničia. 
 
SAIA informovala o programe CEEPUS v roku 2013 aj na rôznych informačných seminároch (SE),  
konferenciách (KO), pracovných stretnutiach (PS), školeniach (ŠK) a informačných dňoch (I), ktorých 
cieľovou skupinou boli študenti stredných a vysokých škôl, doktorandi, výskumní pracovníci, 
pedagogickí pracovníci, ako aj iní záujemcovia o programy administrované SAIA, n. o. Informácie 
o programe a informačné materiály boli poskytnuté na nasledujúcich stretnutiach a podujatiach: 
 

Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

30.1.2013 
Štipendiá a granty pre doktorandov a post 
doktorandov 

SE 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
Košice 

9 

30.1.2013 
Seminár Aktuálne ponuky štipendií do 
zahraničia 

SE Unipocentrum PU Prešov 9 

5.2.2013 Seminár o štipendiách SAIA, n. o. SE 
Katedra romanistiky, Fakulta 
humanitných vied UMB Banská 
Bystrica 

9 

5.2.2013 
Fórum programov Európskej únie pre 
mladých 

KO Hotel Slovakia, Žilina 20 

6.2.2013 
Aktuálne štipendiá na základe 
medzivládnych dohôd na akademický rok 
2013/2013 

SE ŽU Žilina 17 

7.2.2013 
Informačné stretnutie k mobilitám na 
štúdium a stáže 

SE 
Ekonomická fakulta UMB 
Banská Bystrica 

42 

11.2.2013 Welcome day pre zahraničných študentov SE 
Aula Beliana, UMB Banská 
Bystrica 

39 

12.2.2013 
Seminár o programe Sciex pre 
doktorandov a výskumných pracovníkov a 
ďalšie štipendijné možnosti 

SE Knižnica UCM Trnava 2 

12.2.2013 
Seminár o programe Sciex pre 
doktorandov a výskumných pracovníkov a 
ďalšie štipendijné možnosti 

SE SPU Nitra 15 

12.2.2013 Seminár o štipendiách SAIA, n. o. SE 
Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

7 

12.2.2013 Prehľad všetkých programov a štipendií SE 
Univerzitná knižnica UCM 
Trnava 

2 

12.2.2013 Prehľad všetkých programov a štipendií SE SPU Nitra 15 

12.2.2013 
Seminár Aktuálne ponuky štipendií do 
zahraničia 

SE Unipocentrum PU Prešov 26 

13.2.2013 
Sciex-NMSch Štipendiá na umiestnenie 
mladých výskumníkov na švajčiarskych 
univerzitách 

SE ŽU Žilina 6 

14.2.2013 
Informácie o programe SCIEX a ďalších 
aktuálnych ponukách SAIA 

SE 
Centrum vedy a výskumu 
UMB Banská Bystrica 

4 

18.2.2013 
Seminár o programe Sciex pre 
doktorandov a výskumných pracovníkov a 
ďalších štipendijných možnostiach 

SE Unipocentrum PU Prešov 4 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

19.2.2013 
Letné jazykové kurzy, študijné a vedecké 
pobyty v zahraničí 2013/14 

SE Filozofická fakulta UPJŠ Košice 15 

20.2.2013 
Seminár o programe Sciex pre 
doktorandov a výskumných pracovníkov a 
ďalších štipendijných možnostiach 

SE EU Bratislava 37 

21.2.2013 
Seminár o programe Sciex pre 
doktorandov a výskumných pracovníkov a 
ďalších štipendijných možnostiach 

SE 
Filozofická fakulta UK 
Bratislava 

32 

21.2.2013 
Letný kurz nemčiny v Rakúsku, študijné a 
vedecké pobyty v zahraničí 2013/14 

SE 
Zasadacia miestnosť rektorátu 
TU Košice 

17 

26.2.2013 
Informácie o programe Sciex a ďalších 
aktuálnych ponukách SAIA 

SE 
Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

10 

26.2.2013 
Informačný seminár o možnostiach 
štipendijných pobytov 

SE TvU Trnava 8 

27.2.2013 Informačný seminár k programu Sciex SE Rektorát UMB Banská Bystrica 13 

27.2.2013 
Informačný seminár o možnostiach 
štipendijných pobytov 

SE SPU Nitra 8 

27.2.2013 
Informačný seminár o možnostiach 
štipendijných pobytov 

SE Filozofická fakulta UKF Nitra 13 

5.3.2013 
Národný štipendijný program a letné 
jazykové kurzy 

SE Unipocentrum PU Prešov 6 

6.3.2013 Informačný deň a individuálne konzultácie I ŽU Žilina 13 

7.3.2013 
Informačný seminár zameraný hlavne na 
Akciu Rakúsko – Slovensko, prehľad 
programov SAIA 

SE  TU Zvolen 51 

12.3.2013 
Seminár pre študentov a doktorandov o 
štipendijných programoch  

SE Rektorát STU Bratislava 21 

13.3.2013 
Seminár pre študentov a doktorandov o 
štipendijných programoch  

SE EU Bratislava 30 

13.3.2013 
Seminár k Národnému štipendijnému 
programu SR, prehľad programov SAIA 

SE AU Banská Bystrica 7 

13.3.2013 
Národný štipendijný program a letné 
jazykové kurzy 

SE Unipocentrum PU Prešov 6 

14.3.2013 Štipendiá do celého sveta  SE 
Fakulta humanitných vied ŽU 
Žilina  

10 

18.3.2013 Štipendiá do celého sveta  SE TUAD Trenčín  6 
19.3.2013 Deň absolventov I EU Bratislava 120 

19.3.2013 
Informačný deň a konzultácie pre 
záujemcov o štipendijné pobyty v 
zahraničí 

I 
Univerzitná knižnica UCM 
Trnava 

9 

20.3.2013 
Seminár pre študentov a doktorandov o 
štipendijných programoch  

SE UK Bratislava 55 

20.3.2013 
NŠP a iné granty na študijné a výskumné 
pobyty 2013/14 

SE 
Univerzitná knižnica UVLF 
Košice 

13 

20.3.2013 
Seminár k Národnému štipendijnému 
programu SR, prehľad programov SAIA 

SE 
Kancelária Info USA v Banskej 
Bystrici 

24 

21.3.2013 
Štipendiá a granty 2013/14 na študijné a 
vedecké pobyty v zahraničí 

SE 
Podnikovohospodárska fakulta 
EU Bratislava so sídlom 
v Košiciach 

22 

22.3.2013 
Beseda so skupinou francúzskych 
študentov na UPJŠ 

SE 
Historická aula, Rektorát UPJŠ 
Košice 

29 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

9.4.2013 
Prečo a ako ísť na zahraničný štipendijný 
pobyt? 

SE Unipocentrum PU Prešov 4 

10.4.2013 
Štipendijné možnosti pre budúcich 
pedagógov 

SE PU Prešov 18 

11.4.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I UKF Nitra 9 

15.4.2013 
Národný štipendijný program: Ako podať 
žiadosť 

ŠK ŽU Žilina 4 

17.4.2013 
Prečo a ako ísť na zahraničný štipendijný 
pobyt 

SE Unipocentrum PU Prešov 1 

18.4.2013 
NŠP a iné granty na študijné a výskumné 
pobyty 2013/14 

SE Právnická fakulta UPJŠ Košice 6 

18.4.2013 
Stáže, študijné a výskumné pobyty v 
anglo-amerických krajinách 

SE 
Fakulta humanitných vied ŽU 
Žilina  

15 

23.4.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I Foyer, SPU Nitra 11 

25.4.2013 
Študijný a výskumný pobyt v zahraničí. 
Uchádzajte sa o štipendiá a granty! 

SE ŽU Žilina 5 

25.-
26.4.2013 

Farm Animal Proteomics - COST meeting KO Hotel Double Tree Košice 28 

7.5.2013 
Zahraničné študijné a výskumné pobyty 
pre študentov a doktorandov 

SE 
Fakulta priemyselných 
technológií TUAD Púchov 

17 

7.5.2013 
Zahraničné študijné a výskumné pobyty 
pre študentov a doktorandov 

SE TUAD Trenčín  12 

13.5.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I UKF Nitra 12 

14.5.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I TvU Trnava 6 

15.5.2013 
Informácie o možnostiach získania 
štipendia na pobyt 

I 
Ekonomická fakulta UMB 
Banská Bystrica 

40 

15.5.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I UCM Trnava 15 

16.5.2013 
Zahraničné študijné a výskumné pobyty 
pre študentov a doktorandov 

SE 
Jesseniova lekárska fakulta UK 
Bratislava so sídlom v Martine 

7 

22.5.2013 Informačný deň SAIA I 
Študentský domov Bariny pri 
TU Zvolen 

14 

22.5.2013 
Štúdium a výskum v zahraničí: využite 
ponuky štipendií 

SE Unipocentrum PU Prešov 1 

23.5.2013 One Stop Shop I Mestský úrad Prešov 7 

23.5.2013 Pakuj sa do Európy! SE Stanica-Záriečie, Žilina 10 

24.5.2013 

Euraxess UniverCity Tour 
 v Banskej Bystrici. Stretnutie 
zahraničných výskumníkov, VŠ učiteľov, 
doktorandov a študentov 

  Banská Bystrica 5 

30.5.2013 
štipendiá a granty pre študentov, 
doktorandov, vedeckých a pedagogických 
pracovníkov - aktuálne ponuky 

