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Zabezpečenie programu v roku 2012 
 
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. Jej činnosť sa sústredí predovšetkým na: 

 poskytovanie informácií o programe, 

 poskytovanie poradenstva koordinátorom a partnerom sietí programu CEEPUS, najmä pri 
predkladaní projektov sietí, administrácii schválených sietí a pri prijímaní a vysielaní štipendistov, 

 poskytovanie poradenstva záujemcom o mobilitu v rámci programu, 

 elektronickú administráciu programu na úrovni národnej kancelárie v on-line systéme 
www.ceepus.info,  

 koordináciu činnosti s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS vo Viedni a s národnými 
kanceláriami členských štátov, 

 prípravu podkladových materiálov pre Národnú komisiu programu CEEPUS a organizáciu zasadnutí 
komisie, 

 prípravu podkladových materiálov pre Ministerskú konferenciu programu CEEPUS a Medzinárodnú 
komisiu programu CEEPUS, Stretnutie zodpovedných zástupcov členských krajín programu 
CEEPUS (Senior Officials´ Meeting) a Hodnotiacu konferenciu programu CEEPUS, účasť na 
uvedených stretnutiach a spracovanie záverov zo zasadnutí, 

 vyplácanie štipendií zahraničným štipendistom, 

 preplácanie cestovného slovenským štipendistom. 
 
Činnosť SAIA, n. o., bola v roku 2012 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), 
- 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, 

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

 aktualizácia informácií o programe CEEPUS na webstránke www.saia.sk,  

 príprava informácií do májového čísla Bulletinu SAIA o programe CEEPUS, 

 príprava a vydanie informačnej brožúry o programe CEEPUS, 

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

http://www.ceepus.info/
http://www.ceepus.info/
http://www.saia.sk/
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 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 zmeny v Národnej kancelárii CEEPUS 
 
Vzhľadom na ukončenie pracovného pomeru Mgr. Miroslavy Suchej so SAIA, n. o., nastúpila 27. 2. 
2012 na pozíciu programovej administrátorky Mgr. Marta Králiková (rod. Čonková), ktorá v národnej 
kancelárii prebrala zodpovednosť za agendu súvisiacu s odchádzajúcimi mobilitami a s administráciou 
sietí. Zabezpečenie prichádzajúcich mobilít ostalo naďalej v kompetencii Mgr. Dáši Rehákovej. Po 
finančnej stránke program zabezpečuje Bc. Katarína Tirindová.  
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Financovanie programu v roku 2012 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo na program CEEPUS pre rok 2012 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 
2012: 

Dátum prijatia platby na účet SAIA: Suma 

16. 1. 2012 – 1. zálohová platba 62 500,00 EUR 

27. 4. 2012 – 2. zálohová platba 123 400,00 EUR 

8. 8. 2012 – 3. zálohová platba 47 000,00 EUR 

15. 11.  2012 – doplatok k vyúčtovaniu 3. zálohovej platby 1 886,83 EUR 

15. 11. 2012 – 4. zálohová platba 45 213,17 EUR 

Spolu 280 000,00 EUR 

 
Prehľad o využití finančných prostriedkov na program CEEPUS v období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012:  

Štipendiá vyplatené 
zahraničným štipendistom 

632 osôb (v rozsahu 527 štipendijných mesiacov; 
menný zoznam v Prílohe 1) 

230 136,00 EUR 

Cestovné vyplatené 
slovenským štipendistom 

169 osôb  
(menný zoznam v Prílohe 2) 

  12 830,94 EUR 

Administratívne 
a organizačné 
zabezpečenie SAIA, n. o. 

   33 000,00 EUR 

SPOLU ČERPANÉ 275 966,94 EUR 

 

Čiastka vrátená na účet MŠVVaŠ SR dňa 20. 12. 2012     4 033,06 EUR 

  

SPOLU (kontrolný súčet = čerpané prostriedky + vrátená čiastka) 280 000,00 EUR 

 
Napriek viacerým opatreniam národnej kancelárie s cieľom efektívneho využitia prostriedkov na 
program neboli tieto čerpané v plnej výške. Výšku nevyčerpaných financií ovplyvnil najmä fakt, že časť 
štipendií, ktoré boli národnou kanceláriou schválené na zimný semester 2012/2013, bolo presunutých 
na letný semester kvôli pracovnej zaneprázdnenosti schválených učiteľských a doktorandských mobilít. 
 

Zmena výšky študentských štipendií 
 
Na základe analýzy čerpania finančných prostriedkov v rámci programu CEEPUS vypracovaného SAIA 
bolo rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 3. februára 2012 zvýšené štipendium pre 
prichádzajúce študentské mobility 1. a 2. stupňa z 240 EUR na 280 EUR s platnosťou od 1. marca 
2012. Výška štipendia bola stanovená aj s ohľadom na aktuálne výšky štipendií pre kategóriu 
štipendistov 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, financovaných z iných programov MŠVVaŠ 
(štipendiá udeľované na základe bilaterálnych dohôd, Národný štipendijný program na podporu mobilít).  
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Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu 
CEEPUS 
 

Prijatia zahraničných štipendistov v kalendárnom roku 2012 
 
V roku 2012 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 632 zahraničných štipendistov v 
rozsahu 527 štipendijných mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi sa jedná o výrazný 
nárast - oproti roku 2011 je to o 180 viac a oproti roku 2010 až o 254 viac štipendistov ročne.  
 

 
 
V roku 2012 slovenské vysoké školy prijali celkom 330 študentov v rozsahu 288 štipendijných mesiacov, 
81 doktorandov v rozsahu 75 štipendijných mesiacov a 221 učiteľov v rozsahu 164 štipendijných 
mesiacov. Výrazný nárast sme zaznamenali v počte študentských mobilít (330 oproti 179 študentom 
v roku 2011), miernejší v počte učiteľských mobilít (221 oproti 173 prijatým učiteľom v roku 2011). 
V prípade doktorandských mobilít pozorujeme mierny pokles (zo 100 na 81 prijatí). 
 