SE Filozofická fakulta UPJŠ Košice 15 

31.5.2013 Európsky týždeň mládeže KO Hotel Slovakia, Žilina 105 

5.6.2013 
Informačný seminár o programoch SAIA 
pre doktorandov a vedeckých pracovníkov 

SE 
Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

10 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

6.-7.6.2013 
Využi šancu! Zlepšovanie pripravenosti 
mladých ľudí na trh práce 

KO 
Dom techniky, Hotel Centrum, 
Košice 

70 

11.6.2013 
Doktorandi, študenti: Zahraničné štipendiá 
na rok 2014/15 - vyberte si včas 

SE Unipocentrum PU Prešov 1 

11.6.2013 
Štipendiá a granty na výskumné a 
prednáškové pobyty v zahraničí 

SE 
Elektrotechnická fakulta ŽU 
Žilina 

3 

25.6.2013 Zahraničné štipendiá na rok 2014/15 SE 
Fakulta manažmentu PU 
Prešov 

22 

26.6.2013 TRANSCOM konferencia I ŽU Žilina 18 

29.6.2013 
Letná škola V4, Study and Research in 
Slovakia 

SE PU Prešov 27 

25.7.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a letné 
jazykové kurzy v zahraničí  

SE Kysucká knižnica, Čadca 15 

20.8.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a letné 
jazykové kurzy v zahraničí 

SE Krajská knižnica, Žilina 27 

21.8.2013 
Ako získať štipendium na študijný pobyt 
a/lebo jazykový kurz v zahraničí 

SE 
Považská knižnica, Považská 
Bystrica 

7 

22.8.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a jazykové 
kurzy v zahraničí 

SE Hornonitrianska knižnica, Nitra 5 

2.9.2013 Zápis študentov 1. ročníka 2. stupňa I Ekonomická fakulta TU Košice 137 

2.9.2013 
Zápis študentov do nového akademického 
roku 

I 
Fakulta humanitných vied UMB 
Banská Bystrica 

600 

2.9.2013 
Zápis študentov do nového akademického 
roku 

I 
Ekonomická fakulta UMB 
Banská Bystrica 

250 

3.9.2013 
Zápis študentov 1. ročníka 
doktorandského štúdia 

I Strojnícka fakulta TU Košice 27 

3.9.2013 
Zápis študentov 2. ročníka 
doktorandského štúdia 

I Strojnícka fakulta TU Košice 32 

3.9.2013 
Zápis študentov do nového akademického 
roku 

I 
Fakulta politických vied a 
medzinárodných vzťahov UMB 
Banská Bystrica 

220 

4.9.2013 
Zápis študentov 3. ročníka bakalárskeho 
štúdia 

I Ekonomická fakulta TU Košice 146 

4.9.2013 
Zápis študentov do nového akademického 
roku 

I 
Fakulta prírodných vied UMB 
Banská Bystrica 

600 

5.9.2013 Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka I 
Aula Lekárskej fakulty UPJŠ 
Košice 

359 

5.9.2013 
Zápis študentov do nového akademického 
roku 

I 
Ekonomická fakulta UMB 
Banská Bystrica 

240 

10.9.2013 
Zápis študentov 3. ročníka bakalárskeho 
štúdia 

I Stavebná fakulta TU Košice 98 

10.9.2013 
Zasadnutie Komisie pre medzinárodnú 
spoluprácu na Pedagogickej fakulte UMB 

SE 
Dekanát Pedagogickej fakulty 
UMB Banská Bystrica 

12 

11.9.2013 Zápis študentov 4. roč./1. st. I Stavebná fakulta TU Košice 54 

11.9.2013 Informačný deň a individuálne konzultácie I 
Fakulta riadenia a informatiky 
ŽU Žilina 

55 

17.9.2013 
Seminár „Štipendiá do zahraničia, 
výskumné pracovné ponuky a daňové 
povinnosti pri príjmoch zo zahraničia“ 

SE 
Univerzitná knižnica UMB 
Banská Bystrica 

34 

18.9.2013 
Aj ty pomôž šíriť informácie o štipendiách: 
Týždeň dobrovoľníctva 

I 
Regionálne pracovisko SAIA, n. 
o., Banská Bystrica 

17 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

18.9.2013 Informačný deň a individuálne konzultácie I 
Aula Fakulty priemyselných 
technológií TUAD Púchov 

20 

19.9.2013 
Štipendiá pre diplomantov, doktorandov, 
postdoktorandov do Rakúska a iné 
štipendiá a granty 2014/15 

SE Rakúska knižnica UPJŠ Košice 7 

19.9.2013 
Záhrada II - Infostánky v rámci Týždňa 
dobrovoľníctva. Poskytovanie informácií o 
programoch SAIA 

I 
Centrum nezávislej kultúry 
Záhrada II, Banská Bystrica 

12 

19.9.2013 Informačný deň a individuálne konzultácie I 
Priestory pred Študijným 
oddelením Strojníckej fakulty 
ŽU Žilina 

31 

19.9.2013 
Informačný vstup o štipendijných 
možnostiach 

I 
Priestory pred Študijným 
oddelením Fakulty riadenia a 
informatiky ŽU Žilina 

415 

20.9.2013 
Deň mládeže: Poznaj seba, spoznáš 
iných! 

I Centrálne námestie, Prievidza 68 

24.9.2013 Informačný deň a individuálne konzultácie I 
Priestory pred Študijným 
oddelením Fakulty riadenia a 
informatiky ŽU Žilina 

39 

25.9.2013 
Štipendiá do zahraničia, výskumné 
pracovné ponuky a daňové povinnosti pri 
príjmoch zo zahraničia 

SE Zasadacia miestnosť ŽU Žilina 21 

25.9.2013 
Skoč si na študijný pobyt do zahraničia. 
Informácie o aktuálnych štipendijných 
možnostiach 

SE 
Ekonomická fakulta UMB 
Banská Bystrica 

57 

25.9.2013 
Erasmus Welcome day: zimný semester 
2013 

SE 
Aula Beliana, Fakulta 
humanitných vied UMB Banská 
Bystrica 

40 

25.9.2013 

EURAXESS seminár „Štipendiá do 
zahraničia, výskumné pracovné ponuky a 
daňové povinnosti pri príjmoch zo 
zahraničia" 

SE 
Zasadacia miestnosť vedeckej 
rady ŽU Žilina 

21 

26.9.2013 
Štipendiá do zahraničia, výskumné 
pracovné ponuky a daňové povinnosti pri 
príjmoch zo zahraničia 

SE 
Zasadacia miestnosť TU 
Košice 

21 

26.9.2013 
Štipendiá do zahraničia, výskumné 
pracovné ponuky, daňové povinnosti 

SE TU Košice 21 

26.9.2013 Štipendiá a granty SE TU Košice 20 

26.9.2013 Informačný deň a individuálne konzultácie I Univerzitná knižnica ŽU Žilina 24 

30.9.2013 AZU Big Day I Foyer SPU Nitra 17 

30.9.2013 
Aktuálne štipendiá na štúdium a výskum v 
zahraničí 

SE 
Fakulta výrobných technológií 
TU Košice so sídlom v Prešove 

17 

30.9.2013 EURAXESS UniverCity networking I Centrum mesta Žilina 14 

1.10.2013 
Štipendiá do zahraničia, výskumné 
pracovné ponuky a daňové povinnosti pri 
príjmoch zo zahraničia 

SE 
Kongresové centrum VŠ 
internátu 
Družba, UK Bratislava 

60 

1.10.2013 Skoč si na študijný pobyt do zahraničia SE 
Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

28 

1.10.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a/lebo 
jazykové kurzy v zahraničí 

SE 
Vysokoškolský klub GAMA, 
Žilina 

19 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

2.10.2013 
Skoč si na študijný pobyt do zahraničia. 
Informácie o aktuálnych štipendijných 
možnostiach 

SE Rektorát UMB Banská Bystrica 7 

2.10.2013 AZU Big Day I 
Slávnostná aula, Ekonomická 
fakulta UMB Banská Bystrica  

37 

7.10.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I Filozofická fakulta UKF Nitra 13 

8.10.2013 
Informačný seminár o možnostiach 
štipendijných pobytov 

I Filozofická fakulta UKF Nitra 27 

8.10.2013 
Nenechajte si ujsť študijný pobyt v 
zahraničí 

SE Unipocentrum PU Prešov 23 

8.10.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a/lebo 
jazykové kurzy v zahraničí 

SE 
Fakulta špeciálnej techniky 
TUAD Trenčín 

29 

9.10.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I TvU Trnava 17 

9.10.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a/lebo 
jazykové kurzy v zahraničí 

I 
Univerzitná knižnica TUAD 
Trenčín 

13 

10.10.2013 AZU Big Day I 
Aula Dionýza Ilkoviča, 
Strojnícka fakulta STU 
Bratislave 

20 

10.10.2013 
Štipendiá a granty 2014/15 na študijné a 
vedecké pobyty v zahraničí 

SE Knižnica UVLF Košice 17 

14.10.2013 
Informačný seminár „ Štipendiá a granty 
2013/14 na študijné a výskumné pobyty v 
zahraničí“ 

SE 
Spoločenská miestnosť V 1, EU 
Bratislava 

20 

14.10.2013 
Sprechen Sie Deutsch? Seminár o 
štipendiách DAAD do Nemecka a NŠP 

SE 
Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

15 

14.10.2013 Štipendijný deň I 
Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU Nitra 

161 

14.10.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a/lebo 
jazykové kurzy v zahraničí 

SE 
Fakulta priemyselných 
technológií TUAD Púchov 

29 

15.10.2013 
Informačný seminár „Štipendiá a granty 
2013/14 na študijné a výskumné pobyty v 
zahraničí“ 

SE 
Filozofická fakulta UK 
Bratislava 

30 

15.10.2013 
Sprechen Sie Deutsch? Seminár o 
štipendiách DAAD do Nemecka, NŠP 
a ďalších štipendijných možnostiach 

SE 
Ekonomická fakulta UMB 
Banská Bystrica 

13 

15.10.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I Foyer SPU Nitra 17 

16.10.2013 

Štúdium v zahraničí je výzva. Beseda s 
bývalým štipendistom Národného 
štipendijného programu  a podrobné 
informácie o podávaní žiadosti, stručné 
informácie o programoch SAIA 

ŠK 
Info USA, Štátna vedecká 
knižnica, Banská Bystrica 

12 

16.10.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I UCM Trnava 4 

16.10.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a/alebo 
jazykové kurzy v zahraničí 

SE 
Univerzitná knižnica KU 
Ružomberok 

21 

22.10.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I 
Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce TvU Trnava 

12 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

22.10.2013 DAAD štipendiá, prehľad štipendií SE 
Katedra germanistiky KU 
Ružomberok 

17 

23.10.2013 Informačný deň SAIA I 
Knižnica Fakulty verejnej 
správy UPJŠ Košice 

11 

23.10.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I UKF Nitra 17 

24.10.2013 
Sprechen Sie Deutsch? Seminár o 
štipendiách DAAD do Nemecka, NŠP 
a ďalších štipendijných možnostiach 

SE 
Nemecká študovňa, Štátna 
vedecká knižnica, Banská 
Bystrica 

11 

25.10.2013 
1. slovenské doktorandské fórum 
Asociácie doktorandov Slovenska 

KO 
Materiálovotechnologická 
fakulta STU Bratislava 

100 

28.10.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a/alebo 
jazykové kurzy v zahraničí 

SE 
Teoretické ústavy Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK Bratislava 
so sídlom v Martine 

12 

29.10.2013 
Sprechen Sie Deutsch? Informácie o 
aktuálnych štipendijných možnostiach, s 
dôrazom na prípravu žiadosti DAAD 

ŠK Učebne Bariny na TU Zvolen 17 

29.10.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I UCM Trnava 36 

30.10.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I 
Študentský domov AB SPU 
Nitra 

20 

30.10.2013 Štipendiá do Nemecka a iných krajín SE Unipocentrum PU Prešov 8 

6.11.2013 
Informačné stretnutie ERASMUS 2014/15 
– Granty SAIA  

SE VŠMU Bratislava 51 

6.11.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I 
Fakulta sociálnych vied a 
zdravotníctva UKF Nitra 

8 

6.11.2013 
Ako získať štipendium na štúdium a 
výskum v zahraničí 

SE Unipocentrum PU Prešov 4 

7.11.2013 
Štipendiá a granty na štúdium a výskum v 
zahraničí 2014/15 

SE 
Podnikovohospodárska fakulta 
EU Bratislava so sídlom v 
Košiciach 

49 

7.11.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I Pedagogická fakulta TU Trnava  18 

11.11.2013 
Pobyt v zahraničí zadarmo? Workshop 
ako vyhľadávať štipendijné ponuky a 
informácie k aktuálnym uzávierkam 

SE 
Štátna vedecká knižnica v 
Banskej Bystrici 

14 

11.11.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I 
Študentský domov Mladosť, 
SPU Nitra 

15 

12.11.2013 
Sciex-NMSch (Švajčiarsko - slovenský 
štipendijný fond) a iné granty na 
výskumné pobyty v zahraničí 

SE 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
Košice 

4 

12.11.2013 
Štipendium, štúdium a výskum v 
zahraničí, čo majú spoločné? 

SE Rektorát TU Zvolen 15 

12.11.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a/lebo 
jazykový kurz v zahraničí 

SE 
Fakulta riadenia a informatiky 
ŽU Žilina, detašované 
pracovisko v Prievidzi 

2 

13.11.2013 
Štipendijné možnosti na štúdium a 
výskum v zahraničí 

SE 
Knižnica P. O. Hviezdoslava, 
Prešov 

4 

13.11.2013 
Ako získať štipendium na študijný pobyt 
a/alebo jazykový kurz v zahraničí 

SE 
Verejná knižnica M. Rešetku v 
Trenčíne 

18 

13.11.2013 
Štipendiá do Ruska, Bieloruska, 
Ukrajiny... 

SE 
Fakulta humanitných vied UMB 
Banská Bystrica 

33 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

13.11.2013 
Štúdium v zahraničí je výzva. Workshop 
ako vyhľadávať štipendijné ponuky a 
informácie k aktuálnym uzávierkam 

SE AU Banská Bystrica 7 

14.11.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I UCM Trnava 9 

14.11.2013 
Štipendiá na študijné pobyty a/lebo 
jazykový kurz v zahraničí 

SE 
VŠZaSP Bratislava, 
detašované pracovisko Žilina 

6 

14.11.2013 
AKO NA TO? Prezentácia štipendijných 
programov SAIA 

SE Univerzitná knižnica ŽU Žilina 15 

18.11.2013 Štipendiá do zahraničia. Čo? Kedy? Ako? SE Unipocentrum PU Prešov 5 

19.11.2013 
Seminár o Švajčiarsko-slovenskom 
štipendijnom fonde Sciex-NMSch a prehľad 
ostatných programov a štipendií 

I SPU Nitra 3 

20.11.2013 
Seminár o Švajčiarsko-slovenskom 
štipendijnom fonde Sciex-NMSch a prehľad 
ostatných programov a štipendií 

I TvU Trnava 2 

22.11.2013 
Seminár o Švajčiarsko-slovenskom 
štipendijnom fonde Sciex-NMSch a prehľad 
ostatných programov a štipendií 

I SPU Nitra 0 

26.11.2013 FSEV FEST  SE 
Aula Fakulty sociálnych 
ekonomických vied UK 
Bratislava 

65 

26.11.2013 
AKO NA TO? Prezentácia štipendijných 
programov SAIA 

SE 
Pedagogická fakulta KU 
Ružomberok 

10 

27.11.2013 
Štipendiá na postgraduálne štúdium a iné 
štipendiá a granty pre študentov a 
doktorandov 

SE Právnická fakulta UPJŠ Košice 5 

27.11.2013 
Seminár o Švajčiarsko-slovenskom 
štipendijnom fonde Sciex-NMSch a prehľad 
ostatných programov a štipendií 

I TvU Trnava 2 

28.11.2013 

„Skoč si na študijný pobyt do zahraničia." 
Workshop ako vyhľadávať štipendijné 
ponuky a informácie k aktuálnym 
uzávierkam. 

SE 
Fakulta zdravotníctva SZU 
Banská Bystrica 

23 

28.11.2013 
Záhrada IV. Informácie o aktuálnych 
štipendijných možnostiach.  

I 
Centrum nezávislej kultúry – 
Záhrada, Banská Bystrica 

13 

2.12.2013 
„Dvere do sveta sú otvorené”. Workshop 
ako vyhľadávať štipendijné ponuky a 
informácie k aktuálnym uzávierkam 

SE 
Pedagogická fakulta UMB 
Banská Bystrica 

29 

2.12.2013 Informácie pod jednou strechou I SPU Nitra 74 

3.12.2013 Štipendiá do Ruska, Bieloruska, Ukrajiny SE 
Centrum slovanských štúdií, 
Štátna vedecká knižnica, 
Banská Bystrica 

6 

3.12.2013 
Predvianočné tipy na štipendiá do 
zahraničia 

SE Unipocentrum PU Prešov 7 

4.12.2013 
Informačný deň na tému Štipendijné 
pobyty v zahraničí 

I SPU Nitra 103 

4.12.2013 Informačný deň SAIA I 
Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica pri TU Zvolen 

10 

10.12.2013 
Posledné tohtoročné štipendiá do 
zahraničia 

SE Unipocentrum PU Prešov 4 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

10.12.2013 
Aktuálne otázky doktorandského štúdia na 
ŽU 

I ŽU Žilina 30 

10.12.2013 Pracovné stretnutie PS ŽU Žilina 3 

11.12.2013 
Štipendijné obyty v zahraničí - príležitosti 
pre študentov I. stupňa VŠ 

SE TU Košice 4 

11.12.2013 
Seminár o Švajčiarsko-slovenskom 
štipendijnom fonde Sciex-NMSch a prehľad 
ostatných programov a štipendií 

SE SPU Nitra 8 

11.12.2013 
Možnosti spolupráce s ESN (Erasmus 
Student Network) 

PS 
Regionálne pracovisko SAIA, n. 
o., v Prešove 

1 

13.12.2013 Štipendiá na štúdium v zahraničí SE ÚPSVaR Martin 25 

13.12.2013 Pracovné stretnutie PS 
Informačné centrum mladých,  
Martin 

1 

13.12.2013 Pracovné stretnutie PS ÚPSVaR Martin 1 

 
Okrem uvedených podujatí boli základné informácie o programe poskytnuté aj na seminároch pre 
žiakov gymnázií, ktorí sú potenciálnymi študentmi vysokých škôl a môžu neskôr tieto štipendiá využiť: 
 

Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

9.5.2013 
Štipendiá a možnosti pre študentov 
stredných škôl SE Gymnázium Javorová, Rajec 63 

22.5.2013 

Študovať v zahraničí zadarmo, dá sa to? 
Informácie o možnostiach získania 
štipendia na pobyt pre stredoškolákov SE 