Menný zoznam zahraničných štipendistov, ktorí absolvovali štipendijné pobyty na slovenských vysokých 
školách v roku 2012, tvorí prílohu k správe (Príloha 1). 
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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.1  

 

                                                      
1 Centrálna kancelária programu CEEPUS umožnila od začiatku akad. roka 2011/2012 využívať v elektronickom systéme 
programu udeľovanie štipendijných dní namiesto mesiacov. Keďže krátkodobá exkurzia v dĺžke 3 až 9 dní je kalendárne 
ekvivalentná dĺžke 0,5 mesiaca, aj suma vyplatených denných diét býva pomerne nižšia v porovnaní s klasickou výškou 
štipendia. Kvôli prehľadnejšej administratíve a štatistikám udelených druhov štipendií slovenská národná kancelária už od 
akademického roka 2011/2012 udelila účastníkom exkurzií a koordinačného stretnutia 0,5 štipendijného mesiaca. V prípade 
intenzívneho kurzu v dĺžke 10 dní až 1 mesiac je udeľovaný 1 štipendijný mesiac. 
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Najväčšie zastúpenie mali počas roka 2012 štipendisti z Poľska (222 štipendistov), Česka (126 
štipendistov) a z Rumunska (61 štipendistov).  
 

 
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, TUKE 
– Technická univerzita v Košiciach, TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene, UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
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, UVLF – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ŽU – Žilinská univerzita v Žiline. 

 
Rovnako ako minulý rok sa na prvom mieste v počte prijatých zahraničných študentov umiestnila 
Žilinská univerzita v Žiline (173 prijatých štipendistov). Za ňou nasleduje Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre (94 štipendistov), ktorá sa posunula zo 4. na 2. miesto, Technická univerzita 
v Košiciach (90 štipendistov) a Univerzita Komenského v Bratislave (80 štipendistov).  
 

Krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v roku 
2012 
 
So zreteľom na potrebu efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami 
a s ohľadom na možnosti v čerpaní štipendijných mesiacov v roku 2012 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.2  

                                                      
2 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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1. výzva pre projekty exkurzií a intenzívnych kurzov 

V rámci prvej výzvy na letný semester akademického roku 2011/2012, vyhlásenej ešte v decembri 
2011, sme prijali 12 projektov exkurzií a intenzívnych kurzov. Predložené projekty posudzovala národná 
komisia, ktorá na svojom zasadnutí 19. marca 2012 v Bratislave jednohlasne schválila 9 exkurzií a 2 
intenzívne kurzy, tretí intenzívny kurz podaný RNDr. Štefanom Berežným, PhD., za Fakultu elektroniky 
a informatiky Technickej Univerzity v Košiciach bol schválený dodatočne po predložení doplňujúcich 
informácií. 
 
Projekty exkurzií v rámci prvej výzvy boli schválené nasledujúcim vysokým školám: 

 Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, koordinátor doc. PaedDr. Ján 
Gunčaga, PhD., 2 896 EUR 

 Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, koordinátorka doc. Ing. 
Zuzana Palková, PhD., 3 456 EUR 

 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
koordinátorka Ing. Mária Bihúňová, PhD., 888 EUR (25. – 30. apríl 2012) 

 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
koordinátorka Ing. Mária Bihúňová, PhD., 2 448 EUR, (10. – 13. máj 2012) 

 Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
koordinátorka prof. Dr. Ing. Elena Horská, PhD., 3 700 EUR 

 Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, koordinátor doc. Vladimír Inocent-Mária 
Szaniszló, PhD., 2 210 EUR 

 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, koordinátor prof. Dr. Ing. Ivan Kuric, 4 220 EUR, 
(23. – 27. apríla 2012) 

 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, koordinátor prof. Dr. Ing. Ivan Kuric, 4 220 EUR, 
(14. – 18. mája 2012) 

 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, koordinátorka prof. Jana Rakšányiová, 
CSc., 8 416 EUR 

 
Projekty intenzívnych kurzov boli schválené nasledujúcim vysokým školám: 

 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
koordinátorka Ing. Mária Bihúňová, PhD., 2 240 EUR 

 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, koordinátor prof. René 
Matlovič, PhD., 17 760 EUR 

 Fakulta elektroniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, koordinátor RNDr. Štefan 
Berežný, PhD., 14 880 EUR 

 
Celková výška finančných prostriedkov na schválené exkurzie a intenzívne kurzy bola 67 334 EUR na 
plánovaných 180,5 štipendijných mesiacov; z toho 40 štipendijných mesiacov na plánovaný intenzívny 
kurz Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove bolo použitých už z novej 
kvóty odsúhlasenej na akademický rok 2012/2013, nakoľko termín konania kurzu bol 3. – 16. septembra 
2012. 
 
Z uvedených exkurzií sa nakoniec realizovali všetky okrem exkurzie podanej Dr. Bihúňovou. (25. – 30. 
apríl 2012, v sume 888 EUR) a exkurzie podanej doc. Szaniszlóm (1. - 5. 5. 2012, v sume 2 380 €), 
ktoré boli napokon zrušené z nedostatočného záujmu zo strany partnerských krajín.  

                                                                                                                                                                      
Do 30. septembra 2012 boli používané denné  sadzby vo výške 28 EUR/osoba a pre zahraničných učiteľov vo výške 36 
EUR/osoba, ktoré boli odvodené od sadzieb v zmysle zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení skorších 
predpisov (s ohľadom na § 17 ods. 4). 
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2. výzva pre projekty exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí 

Národná komisia ešte na svojom zasadnutí v marci vyjadrila súhlas s prípadným vyhlásením druhého 
kola na predkladanie exkurzií a intenzívnych kurzov v zimnom semestri akademického roku 2012/2013, 
ak by si to vyžadovalo čerpanie prostriedkov vyčlenených na kalendárny rok 2012. Na základe tohto 
súhlasu a s ohľadom na finančné možnosti programu CEEPUS v kalendárnom roku 2012 národná 
kancelária v októbri vyzvala slovenských koordinátorov a partnerov sietí na predloženie projektov na 
krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy alebo koordinačné stretnutia v rámci sietí programu, ktoré sa 
mohli realizovať do konca kalendárneho roka 2012. Celkovo bolo predložených 6 projektov a žiadosti 
o financovanie týchto aktivít boli zaslané na hodnotenie Národnej komisii programu CEEPUS, ktorá 
v korešpondenčnom hlasovaní (e-mailom) žiadosti schválila. 
 
Projekty exkurzií a koordinačných stretnutí boli schválené nasledujúcim vysokým školám: 

 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, koordinátor prof. Dr. Ing. Ivan Kuric, 4 220 EUR, 
(23. – 27. apríla 2012) 

 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, koordinátor prof. Dr. Ing. Ivan Kuric, 4 220 EUR, 
(14. – 18. mája 2012) 

 Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v 
Bratislave, koordinátorka doc. PhDr. Magdaléna Páriková, CSc., vo výške  1827 EUR;  

 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
koordinátorka PhDr. Daniela Drobná, PhD., predložené tri projekty: 

o projekt exkurzie vo výške 5 121 EUR, 
o projekt koordinačného stretnutia koordinátorov a partnerov programu CEEPUS v sieti 

CZ 29, vo výške 936 EUR, 
o projekt koordinačného stretnutia koordinátorov a partnerov programu CEEPUS v sieti 

CZ 716, vo výške 936 EUR. 
 
Zo schválených 4 žiadostí o exkurzie a 2 žiadostí o koordinačné stretnutia sa reálne uskutočnili 
v zimnom semestri 3 exkurzie a 1 koordinačné stretnutie v rámci schválených sietí na akademický rok 
2012/2013, čo znamenalo čerpanie prostriedkov v celkovej výške 10 936 EUR. Z organizačných 
dôvodov a pre zmeny zo strany zahraničných účastníkov bola zrušená organizácia jednej z pôvodne 
schválených plánovanej exkurzie dr. D. Drobnej, ako aj koordinačného stretnutia v rámci siete CZ 716. 

Refundácia cestovných nákladov vyslaných slovenských štipendistov v roku 
2012 
 
V roku 2012 refundovala SAIA cestovné náklady 169 slovenským štipendistom vo výške 12 830,94 
EUR, čo je mierne zvýšenie oproti minulému roku. Menný zoznam slovenských štipendistov, ktorým boli 
preplatené cestovné náklady v roku 2012 tvorí prílohu k správe (Príloha 2).  
 

Prijatia a vyslania štipendistov v akademickom roku 2011/2012 
 
Keďže program CEEPUS sleduje napĺňanie kvót vložených členskými štátmi do programu po 
jednotlivých akademických rokoch, predkladáme na tomto mieste správy prehľad o ukončenom 
akademickom roku 2011/2012. 
 
V akademickom roku 2011/2012 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 621 
zahraničných štipendistov v rozsahu 565 štipendijných mesiacov. Záujem zahraničných študentov 
a učiteľov výrazne prevýšil záujem v predchádzajúcom akademickom roku – slovenské školy prijali 
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o 264 osôb viac ako v roku 2010/2011, čo zvýšilo aj čerpanie štipendijných mesiacov o 101 na 
aktuálnych 565.  
 
Mobilita slovenských študentov, doktorandov a učiteľov do členských krajín  programu CEEPUS sa 
zvýšila, a to zo 466 v roku 2010/2011 na 527 osôb v rozsahu 666,3 štipendijných mesiacov.  
 
Vývoj prijatých a vyslaných mobilít za uplynulé tri akademické roky ilustrujú nasledujúce grafy.  
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Rozloženie schválených mobilít prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 2011/2012 
podľa štatútu a počtu osôb zobrazujú nasledujúce grafy: 

               
  

Počet štipendistov, ktorých prijali a vyslali jednotlivé slovenské vysoké školy, znázorňuje nižšie uvedený 
graf. Z údajov môžeme vyzdvihnúť školy, ktorých využitie prichádzajúcich aj vysielaných mobilít bolo 
v akademickom roku 2011/2012 veľmi vyvážené, alebo ktoré prijali viac štipendistov ako vyslali. Medzi 
inštitúcie, ktoré prijali viac zahraničných mobilít než vyslali, patrí Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku, Technická univerzita 
v Košiciach, ale aj Univerzita Komenského v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave. Tieto 
počty súvisia aj s organizáciou exkurzií a letných škôl, na ktorých sa zúčastnilo viacero osôb.  
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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, 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 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: 

 
 
Najintenzívnejšie Slovensko v rámci programu spolupracuje s Poľskom, s Českom a s Rumunskom.   
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Zahraniční uchádzači o štipendium na Slovensku v roku 2013 
 
Na rok 2013, t. j. na letný semester 2012/2013, si podávali záujemcovia prihlášky k 31. októbru 2012 
(uchádzači v rámci sietí) a k 30. novembru 2012 (freemoveri). Slovenská národná kancelária doteraz 
schválila na obdobie od januára do augusta 2013 celkom 188 mobilít študentov, doktorandov a učiteľov 
v rámci sietí v rozsahu 238 štipendijných mesiacov a 9 freemoverov v rozsahu 31 štipendijných 
mesiacov. Okrem schvaľovania ďalších mobilít národná kancelária tiež plánuje čerpanie štipendijných 
mesiacov vďaka realizácii exkurzií a intenzívnych kurzov v letnom semestri akademického roku 
2012/2013.  
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Informovanosť o programe 
 
V roku 2012 poskytli koordinátorky programu a pracovníci kancelárie SAIA, n. o., v Bratislave informácie 
osobne, telefonicky alebo e-mailom v 1 736 prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 877 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 743 
prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 19 prípadoch záujemcom zo zahraničia. 
 