Ekonomická fakulta UMB, 
Banská Bystrica 17 

28.5.2013 Štipendiá na štúdium do zahraničia SE Gymnázium Hlinská v Žiline 22 

3.6.2013 Štipendiá na štúdium do zahraničia SE 
Stredná odborná škola 
obchodu a služieb, Čadca 33 

6.6.2013 Seminár pre stredoškolákov SE 
Gymnázium Jozefa Gregora 
Tajovského v Banskej Bystrici 37 

25.6.2013 Seminár k programom SAIA SE 
Gymnázium sv. Jozefa 
Kalazanského v Nitre 80 

25.6.2013 
Študuj v zahraničí so štipendiom! 
Prezentácia programov SAIA SE Bilingválne gymnázium, Žilina 22 

26.6.2013 Seminár k programom SAIA SE Gymnázium Golianova ul., Nitra 66 

20.9.2013 

Štúdium v zahraničí zadarmo? Informácie 
o aktivitách SAIA a štúdiu v zahraničí pre 
stredoškolákov SE 

Gymnázium Andreja 
Sládkoviča Banská Bystrica 44 

24.10.2013 
Informačné fórum pre stredoškolákov a 
mládež do 25 rokov V Posádkový klub v Trenčíne 56 

22.11.2013 Štipendijné možnosti pre stredoškolákov SE 
Regionálne pracovisko SAIA, n. 
o., Prešov 13 

22.11.2013 Štipendijné možnosti pre stredoškolákov SE 
Regionálne pracovisko SAIA, n. 
o., Prešov 12 

 
V roku 2013 sa SAIA zúčastnila takisto na nasledujúcich výstavách a veľtrhoch na Slovensku a v 
zahraničí, kde informovala záujemcov o jednotlivých štipendijných programoch, vrátane programu 
CEEPUS: 
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 6. - 7. marca 2013, Národné dni kariéry organizované AIESEC, Výstavisko Incheba 
v Bratislave, 

 10. apríla 2013, International & ERAZMUS Day, organizované Oddelením medzinárodných 
vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave, 

 18. – 19. apríla 2013, Veľtrh práce JOB expo 2013, organizovaný Ústredím práce, sociálnych 
vecí a rodiny, Agrokomplex v Nitre, 

 23. mája 2013, Dobrý trh, Park kultúry a oddychu Čierny orol, Prešov, 

 6. septembra 2013, Kampaň pre rozvoj voľnočasových aktivít, Námestie gen. M. R. Štefánika, 
Brezno, 

 27. septembra 2013, Noc výskumníkov, Avion Shopping Park Bratislava, Atrium Optima Košice, 
Europa Shopping Center Banská Bystrica, Aupark Žilina, 

 3. – 5. októbra 2013, Youth on the Move, Kasárne Kulturpark Košice, 

 8. októbra 2013, AZU Big Day, Aula Maxima, TU Košice, 

 8. - 10. októbra 2013, Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia – VAPAC, Národné tenisové 
centrum v Bratislave, 

 5. - 8. novembra 2013, Gaudeamus, Brno, Česká republika – Európsky veľtrh pomaturitného 
a celoživotného vzdelávania, 

 19. - 21. novembra 2013, Veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí PRO EDUCO & PRO 
JOB 2013, Spoločenský pavilón v Košiciach. 

 
 

Informácie na webstránkach 
 
Koordinátorky programu priebežne aktualizovali informácie o programe CEEPUS na internetovej 
stránke www.saia.sk, najmä informácie o schválených sieťach programu v akademickom roku 
2013/2014 a o kontaktných osobách na zapojených vysokých školách. Po zavedení nových podmienok 
pre prichádzajúcich zahraničných štipendistov aktualizovali aj informácie v anglickom jazyku na stránke  
www.saia.sk/en. Národná kancelária začala pracovať aj na samostatnej webovej stránke programu 
CEEPUS – www.ceepus.saia.sk. Technická realizácia bola vykonaná koncom roka 2013, obsahovo ju 
národná kancelária naplní a sprístupní začiatkom roka 2014. 
  

 
 
 

http://www.saia.sk/
http://www.saia.sk/en
http://www.ceepus.saia.sk/
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Zároveň bola informácia o možnostiach štipendií pre záujemcov o vyslanie zverejnená a aktualizovaná 
v slovenskom aj v anglickom jazyku v rámci Databázy štipendií a grantov, ktorú spravuje SAIA. 
 
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o návštevnosti webových stránok s informáciami o programe 
CEEPUS podľa služby Google Analytics v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013: 
 

Webstránka 
Počet návštev 

(vrátane 
opakovaných) 

Počet 
jedinečných 
návštevníkov 

Hlavná stránka programu CEEPUS a jej sekcie v rámci www.saia.sk 
(http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/)  

28 672 19 991 

Ponuka v Databáze štipendií a grantov „CEEPUS - štipendium pre 
študentov a doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy“ 
(http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115)  

4 336 3 769 

Ponuka v Databáze štipendií a grantov „CEEPUS - štipendium pre učiteľov 
VŠ do krajín strednej a juhovýchodnej Európy“ 
(http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=327)  

261 237 

 

Publikácie 
 
V roku 2013 Národná kancelária programu CEEPUS spracovala aj informačné materiály o programe 
CEEPUS – májové číslo Bulletinu SAIA s tematickým zameraním na program CEEPUS a informačnú 
brožúru o programe CEEPUS, ktorá obsahuje najdôležitejšie informácie o podávaní projektov sietí, 
o postupe a podmienkach prihlasovania na mobility a praktické rady týkajúce sa pobytu v zahraničí.  
 
 

Bulletin SAIA so zameraním na program   Informačná brožúra o programe CEEPUS 
CEEPUS (máj 2013)     (jún 2013) 

 

                       
 
 

http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=327
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V decembri boli vydané aj informačné letáky pre uchádzačov o mobilitu v rámci programu CEEPUS. 
Letáky obsahujú stručné a praktické informácie o prihlasovaní sa na mobilitu, podmienkach pre 
vyplatenie štipendia a pobyte v zahraničí, respektíve na Slovensku. Leták bol vydaný v dvoch verziách – 
v slovenskom jazyku aj v anglickom jazyku pre zahraničných uchádzačov. 
 
Informačný leták pre zahraničných a slovenských uchádzačovo štipendijné pobyty programu CEEPUS 
 

 
 
Informácie o programe boli priebežne zverejňované aj v Bulletine SAIA (bulletin vychádza 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 informované 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. 
 
Zároveň bola informácia o programe spracovaná aj do výročnej publikácie „Štipendiá a granty 
2014/2015“ (mimoriadny Bulletin SAIA), ktorá vyšla koncom júna.  
 
V októbri 2013 vzhľadom na vyčerpanie výtlačkov pôvodného vydania Národná kancelária programu 
CEEPUS zrealizovala dotlač informačnej brožúry o programe v počte 150 kusov, aby mohli 
koordinátorky národnej kancelárie zvyšovať informovanosť o programe a poskytovať dôležité informácie 
pre záujemcov o zapojenie sa do sietí programu CEEPUS.  

  

http://www.saia.sk/
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Osobitné aktivity v programe CEEPUS v roku 2013 
 

Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 2013/2014  
 
Do 15. januára 2013 prebiehala registrácia akademických sietí na nasledujúci akademický rok 
2013/2014, v rámci ktorej bolo možné požiadať o predĺženie činnosti existujúcich sietí, podať projekty 
nových sietí i pripojiť sa k už fungujúcej sieti. Slovenské vysoké školy tak mali možnosť zapojiť sa na 
univerzitnej, fakultnej, či katedrovej úrovni do akademickej spolupráce s vysokými školami v členských 
štátoch programu CEEPUS. K termínu uzávierky, 15. januáru 2013, bolo podaných 89 sietí, z toho 68 
s účasťou slovenských vysokých škôl. Slovenské vysoké školy podali 11 sietí (vystupovali v pozícii 
koordinátora siete), v pozícii partnerov vystupovali 106-krát.  
 
Celkovo sme tak zaznamenali nárast počtu podaných projektov sietí v porovnaní s minulým 
akademickým rokom 2012/2013 i zvýšenú aktivitu slovenských vysokých škôl v sieťach v pozícii 
potenciálnych koordinátorov i partnerov. V čase podávania žiadostí o schválenie sietí na akademický 
rok 2013/14 patrilo Slovensko spolu s Českou republikou, Poľskom (106 partnerov), Maďarskom (112 
partnerov) a Rumunskom (114 partnerov) ku krajinám s najvyšším počtom partnerov spomedzi 15 
členských krajín, čo ilustruje aj nasledujúci graf: 

  

Hodnotiaca konferencia programu CEEPUS 
 
 
Dňa 14. februára 2013 sa na Andrássyho univerzite v Budapešti konalo 18. zasadnutie Hodnotiacej 
konferencie programu CEEPUS. Účastníkov tvorili koordinátori národných kancelárii a národní experti 
z členských krajín. Za Slovensko sa konferencie zúčastnili Mgr. Marta Králiková za Národnú kanceláriu 
programu CEEPUS na Slovensku a národný expert prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., zo Žilinskej 
univerzity v Žiline.  
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Predmetom zasadnutia bola príprava podkladov pre stretnutie zástupcov ministerstiev, ktoré sa konalo 
o deň neskôr, 15. 2. 2013, a takisto vyhodnotenie víťaza Ministerskej ceny 2013, ktorú za svoje aktivity 
v akademickom roku 2011/2012 získala sieť HU 28 „Active Methods in Teaching and Learning 
Mathematics and Informatics“. V tejto sieti sú zapojené aj štyri slovenské vysoké školy (Ústav 
prírodných, humanitných a spoločenských vied Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK v Bratislave, Katedra matematiky a teoretickej informatiky Fakulty 
elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach a Pedagogická fakulta KU v Ružomberku). 
 
Generálna tajomníčka Elisabeth Sorantin predstavila aj návrhy na prepojenie programu CEEPUS so 
Stratégiou Európskej únie pre Dunajský región – konkrétne návrh na realizáciu stretnutí štátnych 
zamestnancov zodpovedných ministerstiev členských krajín CEEPUS na regionálnej úrovni s cieľom 
prerokovať otázky týkajúce sa akademickej mobility a takisto návrh na založenie mechanizmov, ktoré by 
zjednodušili prístup k regionálnym fondom EÚ. Generálna tajomníčka takisto oznámila, že program 
CEEPUS získal v rámci Dunajskej stratégie ocenenie v rámci prioritnej oblasti 9 „People and skills“ a 
logo tejto značky kvality môžu používať siete CEEPUS spolu s logom programu.  
 
Dôležitým cieľom hodnotiacej konferencie bolo zároveň pripraviť nový pracovný program na obdobie 
2013 – 2015. Hodnotiaca konferencia prerokovala návrh dvoch rakúskych univerzít týkajúci sa zmeny 
pracovných povinností učiteľov na mobilitách v rámci programu CEEPUS a zavedenia „malých 
spoločných študijných programov“, odporučila však pracovný program na nadchádzajúce obdobie prijať 
nezmenený.  
 
Generálna tajomníčka zároveň predniesla podnety na diskusiu týkajúce sa intenzívnejšieho zapojenia 
národných expertov do aktivít sietí CEEPUS a zavedenia ocenenia univerzity podporujúcej rozvoj 
spoločných študijných programov. Tieto témy boli v rámci zasadnutia prediskutované a väčšina 
účastníkov súhlasila s rozvojom týchto myšlienok. Generálna tajomníčka prisľúbila, že bude národné 
kancelárie a expertov informovať o ďalšom postupe. 
 
 

Stretnutie zástupcov ministerstiev členských krajín programu CEEPUS 
 
Dňa 15. februára 2013 sa takisto na Andrássyho univerzite v Budapešti konalo stretnutie zástupcov 
ministerstiev členských krajín programu CEEPUS, na ktorom sa za Slovensko zúčastnili RNDr. Mária 
Slugeňová a PhDr. Emília Malacká z Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Sekcie 
medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Mgr. 
Marta Králiková za Národnú kanceláriu programu CEEPUS a národný expert prof. Ing. Marián Dzimko, 
CSc. Cieľom stretnutia bolo odsúhlasenie predĺženia pracovného programu na ďalšie programové 
obdobie 2013 – 2015, ohlásenie kvóty štipendijných mesiacov na ďalší akademický rok a takisto otázky 
diskutované na hodnotiacej konferencii uvedené vyššie. Členské krajiny takisto informovali 
o problémoch týkajúcich sa prístupových dokumentov (Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko) 
a o problémoch s vyplácaním štipendia (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Macedónsko).   
 
Čo sa týka pracovného programu 2013 – 2015, zástupcovia ministerstiev ho schválili bez výhrad 
v doterajšom platnom znení. Slovensko ohlásilo zachovanie kvóty pre prijatia zahraničných študentov 
a učiteľov v hodnote 600 štipendijných mesiacov aj na ďalší akademický rok. Mierne zvýšenie ohlásili 
Česko a Maďarsko. Zástupcovia ministerstiev vyjadrili takisto podporu návrhom na prepojenie programu 
CEEPUS so Stratégiou EÚ pre Dunajský región a odsúhlasili víťaza Ministerskej ceny 2013, sieť HU 28.  
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Národná komisia programu CEEPUS 

Činnosť národnej komisie v roku 2013 

 
Predložené projekty, v ktorých sú slovenské vysoké školy v pozícii koordinátora alebo partnera, po 
formálnej kontrole národnou kanceláriou hodnotila Národná komisia programu CEEPUS.  
 
Národná komisia programu CEEPUS pri hodnotení predložených návrhov sietí pracovala v zložení:  

 prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc., Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 
 prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, 
 doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc., Prešovská univerzita v Prešove, 
 prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, 
 PhDr. Emília Malacká, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
 doc. Ing. Marian Veselý, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

 
Národným expertom (členom národnej komisie) boli pridelené siete podľa vedného zamerania siete 
(prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., a doc. Ing. Marián Veselý, CSc., hodnotili siete z oblasti technických 
vied, prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc., hodnotila siete zo spoločenských vied, doc. PhDr. Teodor 
Hrehovčík, CSc., a  PhDr. Emília Malacká hodnotili siete humanitného zamerania a prof. RNDr. 
Katarína Cechlárová, CSc., hodnotila siete z prírodných vied). Každý národný expert hodnotil pridelené 
siete podľa kritérií vypracovaných Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS. 
 
Dňa 27. marca 2013 sa v priestoroch SAIA, n. o., konalo zasadnutie Národnej komisie programu 
CEEPUS. Národná komisia v diskusii zhodnotila návrhy na akademické siete v akademickom roku 
2013/2014, v ktorých figurujú slovenské verejné vysoké školy ako koordinátori a partneri. Zasadnutia sa 
zúčastnili traja členovia národnej komisie (svoju neúčasť na zasadnutí národnej komisie ospravedlnili 
doc. Hrehovčík z Prešovskej univerzity v Prešove kvôli časovej zaneprázdnenosti, rovnako aj prof. 
Ivaničová, ktorá sa na zasadnutí nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvodov; zasadnutia sa tiež 
nezúčastnila prof. Cechlárová vzhľadom na demisiu, ktorú sme od nej prijali v SAIA, n. o., listom dňa 
22. marca 2013, teda po vykonaní individuálneho hodnotenia). 
 
V rámci zasadnutia koordinátorky programu prezentovali aj štatistiky registrovaných sietí a aktuálne 
informácie o programe CEEPUS. Národná komisia sa takisto zaoberala návrhom na schválenie 
financovania exkurzií a intenzívnych kurzov v rámci schválených sietí na akademický rok 2012/2013 
(bližšie informácie v časti „Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu CEEPUS“ 
tejto správy). 
 
Národná komisia zároveň vyjadrila súhlas s prípadným vyhlásením druhého kola na predkladanie 
exkurzií a intenzívnych kurzov v zimnom semestri akademického roku 2013/2014, ak by si to 
vyžadovalo čerpanie prostriedkov na kalendárny rok. 
 
Národná komisia takisto prerokovala spôsob schvaľovania exkurzií v budúcom akademickom roku. 
Exkurzie boli doteraz chápané ako aktivity nad rámec klasických individuálnych mobilít, ktoré bolo nutné 
predložiť národnej kancelárii a národnej komisii na schválenie. Vzhľadom na to, že je momentálne 
možné v rámci sietí do plánovaného čerpania (tzv. traffic sheets) rozpisovať aj plánovaný počet mobilít 
na exkurzie, národná komisia zvážila možnosť schválenia exkurzií v rámci samotného projektu siete a 
v traffic sheets budú konkrétne vyhradené mesiace pre podaný projekt. Naplánované exkurzie 
v projektoch sietí budú teda neoddeliteľnou súčasťou projektu a sieť, ktorá si túto aktivitu naplánuje, už 
nemusí žiadať o jej opätovné schválenie národnou komisiou, ale môže ju realizovať v rámci pridelenej 
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kvóty štipendijných mesiacov. Národná kancelária v tomto zmysle upravila podmienky programu 
a informovala o tejto zmene koordinátorov a partnerov v sieťach po ich schválení na rok 2013/2014. 

Personálne zmeny v Národnej komisii programu CEEPUS 

Do 22. marca 2013 pracovala Národná výberová komisia programu CEEPUS v pôvodnom zložení 
vymenovanom ministrom školstva: 

 prof. RNDr. Katarína  Cechlárová, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline; 

 doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc., Prešovská univerzita v Prešove;  

 prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave;  

 PhDr. Emília Malacká, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR;  

 doc. Ing. Marian Veselý, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave;  
 
Listom zo dňa 22. marca 2013 rezignovala prof. RNDr. Kataríny Cechlárovej, CSc., na pozíciu členky 
Národnej komisie za oblasť prírodných vied z dôvodu jej pracovného zaťaženia. Svoju demisiu 
s platnosťou od akademického roku 2013/2014 národnej kancelárii predložila aj prof. Zlatica  Ivaničová. 
Z tohto dôvodu národná kancelária požiadala Slovenskú rektorskú konferenciu o zaslanie návrhu na 
nových členov národnej výberovej komisie. Ostatní členovia národnej komisie na jej zasadaní 27. marca 
2013 potvrdili vôľu pokračovať v činnosti aj naďalej, preto sa neočakávajú ďalšie zmeny. 
 