SAIA informovala o programe CEEPUS v roku 2012 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 SAIA, n. o. Informácie o programe 
a informačné materiály boli poskytnuté na nasledujúcich stretnutiach a podujatiach: 
 

Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

17.1.2012 Seminár pre študentov ruského jazyka SE Filozofická fakulta UKF, Nitra 24 

30.1.2012 Podmienky získania štipendia SE 
UNIPOCENTRUM, PU v 
Prešove 

14 

7.2.2012 
Informačný deň o bilaterálnych 
štipendiách 

I 
Univerzitná knižnica UMB, 
Banská Bystrica 

11 

8.2.2012 
Mobility študentov, doktorandov a 
výskumných pracovníkov 

SE 
Filozofická knižnica UPJŠ, 
Košice 

8 

14.2.2012 Informačný seminár SAIA SE 
Slovenská lesnícka a 
drevárska knižnica pri TU, 
Zvolen 

7 

14.2.2012 

Informačný seminár pre študentov, 
doktorandov a vedecko-
pedagogických pracovníkov 
trnavských univerzít 

SE 
Univerzitná knižnica UCM, 
Trnava 

6 

15.2.2012 Informačný seminár SAIA SE 
Univerzitná knižnica UMB, 
Banská Bystrica 

4 

15.2.2012 
Možnosti a podmienky programov 
SAIA 

SE 
UNIPOCENTRUM, PU v 
Prešove 

14 

15.2.2012 
Mobilita výskumných pracovníkov a 
doktorandov 

SE 
Pedagogická fakulta UK, 
Bratislava 

4 

16.2.2012 
Informačný seminár pre študentov, 
doktorandov a vedecko-
pedagogických pracovníkov SPU 

SE SPU, Nitra 18 

16.2.2012 
Možnosti absolvovania študijných 
pobytov v zahraničí 

SE 
Fakulta chemickej a 
potravinárskej technológie 
STU, Bratislava 

45 

20.2.2012 
Možnosti a podmienky programov 
SAIA 

SE 
UNIPOCENTRUM, PU v 
Prešove 

12 

20.2.2012 
Mobility študentov, doktorandov a 
výskumných pracovníkov 

SE UVLF, Košice 6 

21.2.2012 
Možnosti štúdia v zahraničí pre 
študentov SŠ a VŠ 

SE 
Informačné centrum 
mladých, Snina  

20 

24.2.2012 
Štipendiá a granty 2012/13 na študijné 
a výskumné pobyty v zahraničí 

SE 
Katedra inžinierskej 
pedagogiky TU, Košice 

25 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

28.2.2012 
Informačný seminár pre študentov, 
doktorandov a vedecko-
pedagogických pracovníkov UKF 

SE Filozofická fakulta UKF, Nitra 30 

28.2.2012 
Mobilita výskumných pracovníkov a 
doktorandov 

SE STU Bratislava 13 

29.2.2012 
Mobilita výskumných pracovníkov a 
doktorandov 

SE UK, Bratislava 18 

1.3.2012 
Mobilita výskumných pracovníkov a 
doktorandov 

SE EU, Bratislava 40 

6.3.2012 
Informačný deň a konzultácie pre 
záujemcov o štipendijné pobyty v 
zahraničí 

I 
Univerzitná knižnica UCM, 
Trnava 

7 

7.3.2012 
Informačný deň o bilaterálnych 
štipendiách 

I 
Slovenská lesnícka a 
drevárska knižnica pri TU, 
Zvolen 

11 

8.3.2012 
Štipendiá a granty 2012/13 na študijné 
a výskumné pobyty v zahraničí 

SE 
Podnikovohospodárska 
fakulta EU, Košice 

19 

13.3.2012 
Možnosti a podmienky programov 
SAIA 

SE 
UNIPOCENTRUM, PU v 
Prešove 

20 

13.3.2012 Štipendijné programy a granty SE EU, Bratislava 47 

14.3.2012 
Možnosti a podmienky programov 
SAIA 

SE 
Fakulta humanitných a 
prírodných vied PU, Prešov 

25 

20.3.2012 
Seminár o Národnom štipendijnom 
programe a ďalšie štipendijné 
možnosti 

SE 
Univerzitná knižnica UMB, 
Banská Bystrica 

5 

21.3.2012 
Seminár o Národnom štipendijnom 
programe a ďalšie štipendijné 
možnosti 

SE 
Akadémia umení, Banská 
Bystrica 

14 

21.3.2012 Štipendijné programy a granty SE STU Bratislava 22 

26.3.2012 
Seminár o Národnom štipendijnom 
programe a ďalšie štipendijné 
možnosti 

SE 
Štátna vedecká knižnica, 
Banská Bystrica 

11 

26.3.2012 
Možnosti a podmienky programov 
SAIA 

SE 
Filozofická fakulta PU, 
Prešov 

30 

26.3.2012 
Možnosti a podmienky programov 
SAIA 

SE Rektorát PU, Prešov  32 

26.3.2012 
Štipendiá a granty 2012/13 na študijné 
a výskumné pobyty v zahraničí 

SE 
UVLF, UVI a knižnica, 
Košice 

8 

27.3.2012 Štipendijné programy a granty SE UK, Bratislava 42 

28.3.2012 
Seminár o Národnom štipendijnom 
programe a ďalšie štipendijné 
možnosti 

SE 
Slovenská lesnícka a 
drevárska knižnica pri TU, 
Zvolen 

4 

29.3.2012 
Seminár o Národnom štipendijnom 
programe a ďalšie štipendijné 
možnosti 

SE 
Fakulta  humanitných vied 
UMB, Banská Bystrica 

16 

29.3.2012 
Štipendiá a granty 2012/13 na študijné 
a výskumné pobyty v zahraničí 

SE 
Právnická fakulta  a knižnica 
UPJŠ, Košice 

8 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

3.4.2012 