Dňa 13. júna národná kancelária dostala od Slovenskej rektorskej konferencie nomináciu doc. RNDr. 
Márie Kožurkovej, CSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za oblasť prírodných vied a doc. 
PhDr. Jany Lenghardtovej, CSc., z Ekonomickej univerzity v Bratislave za oblasť spoločenských vied. 
Doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc., pôsobí ako pedagogický a vedecký pracovník na Katedre 
biochémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a má rozsiahle pedagogické i vedecké skúsenosti. Svojím profilom a odbornou kvalifikáciou 
v oblasti prírodných vied vyhovuje predpokladom pre prácu v Národnej výberovej komisii CEEPUS. 
Doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., je prorektorkou pre medzinárodné vzťahy  Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, venuje sa rozvíjaniu vzťahov a stratégií v rámci medzinárodných vzťahov Ekonomickej 
univerzity, je koordinátorkou projektu Erasmus Mundus zameraného na podporu spolupráce v oblasti 
výskumu na univerzitách Latinskej Ameriky a Európskej únie a zároveň pôsobí ako učiteľka 
španielskeho jazyka. Svojím profilom a odbornou kvalifikáciou v oblasti spoločenských vied vyhovuje 
predpokladom pre prácu v Národnej výberovej komisii CEEPUS. Dňa 12. augusta 2013 minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval navrhnuté expertky za členky národnej komisie.  
 

Ministerská konferencia programu CEEPUS  
 
Ministerská konferencia sa uskutočnila 4. apríla 2013 vo Viedni. Za Slovensko sa jej zúčastnil štátny 
tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Štefan Chudoba, PhD., spolu s Mgr. 
Martou Králikovou z Národnej kancelárie programu CEEPUS. Z ostatných členských krajín boli prítomní 
ministri, prípadne delegovaní štátni tajomníci, a tiež zástupcovia niekoľkých národných kancelárií. Na 
začiatku zasadnutia krajiny, ktoré zatiaľ neuložili schvaľovacie listiny u depozitára, teda Centrálnej 
kancelárie CEEPUS (aktuálne ide o Albánsko, Čiernu Horu, Srbsko a Moldavsko) informovali o procese 
schvaľovania. V nasledujúcom bode ministri, resp. zástupcovia ministrov členských krajín, vyjadrili 
záväzok štipendijných mesiacov na akademický rok 2013/2014. Slovensko potvrdilo svoj záväzok 600 
štipendijných mesiacov, mierne zvýšenie ohlásilo Česko a Maďarsko.   
 
Štipendijné mesiace, ktoré vložili do programu členské štáty na akademický rok 2013/2014: 
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Krajina Kvóta 2011/2012 Kvóta 2012/2013 Kvóta 2013/2014 

Albánsko 130 130 130 

Bulharsko 350 350 350 

Bosna a Hercegovina 100 100 100 

Česká republika 625 635 645 

Čierna Hora 165 165 165 

Chorvátsko 450 450 450 

Macedónsko 120 120 120 

Maďarsko 315 315 326 

Moldavsko 100 100 100 

Poľsko 700 700 700 

Rakúsko 1100 1100 1100 

Rumunsko 500 500 500 

Slovensko 600 600 600 

Slovinsko 560 560 560 

Srbsko 150 150 150 

Univerzita v Prištine 100 100 100 

SPOLU 6 065 6 075 6 096 

 
Následne generálna tajomníčka Elisabeth Sorantin informovala o odporúčaniach zo stretnutia zástupcov 
ministerstiev členských krajín programu, ktoré sa konalo vo februári 2013, najmä o predĺžení 
pracovného programu na nasledujúce roky 2013-2015, čo ministri jednohlasne schválili. Takisto 
predstavila výhercu Ministerskej ceny 2013, sieť HU 28, pre ktorú ministri podpísali diplom. 
 
E. Sorantin ďalej predstavila účastníkom zámer podporovať rozvoj spoločných študijných programov 
cez vytvorenie nového ocenenia pre univerzity podporujúce spoločné programy v rámci programu 
CEEPUS a tiež vyzvala ministrov na podporu jednoduchšieho akreditačného procesu pre spoločné 
programy, s čím bez výhrad súhlasili. Ďalším bodom bola informácia o možnosti organizovať stretnutia 
expertov na medzinárodnej úrovni, ktorú ministri takisto podporili, rovnako ako stretnutia štátnych 
zamestnancov v oblasti akademickej mobility v ďalšom bode. 
 
Dôležitou súčasťou zasadnutia bolo rokovanie o Stratégii Európskej únie pre Dunajský región, v rámci 
ktorej získal CEEPUS značku kvality (PA 9 People and Skills). E. Sorantin vyzvala ministrov na podporu 
návrhu na zavedenie mechanizmov na zjednodušenie prístupu pre program CEEPUS k regionálnym 
fondom EÚ, čo sa stretlo s pozitívnou odozvou.  
  
Na záver bola odsúhlasená ako nová predsednícka krajina programu na roky 2013 – 2015 Česká 
republika.  
 
Počas večernej recepcie bola udelená Ministerská cena víťaznej sieti za rok 2013 (prof. Péter Körtesi 
z Univerzity v Miškolci, sieť HU 28 ,,Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and 
Informatics“) a zároveň diplom prof. Kuricovi, ktorého sieť SK 30 vyhrala Ministerskú cenu v roku 2012. 
 

mailto:matkp@uni-miskolc.hu
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Zasadnutie v Palais Niederösterreich vo Viedni (Mgr. Marta Králiková, Ing. Štefan Chudoba, PhD.) 
 

 
 
Prof. Ivan Kuric s rakúskym federálnym ministrom pre vedu a výskum Karlheinz Töchterle  
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Zasadnutie Medzinárodnej komisie programu CEEPUS 
 
Stretnutie Medzinárodnej komisie sa v tomto akademickom roku uskutočnilo dňa 12. apríla 2013 on-line 
za účasti koordinátorov národných kancelárií a generálnej tajomníčky programu Elisabeth Sorantin. Za 
Slovensko sa medzinárodnej komisie zúčastnili koordinátorky programu CEEPUS Mgr. Dáša Reháková 
a Mgr. Marta Králiková z Národnej kancelárie CEEPUS. 
 
Predmetom on-line zasadnutia bolo odsúhlasenie schválených sietí na základe poradia (Ranking list) 
vyplývajúceho z hodnotenia sietí národnými expertmi a národnými kanceláriami programu CEEPUS. 
Generálna tajomníčka po diskusii s účastníkmi konferencie navrhla schváliť 67 z 87 kompletne 
podaných sietí a 14 ďalším sieťam prideliť status „Umbrella network“ (tieto siete boli akceptované pre 
akademický rok 2013/14 bez pridelenia štipendijných mesiacov, a v prípade nevyužitých štipendijných 
mesiacov im budú môcť národní koordinátori tieto mesiace prideliť).   
 
Čo sa týka navrhnutých sietí, ktorých koordinátorom bola slovenská vysoká škola, z 11 podaných 
projektov bolo schválených 8 sietí. Sieť SK 405 (Technická fakulta SPU v Nitre, koordinátorka doc. Ing. 
Zuzana Palková) a nová sieť SK 804 (koordinovaná Fakultou biotechnológie a potravinárstva UKF 
v Nitre) boli v rámci poradia umiestnené do skupiny „Umbrella networks“. Zamietnutá bola jedna nová 
sieť, SK 801 (koordinovaná Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave). Ďalším bodom 
programu pridelenie štipendijných mesiacov schváleným sieťam. Vychádzajúc z konečného zoznamu 
schválených sietí zahraničné univerzity prejavili záujem vyslať na slovenské vysoké školy študentov, 
doktorandov a učiteľov na mobility v rozsahu 2 721 štipendijných mesiacov. Vzhľadom na 600 
štipendijných mesiacov, ktoré Slovensko vložilo do programu CEEPUS na akademický rok 2013/2014, 
musela byť celková požiadavka štipendijných mesiacov skrátená o 2 121 mesiacov. Národná kancelária 
krátila mesiace podľa zamerania sietí, počtu zapojených vysokých škôl a na základe skúseností 
čerpania štipendijných mesiacov v uplynulých rokoch danými sieťami (v prípade predlžovaných sietí). 
 
Prehľad schválených sietí podľa koordinujúcich krajín: 
 

Koordinujúca krajina 2012/2013 2013/2014 

Bosna a Hercegovina 1 0 

Bulharsko 3 3 

Česká republika 4 5 

Chorvátsko 4 4 

Macedónsko 1 0 

Maďarsko 4 6 

Poľsko 8 9 

Rakúsko 12 11 

Rumunsko 8 9 

Slovensko 9 8 

Slovinsko 8 7 

Srbsko 4 5 

SPOLU 66 67 
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Účasť slovenských vysokých škôl v schválených sieťach v akademickom roku 
2013/2014 

 
Zo schválených 67 sietí majú slovenské vysoké školy v akademickom roku 2013/2014 zastúpenie v 57 
sieťach, z toho v 8 sieťach sú koordinátormi. 13 slovenských vysokých škôl sa vyskytuje v sieťach 
„umbrella“. Slovenské vysoké školy zároveň v schválených sieťach figurujú 92-krát ako partneri. 
Zoznam schválených sietí so slovenským zastúpením tvorí Prílohu č. 3. 
 
Rozdelenie schválených sietí, v ktorých participujú slovenské vysoké školy, podľa vedného odboru: 

 technické vedy: 18 sietí, 
 spoločenské a humanitné vedy, vrátane umeleckých smerov: 22 sietí, 
 prírodné vedy, vrátane poľnohospodárskych a lesníckych vied: 17 sietí. 