Nový zákon o pobyte cudzincov a 
formality súvisiace s prijímaním 
zahraničných študentov, 
vysokoškolských učiteľov a 
výskumníkov – Ako sa vyhnúť 
nedorozumeniam 

SE Rektorát UPJŠ, Košice 28 

4.4.2012 
Charakteristika programov SAIA + 
praktické kroky a formality vyplývajúce 
z nového zákona o pobyte cudzincov. 

SE Rektorát PU, Prešov 8 

17.4.2012 Seminár Eures "Európa na dosah" SE Hotel Grand, Nové Zámky 50 

17.4.2012 
Zahraničná mobilita ako forma 
prípravy k zamestnávaniu 

KO 
Gréckokatolícka teologická 
fakulta PU, Prešov 

55 

19.4.2012 
Predstavenie možností, podmienok 
NŠP a iných programov SAIA 

ŠK 
UNIPOCENTRUM, PU 
v Prešove 

8 

24.4.2012 

Informačný seminár pre študentov, 
doktorandov a vedecko-
pedagogických pracovníkov 
nitrianskych univerzít 

SE Filozofická fakulta UKF, Nitra 4 

25.4.2012 Štipendijné programy a granty SE 
Stavebná fakulta STU, 
Bratislava 

44 

26.4.2012 
Informačný deň zameraný na podporu 
mobilít študentov a doktorandov. 

I ŽU, Žilina 10 

26.4.2012 Seminár Eures "Európa na dosah" SE Trenčín 30 

26.4.2012 Seminár Eures "Európa na dosah" SE Košice 63 

3.5.2012 
Informačný deň zameraný na podporu 
mobilít študentov, doktorandov a 
iných.  

I ŽU, Žilina 2 

3.5.2012 
Informačný deň a konzultácie pre 
záujemcov o štipendijné pobyty 
v zahraničí 

I 
Univerzitná knižnica UCM, 
Trnava 

2 

3.5.2012 Evolution Day I 
Ekonomik Klub TU v 
Košiciach 

8 

3.5.2012 Evolution Day - Prednáška SAIA SE 
Ekonomik Klub TU v 
Košiciach 

12 

9.5.2012 Možnosti financovania mobilít  KO 
Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta PU, Prešov 

45 

10.5.2012 Možnosti financovania mobilít  SE 
UNIPOCENTRUM, PU v 
Prešove 

10 

13.5.2012 Informačný seminár CEEPUS  SE ŽU, Žilina 13 

15.5.2012 
Informačný deň zameraný na podporu 
mobilít študentov, doktorandov a iných 

I ŽU, Žilina 9 

16.5.2012 
Informačný seminár pre študentov, 
doktorandov a pedagogicko-
výskumných pracovníkov ŽU 

SE ŽU, Žilina 12 

16.5.2012 
Webinár SAIA - Prehľad všetkých 
programov a štipendií 

SE  internet 8 

29.5.2012 
Štipendiá na postgraduálne štúdium a 
iné štipendiá 

SE 
Univerzitná knižnica UPJŠ v 
Košiciach 

8 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

1.6.2012 
Informačný seminár doktorandov a 
pedagogicko-výskumných pracovníkov 
ŽU 

SE 
Fakulta špeciálneho 
inžinierstva ŽU, Žilina 

7 

11.6.2012 
Podmienky a možnosti využitia letných 
jazykových kurzov a ďalších 
programov SAIA 

SE 
RMPK - Rada mládeže 
Prešovského kraja, Prešov 

11 

12.6.2012 
Podmienky a možnosti programov 
SAIA  

SE 
Audiovizuálne štúdio CCKV 
Prešovskej univerzity v 
Prešove 

10 

13.6.2012 
Informačné stretnutie o štipendiách na 
mobilitu v zahraničí 

SE 
Univerzitná knižnica UMB, 
Banská Bystrica 

10 

13.6.2012 
Podmienky a možnosti využitia letných 
jazykových kurzov a ďalších 
programov SAIA 

SE Klub mladých, Prešov 35 

13.6.2012 
Stretnutie koordinátorov a partnerov 
programu CEEPUS 

ŠK 
Fakulta architektúry STU, 
Bratislava 

22 

15.6.2012 
Stretnutie koordinátorov a partnerov 
programu CEEPUS 

ŠK TU, Košice 7 

3.7.2012 Konferencia SUNG KO 
Fakulta humanitných vied 
UMB, Banská Bystrica 

29 

20.8.2012 
Informačný vstup počas zápisu na 
Fakultu manažmentu PU 

I Dom odborov, Prešov 400 

21.8.2012 
Informačný vstup počas zápisu na 
Fakultu manažmentu PU 

I Dom odborov, Prešov 400 

21.8.2012 
Pracovné stretnutie a školenie 
pracovníkov zahraničných oddelení 

ŠK 
UKF, Nitra 
 

2 

22.8.2012 
Informačný vstup počas zápisu na 
Fakultu manažmentu PU 

I Dom odborov, Prešov 100 

23.8.2012 
Pracovné stretnutie a školenie 
pracovníkov zahraničných oddelení 

ŠK SPU, Nitra  2 

30.8.2012 
Informačný vstup počas zápisu 
študentov 1. ročníka inžinierskeho 
štúdia 

I Strojnícka fakulta TU, Košice 196 

31.8.2012 
Informačný vstup počas zápisu 
študentov 1. ročníka inžinierskeho 
štúdia 

I Strojnícka fakulta TU, Košice 185 

3.9.2012 
Informačný vstup počas zápisu 
doktorandov do 1. ročníka 

I Strojnícka fakulta TU, Košice 21 

3.9.2012 
Informačný vstup počas zápisu 
doktorandov do 2. ročníka 

I Strojnícka fakulta TU, Košice 25 

3.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I SPU, Nitra 37 

3.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I 
Gréckokatolícka 
bohoslovecká fakulta PU, 
Prešov 

30 

3.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I 
Fakulta humanitných 
a prírodných vied PU, 
Prešov 

170 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

3.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I 
Pedagogická fakulta PU, 
Prešov 

250 

3.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I 
Fakulta špeciálneho 
inžinierstva ŽU, Žilina 

104 

4.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I 
Pedagogická fakulta PU, 
Prešov 

125 

4.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I 
Fakulta prevádzky 
a ekonomiky spojov ŽU, 
Žilina 

12 

7.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I UKF, Nitra 284 

10.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I UKF, Nitra 294 

10.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I UKF, Nitra 213 

10.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I 
Fakulta humanitných 
a prírodných vied PU, 
Prešov 

120 

11.9.2012 
Informačný vstup počas zápisu 
študentov FPV a FHV do 1. ročníka 
bakalárskeho a magisterského štúdia 

I 
Aula Beliana, Fakulta 
humanitných vied UMB, 
Banská Bystrica 

441 

11.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I UKF, Nitra 193 

11.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I 
Filozofická fakulta PU, 
Prešov 

85 

11.9.2012 
Informačný seminár pre doktorandov, 
vedeckých, pedagogických 
a výskumných pracovníkov 

SE 
Fakulta biotechnológie a 
potravinárstva SPU, Nitra 

17 

12.9.2012 Konferencia Ústavu jazykov TU Zvolen KO TU Zvolen 50 

12.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I UKF, Nitra 182 

13.9.2012 
Informačný seminár pre doktorandov, 
vedeckých, pedagogických a 
výskumných pracovníkov 

SE 
Centrum výskumu živočíšnej 
výroby v Nitre 

10 

14.9.2012 Informačný vstup počas zápisu I UKF, Nitra 281 

17.9.2012 Školenie k programu CEEPUS ŠK 
Fakulta humanitných vied 
ŽU, Žilina 

1 

19.9.2012 Informačný kontakt na zápise I 
Fakulta humanitných vied 
ŽU, Žilina 

8 

20.9.2012 
Úvodné stretnutie pre zahraničných 
študentov 

I 
Fakulta humanitných vied 
UMB, Banská Bystrica 

12 

27.9.2012 Študijný/výskumný pobyt v zahraničí SE 
Univerzitná knižnica 
Filozofickej fakulty UPJŠ, 
Košice 

11 

28.9.2012 
Úvodné stretnutie pre  zahraničných 
študentov 

I 
Ekonomická fakulta UMB, 
Banská Bystrica 

35 

2.10.2012 
Seminár: Štipendiá na mobilitu 
v zahraničí 

SE 
UNIPOCENTRUM 
Prešovskej univerzity  v 
Prešove 

25 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

2.10.2012 

Informačný seminár pre študentov, 
doktorandov, vedeckých, 
pedagogických a výskumných 
pracovníkov + školenie o NŠP 

SE 
Univerzitná knižnica UCM, 
Trnava 

19 

3.10.2012 Erasmus Welcome Day SE 
Ekonomická fakulta, UMB 
v Banskej Bystrici 

56 

3.10.2012 

Informačný seminár pre študentov, 
doktorandov, vedeckých, 
pedagogických a výskumných 
pracovníkov  

SE Filozofická fakulta UKF, Nitra 35 

4.10.2012 Študijný a výskumný pobyt v zahraničí SE TU v Košiciach 12 

4.10.2012 
Informačné stretnutie: Bulletin 
2013/2014 

SE 
Univerzitná knižnica UMB 
v Banskej Bystrici 

2 

8.10.2012 
Informačné stretnutie pre študentov 
a doktorandov 

SE 
Slovenská lesnícka 
a drevárska knižnica, TU vo 
Zvolene 

35 

8.10.2012 
Štipendijný deň o možnostiach 
zahraničných mobilít + školenie o NŠP 

SE 
Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU, Nitra 

208 

9.10.2012 
Informačné stretnutie pre študentov 
a doktorandov 

SE 
Fakulta medzinárodných 
vzťahov a politických vied, 
UMB v banskej Bystrici 

21 

10.10.2012 
Seminár: Štipendiá na mobilitu 
v zahraničí 

SE 
UNIPOCENTRUM 
Prešovskej univerzity  v 
Prešove 

14 

10.10.2012 Informačné stretnutie pre študentov  SE HUAJA, Banská Štiavnica 12 

10.10.2012 
Mobility doktorandov a výskumných 
pracovníkov. Podmienky a možnosti 

SE 
Kongresové centrum SPU v 
Nitre 

50 

10.10.2012 
Mobility doktorandov a výskumných 
pracovníkov. Podmienky a možnosti 

SE 
Univerzitná knižnica UCM, 
Trnava 

20 

10.10.2012 

Informačný seminár: Mobility a 
štipendijné možnosti pre doktorandov, 
vedeckých a pedagogických 
pracovníkov  