 
V akademickom roku 2013/2014 je zapojených do sietí v rámci programu 16 slovenských verejných 
vysokých škôl: 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, 
 Katolícka univerzita v Ružomberku, 
 Univerzita J. Selyeho v Komárne, 
 Univerzita Komenského v Bratislave, 
 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
 Prešovská univerzita v Prešove, 
 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
 Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
 Technická univerzita v Košiciach, 
 Technická univerzita vo Zvolene, 
 Trnavská Univerzita v Trnave, 
 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
 Žilinská univerzita v Žiline. 

 

Stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS 
 
Po vyhlásení schválených sietí na akademický rok 2013/2014 Centrálna kancelária spustila pre 
uchádzačov možnosť prihlasovať na mobility. Národná kancelária z dôvodu prípravy novej fázy 
v programe CEEPUS zorganizovala v Bratislave 12. júna 2013 stretnutie koordinátorov a partnerov sietí 
programu CEEPUS.  
 
Na stretnutí sa zúčastnilo celkovo 20 koordinátorov a partnerov. Národná kancelária informovala 
o aktuálnom stave programu CEEPUS, o registrácii a kritériách pri hodnotení podaných projektov sietí 
a tiež o upravených postupoch pri vyplácaní finančných prostriedkov určených na štipendiá 
zahraničných mobilít na slovenských univerzitách. Na záver stretnutia bol priestor pre otázky účastníkov 
tohto stretnutia, kde sa rozvinula debata o nových podmienkach, platných v rámci programu od 
nasledujúceho akademického roka 2013/2014. Koordinátorky programu zároveň na stretnutí avizovali 
praktické miniškolenie pre nových koordinátorov a partnerov programu v SAIA, n. o., zamerané na 
podanie nových projektov na nasledujúci akademický rok a tiež na praktické otázky v rámci  
administrácie programu. 
 



 

CEEPUS 2013  36 

 

Úprava pravidiel pre vyplácanie štipendií 
 

Keďže Národná kancelária programu CEEPUS je povinná dbať na efektívne a hospodárne nakladanie 
s prostriedkami plynúcimi zo štátneho rozpočtu, je nevyhnutné sledovať procesy súvisiace s vyplácaním 
štipendií a zavádzať efektívne postupy pre vyhodnocovanie dopadov pobytov financovaných štipendiom 
a pre kontrolu vynakladania finančných prostriedkov. V tejto súvislosti národná kancelária pristúpila 
k úprave a zjednoznačneniu podmienok pri čerpaní prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu. 
 
Od akademického roka 2013/2014 zaviedla povinnosti pre zahraničných účastníkov mobility na 
Slovensku, a to navyše k všeobecným povinnostiam štipendistov po návrate z pobytu. Každý 
zahraničný štipendista, ktorý absolvoval pobyt na Slovensku, je od akademického roka 2013/2014 
povinný do 30 dní od skončenia pobytu odovzdať Národnej kancelárii CEEPUS na Slovensku 
záverečnú správu zo štipendijného pobytu (Scholarship Stay Final Report), a to vo formáte 
požadovanom národnou kanceláriou. Primárnym cieľom tejto zmeny je získať špecifickú spätnú väzbu 
od štipendistov, ktorú nie je možné získať zo všeobecného formulára v on-line systéme CEEPUS. 
Zároveň sa v súvislosti s prípadným porušením podmienok programu definovali aj sankcie, ktoré môže 
Národná kancelária udeliť, a to ako na individuálnej úrovni štipendistu, alebo aj na úrovni vysokej školy, 
ak by sa zistili pochybenia pri vyplácaní štipendií alebo potvrdzovaní mobilít. V tomto prípade ide skôr 
o preventívne opatrenie, a to najmä s ohľadom na spomínaný návrh na zvýšenie štipendií, ako 
uvádzame ďalej. 
 

Hodnotiaca konferencia programu CEEPUS 
 
Dňa 12. decembra 2013 sa v Prahe uskutočnila 19. hodnotiaca konferencia programu CEEPUS, na 
ktorej sa zúčastnili národné kancelárie a experti z členských krajín – Rakúska, Bosny a Hercegoviny, 
Bulharska, Chorvátska, Česka, Maďarska, Macedónska, Moldavska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska 
a Slovenska, spolu s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS. Za Slovensko sa zúčastnili 
koordinátorky programu CEEPUS z národnej kancelárie, Mgr. Dáša Reháková a Mgr. Marta Králiková 
a národný expert prof. Marián Dzimko.  
 
Hlavným bodom stretnutia bola diskusia o pravidlách pri prijímaní zahraničných mobilít, keďže niektoré 
členské krajiny (vrátane slovenskej národnej kancelárie) prijali na národnej úrovni opatrenia, ktoré im 
umožňujú lepšie kontrolovať finančné prostriedky vyčlenené na program CEEPUS zo štátneho rozpočtu 
a získavať spätnú väzbu o obsahu realizovaných mobilít. Každá krajina mala priestor vyjadriť sa 
k svojim požiadavkám a zdieľať skúsenosti zo svojej práce. Generálna tajomníčka vyzvala takisto 
slovenskú národnú kanceláriu, keďže nedávno upravila pravidlá pre vyplácanie štipendií na Slovensku 
a zaviedla novú správu z pobytu, obsahujúcu aj podrobný rozpis realizovaných aktivít. Pracovníčky 
národnej kancelárie vysvetlili dôvod týchto zmien a zdôraznili potrebu zabezpečiť efektivitu 
a hospodárnosť poskytovania financií na štipendiá, ktoré sú na program pridelené z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vo vzájomnej diskusii sa národné kancelárie spolu s centrálnou 
kanceláriou snažili nájsť kompromis medzi administratívnou nenáročnosťou programu a spôsobmi 
zabezpečenia jeho efektívnosti a kvality, a navrhovali riešenia, ktoré by zmiernili administratívne 
zaťaženie štipendistov. O konkrétnych výsledkoch týchto návrhov bude informovať centrálna kancelária 
v najbližšom období. 
 
V ďalšom bode programu generálna tajomníčka referovala o stretnutí národných expertov, ktoré sa 
uskutočnilo v Baia Mare v Rumunsku v októbri 2013 z iniciatívy rumunskej národnej kancelárie. Za 
Slovensko sa ho zúčastnil aj prof. Marián Dzimko, člen národnej komisie programu CEEPUS. Toto 
stretnutie bolo zamerané na analýzu práce expertov, najmä na každoročné hodnotenie projektov sietí. 
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Generálna tajomníčka na konferencii predstavila aj národným kanceláriám zmeny v elektronickom 
systéme hodnotenia sietí a na záver ocenila organizáciu a prínos stretnutia.  
 
V záverečnej časti stretnutia nasledovalo krátke školenie pre národné kancelárie o novinkách 
v elektronickom systéme programu CEEPUS a o novej aplikácii na udeľovanie štipendijných mesiacov 
aj sieťam „umbrella“.  
 

Stretnutie pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev členských krajín 
programu CEEPUS 
 
Stretnutie zástupcov ministerstiev členských krajín programu CEEPUS (Senior Officials´ Meeting) sa 
uskutočnilo dňa 13.decembra 2013 v Prahe. Za Slovenskú republiku sa ho zúčastnili Mgr. Martina 
Stiffelová, riaditeľka Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce, 
európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ, a PhDr. Emília Malacká, štátny radca 
uvedenej sekcie, pracovníčky národnej kancelárie Mgr. Marta Králiková a Mgr. Dáša Reháková a prof. 
Marián Dzimko. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev z 11 členských krajín programu, 
chýbali zástupcovia z Albánska, Maďarska, Čiernej Hory, a Srbska.  
 
Na začiatku zasadnutia generálna tajomníčka predstavila aktuálny vývoj v programe po 20 rokoch jeho 
existencie a aktuálne výzvy v jeho riadení a zlepšovaní. Niektoré body následne podrobnejšie rozviedla, 
napríklad otázku financovania výdavkov na laboratórne práce a vybavenie nevyhnutné na kvalitnú 
spoluprácu vo výskume a rozvíjanie spoločných študijných programov. Takisto sa venovala otázke 
rozvíjania spoločných študijných programov a informovala účastníkov o vývoji návrhu predloženého na 
Ministerskej konferencii vo Viedni v apríli 2013 o oceňovaní univerzít, ktoré sa snažia rozvoj týchto 
programov podporovať. 
 
Generálna tajomníčka informovala aj o hodnotení sietí na Ministerskú cenu 2014, ktoré bude musieť byť 
potvrdené písomným súhlasom zo strany ministrov po Medzinárodnej konferencii, ktorá sa bude konať 
pravdepodobne koncom marca 2014 v Sarajeve.    
 
Významným bodom programu bolo aj oznámenie výšky plánovanej kvóty štipendijných mesiacov na 
akademický rok 2014/2015 zo strany prítomných zástupcov z ministerstiev. Slovenská republika ohlásila 
zotrvanie na počte 600 štipendijných mesiacov, zvýšenie ohlásili Bosna a Hercegovina a Poľsko, 
ostatné krajiny zachovali kvótu z minulého roku. Oznámené výšky štipendijných mesiacov ešte bude 
musieť byť potvrdené ministrami písomnou formou. 
 
Účastníci stretnutia boli takisto informovaní o výsledkoch stretnutia expertov v Baia Mare a o novej 
vnútroštátnej dohode v Bosne a Hercegovine, ktorá odteraz zabezpečí hladké vyplácanie štipendia 
v krajine. 
 

Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV. 
 