SE 
Elektrotechnická fakulta, ŽU 
v Žiline 

19 

11.10.2012 
Informačné stretnutie pre študentov 
a doktorandov 

SE 
Ekonomická fakulta UMB 
v Banskej Bystrici 

19 

15.10.2012 
Seminár: Štipendiá na mobilitu 
v zahraničí 

SE 
UNIPOCENTRUM 
Prešovskej univerzity  v 
Prešove 

25 

16.10.2012 
Mobility a štipendijné možnosti pre 
doktorandov, vedeckých a 
pedagogických pracovníkov 

SE Rektorát UMB v B. Bystrici 32 

16.10.2012 
Mobility a štipendijné možnosti pre 
doktorandov, vedeckých a 
pedagogických pracovníkov 

SE 
Slovenská lesnícka a 
drevárska knižnica pri 
TUZVO vo Zvolene 

20 

16.10.2012 Informačný seminár pre germanistov SE Filozofická fakulta UKF, Nitra 8 

16.10.2012 
Seminár pre študentov, doktorandov a 
výskumných pracovníkov  

SE KU v Ružomberku  20 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

17.10.2012 
Financovanie študijných/výskumných 
pobytov v zahraničí 

SE UVLF v Košiciach 13 

17.10.2012 Seminár pre študentov a doktorandov SE Rektorát UK v Bratislave 35 

18.10.2012 

Informačný seminár pre študentov, 
doktorandov, vedeckých, 
pedagogických a výskumných 
pracovníkov  

SE Technická fakulta SPU, Nitra 25 

18.10.2012 Informačný seminár pre študentov  SE TUAD, Trenčín 7 

18.10.2012 
Informačný seminár pre doktorandov a 
vedecko-výskumných pracovníkov  

SE TUAD, Trenčín 6 

18.10.2012 
Informačné stretnutie pre zástupcov 
poľskej delegácie 

PS 
Wyzsza Skola Humanitas, 
Sosnowiec 

6 

23.10.2012 
Mobility doktorandov a výskumných 
pracovníkov - podmienky a možnosti 

SE Košice 45 

23.10.2012 Informačný seminár pre študentov  SE Žilinská univerzita v Žiline  21 

23.10.2012 Informácie o NŠP SE Rektorát  STU 62 

24.10.2012 
Seminár: Mobility doktorandov a 
výskumných pracovníkov - podmienky 
a možnosti 

SE 
Rektorát Prešovskej 
univerzity - zasadačka 

27 

24.10.2012 
Informačné stretnutie pre študentov 
a doktorandov 

SE 
Akadémia umení v Banskej 
Bystrici 

11 

24.10.2012 Seminár pre študentov a doktorandov SE EU BA 65 

25.10.2012 Informačné fórum pre stredoškolákov I 
MsKS, Hviezdoslavova ul., 
Nové Mesto nad Váhom 

160 

29.10.2012 Seminár pre študentov a doktorandov SE 
VŠMU, Hudobná a tanečná 
fakulta 

70 

6.11.2012 
Informačný deň a konzultácie pre 
záujemcov o štipendijné pobyty 
v zahraničí 

I Trnavská univerzita v Trnave 9 

8.11.2012 
Financovanie študijných/výskumných 
pobytov v zahraničí 

SE 
Lekárska knižnica UPJŠ 
v Košiciach 

11 

8.11.2012 
Mobility doktorandov a výskumných 
pracovníkov - podmienky a možnosti 

SE Žilinská univerzita v Žiline 21 

8.11.2012 Seminár pre študentov a doktorandov SE PEVŠ v Bratislave 45 

9.11.2012 Informačný seminár pre germanistov SE 
Katolícka univerzita v 
Ružomberku  

9 

13.11.2012 
Seminár - Štipendijné možnosti 
a podmienky 

SE 
UNIPOCENTRUM 
Prešovskej univerzity  
v Prešove 

7 

21.11.2012 
Informačný deň o možnosti štipendií 
pre záujemcov vo Zvolene 

I 
Slovenská lesnícka 
a drevárska knižnica vo  
Zvolene 

7 

21.11.2012 
Štipendiá na postgraduálne štúdium a 
iné štipendiá a granty pre študentov a 
doktorandov 

SE 
Právnická fakulta UPJŠ v 
Košiciach 

24 

22.11.2012 Seminár pre študentov a doktorandov SE 
Prírodovedecká fakulta UK v 
Bratislave 

65 
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Dátum Názov Typ Miesto 
Počet 
účastníkov 

26.11.2012 Seminár pre študentov a doktorandov SE SZU v Bratislave 36 

27.11.2012 
Seminár pre študentov, doktorandov a 
výskumných pracovníkov 

SE 
Jesseniova lekárska fakulta 
UK v Martine 

15 

28.11.2012 Seminár pre študentov a doktorandov SE 
Evanjelická bohoslovecká 
fakulta UK v Bratislave 

25 

28.11.2012 
Európske služby zamestnanosti pre 
mladých 

I PKO v Nitre 80 

4.12.2012 
Pracovné stretnutie s prodekanom 
MFT STU v Trnave Petrom Grgáčom 

PS 
Materiálovotechnologická 
fakulta  STU v Trnave 

1  

4.12.2012 

Informačný seminár pre študentov, 
doktorandov, vedeckých, 
pedagogických a výskumných 
pracovníkov  

SE 
Materiálovotechnologická 
fakulta  STU v Trnave 

34 

12.12.2012 
Seminár pre záujemcov o štipendiá do 
zahraničia 

SE 
Fakulta humanitných vied 
UMB v Banskej Bystrici 

20 

 
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 

22.6.2012 

Štipendiá pre stredoškolákov, 
možnosti mobilít počas 
vysokoškolského štúdia  SE 