Dňa 12. decembra 2013 SAIA, n. o., v Bratislave organizovala už 4. ročník výročnej konferencie „Deň 
akademickej mobility a internacionalizácie“. Cieľom podujatia je každoročne poskytnúť pracovníkom 
vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a 
internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a 
podporných programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v 
oblasti ich pôsobenia. 
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V tomto roku sa – okrem iných tém – venovala konferencia aj problematike spoločných študijných 
programov a ich akreditácie na Slovensku. Táto téma je pre rozvoj programu CEEPUS kľúčovou, 
pričom úlohou národnej kancelárie v zmysle medzinárodnej Dohody o programe CEEPUS je práve 
„propagácia spolupráce a informovanie o všetkých jej aspektoch, najmä o spoločných akademických 
tituloch“.  Pre ďalší rozvoj programu je nevyhnutné, aby koordinátori a partneri v sieťach mali čo 
najpresnejšie informácie o procese akreditácie spoločných študijných programov na Slovensku, čo 
následne umožní aj vydávanie oficiálnych spoločných diplomov. V rámci konferencie teda vystúpili 
RNDr. Mária Holická, tajomníčka Akreditačnej komisie SR, ktoré prezentovala podmienky a pravidlá pre 
akreditáciu spoločných študijných programov na Slovensku, a prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny 
riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý hovoril o 
priznávaní práva udeľovať absolventom spoločného študijného programu akademický titul z pohľadu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si aj 
prezentáciu o reálnych skúsenostiach s procesom akreditácie na Slovensku v prípade jedinej vysokej 
školy na Slovensku, ktorá má aktuálne oficiálne akreditovaný študijný program s nórskou vysokou 
školou – išlo o vystúpenie prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD., garantky spoločného študijného programu, 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Všetky prezentácie z konferencie boli po jej 
skončení zverejnené na http://www.saia.sk/sk/konferencie/damai4-prezentacie/. Konferencie sa 
zúčastnilo 127 účastníkov, z toho aj viacerí koordinátori a partneri v sieťach CEEPUS a pozvanie prijal 
aj Ing. Vladimír Belovič, CSc., generálny riaditeľ SMSEZaCŽV MŠVVaŠ SR. V konferenčných 
materiáloch boli všetkým účastníkom distribuované informačné letáky o programe CEEPUS 
a informácia o programe bola aj súčasťou prezentácie Mgr. Michala Fedáka, zástupcu výkonnej 
riaditeľky, SAIA, n. o., s názvom „Vybrané štipendijné a grantové programy @ SAIA, n. o.“ 
 
-           
 
 
 

  

http://www.saia.sk/sk/konferencie/damai4-prezentacie/
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Návrh rozpočtu programu CEEPUS na rok 2014 
 
Na základe priemerných nákladov na štipendiá a cestovné výdavky v rokoch 2011 – 2013 predkladáme 
návrh rozpočtu na program CEEPUS na rok 2014. Keďže ministerstvo v súčasnosti neakceptovalo 
návrh na úpravu výšky štipendií a spôsobu ich vyplácania, kalkuláciu predkladáme podľa doterajšieho 
systému. 
 
Tabuľka 1: Návrh rozpočtu pre program CEEPUS na rok 2014 
 

Kategória Počet mesiacov Suma 

Štipendiá 600 228 800,00 €  

Cestovné - 13 357,68 €  

Administratíva - 33 000,00 €  

Celková suma -                  275 157,68 €  

 
Pri výpočte predpokladaných nákladov na štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských 
učiteľov sme vychádzali z počtu prijatých zahraničných štipendistov v rokoch 2011 až 2013. 
 
Tabuľka 2: Výpočet nákladov na štipendiá na základe predchádzajúcich rokov 
 

  2011* 2012* 2013* 
Priemer 
(2011 – 
2013) 

Predpokladaný 
počet štipendií 
v roku 2014** 

Výška 
mesačných 
štipendií 

Predpokladané 
náklady na 
štipendiá          v 
roku 2013*** 

Študenti 46,00% 52,00% 42,00% 47% 280 280 € 78 400 € 

Doktorandi 22,00% 13,00% 18,00% 18% 106 470 € 49 820 € 

Učitelia 32,00% 35,00% 40,00% 36% 214 470 € 100 580 € 

  
   

100% 600 
 

228 800 € 

Vysvetlivky: 
* Podiel využitia kvóty štipendijných mesiacov v rokoch 2011 – 2013 podľa kategórií štipendistov. 
** Predpokladaný počet udelených štipendií vychádza z priemeru udelených štipendií v rokoch 2011 – 2013, vzhľadom na 
počet 600 štipendijných mesiacov. 
*** Predpokladané náklady na štipendiá v roku 2014 vychádzajú z priemeru udelených štipendií v rokoch 2011 – 2013. 

 
Tabuľka 3: Výpočet predpokladaných nákladov na cestovné na rok 2013 na základe predchádzajúcich 
rokov 
 

  A   B C D E 

Slovenskí 
štipendisti 
celkom 

Počet 
schválených 
štipendistov 
zo SR 

Slovenskí 
štipendisti, 
ktorí žiadali 
o refundáciu 
cestovného 

Počet 
štipendistov 
s cestovným 

% 
z celkového 
počtu 
schválených 
štipendistov 

Náklady 
celkom 

Priemerná 
suma na 
jedného 
štipendistu 

Akad. rok 
2010/2011 

466 
Kalendárny rok 
2011 

147 31,50% 11 398,72 € 77,54 € 

Akad. rok 
2011/2012 

527 
Kalendárny rok 
2012 

169 32,10% 12 830,94 € 75,92 € 
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  A   B C D E 

Slovenskí 
štipendisti 
celkom 

Počet 
schválených 
štipendistov 
zo SR 

Slovenskí 
štipendisti, 
ktorí žiadali 
o refundáciu 
cestovného 

Počet 
štipendistov 
s cestovným 

% 
z celkového 
počtu 
schválených 
štipendistov 

Náklady 
celkom 

Priemerná 
suma na 
jedného 
štipendistu 

Akad. rok 
2012/2013 

605 
Kalendárny rok 
2013 

188 31,07% 15 992,51 € 85,07 € 

PRIEMERNÁ 
HODNOTA za 
predchádzajúce 
3 akad. roky 

533   168 31,56% 13 407,39 € 79,51 € 

      
 



Štipendisti - 
očakávanie v 
roku 2014  

533 

Kalendárny 
rok 2014 – 
predpokladan
ý rozpočet na 
rok 2014 * 

168 31,56% 13 357,68 € 79,51 € 

Vysvetlivky: 
* Očakávaný počet žiadateľov o cestovné v roku 2014 vychádza z priemeru reálneho pomeru počtu žiadateľov o cestovné  
v rokoch 2011 – 2013 voči celkovému počtu schválených štipendistov v obdobných obdobiach (keďže cestovné náklady sa 
zúčtujú v kalendárnom roku a on-line systém programu CEEPUS umožňuje len sledovanie schválení mobilít po 
akademických rokoch, dochádza k istému posunu medzi skupinami údajov, nemal by však mať významný vplyv na 
kalkuláciu očakávaných výdavkov). Rovnako je kalkulovaná aj priemerná suma cestovného na jedného štipendistu, ktorá 
slúži na výpočet očakávanej čiastky na rok 2014. 

 
Na rok 2014 predkladáme návrh rozpočtu na program CEEPUS vo výške 275 157,68 €. V roku 2013 
sme žiadali sumu financií vo výške 275 913,50 EUR, pričom schválený rozpočet bol vo výške 280 000 
EUR.  
 
Spracovali: Mgr. Marta Králiková, Mgr. Dáša Reháková, Bc. Katarína Tirindová 
 
Bratislava 31. 1. 2014 
 
Mgr. Marta Králiková 
Národná kancelária programu CEEPUS 
 
 
Prílohy: 
 

1. Štipendiá vyplatené zahraničným štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2013) 

2. Cestovné vyplatené slovenským štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2013) 

3. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS, 
v akademickom roku 2012/2013 

4. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS, 
v akademickom roku 2013/2014 


	Zabezpečenie programu v roku 2013
	Personálne zabezpečenie programu CEEPUS

	Financovanie programu v roku 2013
	Návrh na zmenu výšky štipendií v programe CEEPUS

	Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu CEEPUS
	Prijatia zahraničných štipendistov v kalendárnom roku 2013
	Krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v roku 2013
	1. výzva pre projekty exkurzií a intenzívnych kurzov
	2. výzva pre projekty exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí

	Refundácia cestovných nákladov vyslaných slovenských štipendistov v roku 2013
	Prijatia a vyslania štipendistov v akademickom roku 2012/2013
	Zahraniční uchádzači o štipendium na Slovensku v roku 2014

	Informovanosť o programe
	Informácie na webstránkach
	Publikácie

	Osobitné aktivity v programe CEEPUS v roku 2013
	Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 2013/2014
	Hodnotiaca konferencia programu CEEPUS
	Stretnutie zástupcov ministerstiev členských krajín programu CEEPUS
	Národná komisia programu CEEPUS
	Činnosť národnej komisie v roku 2013
	Personálne zmeny v Národnej komisii programu CEEPUS

	Ministerská konferencia programu CEEPUS
	Zasadnutie Medzinárodnej komisie programu CEEPUS
	Účasť slovenských vysokých škôl v schválených sieťach v akademickom roku 2013/2014

	Stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS
	Úprava pravidiel pre vyplácanie štipendií
	Hodnotiaca konferencia programu CEEPUS
	Stretnutie pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev členských krajín programu CEEPUS
	Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV.

	Návrh rozpočtu programu CEEPUS na rok 2014