Gymnázium Hlinská 29, 
Žilina  71 

22.6.2012 
Študijné a štipendijné ponuky pre 
študentov SŠ a VŠ SE 

Gymnázium Párovská ul., 
Nitra 143 

26.6.2012 
Študijné a štipendijné ponuky pre 
študentov SŠ a VŠ SE 

Gymnázium Golianova ul. 
Nitra 75 

27.6.2012 

Štipendiá pre stredoškolákov, 
možnosti mobilít počas 
vysokoškolského štúdia  SE 

Bilingválne gymnázium, ul. 
T. Ružičku, Žilina  39 

27.6.2012 
Študijné a štipendijné ponuky pre 
študentov SŠ a VŠ SE 

Gymnázium Golianova ul., 
Nitra 53 

 
 
V roku 2012 sa SAIA zúčastnila takisto na nasledujúcich výstavách a veľtrhoch na Slovensku a v 
zahraničí, kde informovala záujemcov o jednotlivých štipendijných programoch, vrátane programu 
CEEPUS: 
 

 8. - 9. marca 2012, Národné dni kariéry organizované AIESEC, Výstavisko Incheba 
v Bratislave, 

 17. apríla 2012, International & ERAZMUS Day, organizované Oddelením medzinárodných 
vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave, 

 5. - 7. júla 2012, účasť SAIA, n. o., v stane Zastúpenia Európskej komisia na Slovensku 
,,Mládež v pohybe“ na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne, 

 9. - 11. októbra 2012, Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia – VAPAC, Národné tenisové 
centrum v Bratislave, 
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 16. - 17. októbra 2012, Veľtrh práce a kariérneho poradenstva „Kariérna cesta“, Rektorát 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

 29. októbra – 2. novembra 2012, Gaudeamus, Brno, Česká republika – Európsky veľtrh 
pomaturitného a celoživotného vzdelávania 

 20. - 22. novembra 2012, Veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí PRO EDUCO & PRO 
JOB 2012, 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 
2012/2013 a o kontaktných osobách na zapojených vysokých školách, takisto pripravili praktický návod 
pre uchádzačov o mobilitu v akademickom roku 2012/2013.  
 

 
 
 
Zároveň bola informácia o možnostiach štipendií pre záujemcov o vyslanie zverejnená a aktualizovaná 
aj 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. 2012 do 31. 12. 2012: 
 

Webstránka 

Počet 
návštev 
(vrátane 

opakovaných) 

Počet 
jedinečných 
návštevníkov 

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

12 267 8 664 

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)  

3 013 2 583 

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)  

228 205 

http://www.saia.sk/
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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Publikácie 
 
V sledovanom období národná kancelária programu CEEPUS spracovala aj dva 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 2012)     (jún 2012)   
 

    
 
 
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 
2013/2014“ (mimoriadny Bulletin SAIA), ktorá vyšla koncom júna.  
 
V novembri 2012 vzhľadom na vyčerpanie výtlačkov pôvodného vydania národná kancelária programu 
CEEPUS zrealizovala dotlač informačnej brožúry o programe v počte 400 kusov, aby mohli 
koordinátorky národnej kancelárie zvyšovať informovanosť o programe a poskytovať dôležité informácie 
nielen pre koordinátorov a partnerov programu, ale aj pre študentov, doktorandov a vysokoškolských 
učiteľov, ktorí chcú cez tento program absolvovať štipendijný pobyt. 

  

http://www.saia.sk/
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Osobitné aktivity v programe CEEPUS v roku 2012 
 

Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 2012/2013  
 
Dňa 15. januára 2012 bola v rámci programu uzávierka na predkladanie projektov sietí, prípadne na 
predlžovanie sietí či zapojenie sa do už existujúcej siete na akademický rok 2012/2013. 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 bolo podaných celkovo 86 projektov sietí, z toho v 64 sieťach sú zapojené aj 
slovenské vysokoškolské inštitúcie. V deviatich navrhovaných sieťach vystupovali v úlohe koordinátora 
slovenské vysoké školy a celkovo v navrhovaných sieťach figurovali slovenské inštitúcie ako partneri 
101-krát. Celkovo sme tak zaznamenali nárast počtu podaných projektov v porovnaní s minulým 
akademickým rokom 2011/2012 i zvýšenú aktivitu slovenských vysokých škôl v sieťach v pozícii 
koordinátorov i partnerov. V čase podávania žiadostí o schválenie sietí na akademický rok 2012/13 
patrilo Slovensko spolu s Poľskom (101 partnerov), Maďarskom (108 partnerov) a Rumunskom (106 
partnerov) ku krajinám s najvyšším počtom partnerov spomedzi 15 členských krajín. 
 
Registrované projekty sietí (predložené návrhy), ktoré koordinujú slovenské vysoké školy: 
 

Číslo 
siete Koordinátor Univerzita/fakulta/katedra 

Predĺženie/nová 
sieť 

SK 30  prof. Dr. Ing. Ivan Kuric  

Žilinská univerzita v Žiline, 
Katedra obrábania 
a automatizácie predĺženie siete 

SK 44  prof. Dr. Ing. Elena Horská  

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Fakulta 
ekonomiky a manažmentu predĺženie siete 

SK 67  prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. 
Technická univerzita v Košiciach, 
Katedra technológií a materiálov predĺženie siete 

SK 310  doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc 

Technická univerzita vo Zvolene, 
Katedra drevárskych strojov 
a zariadení predĺženie siete 

SK 405  doc. Zuzana Palková, PhD.  

Slovenska poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Technická 
fakulta predĺženie siete 

SK 505  
doc. JUDr. Eleonóra Marišová, 
PhD.  

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Fakulta 
európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja predĺženie siete 

SK 606  prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.  
Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Ústav manažmentu predĺženie siete 

SK 705  prof. Dr. Martin Homza  

Univerzita Komenského 
v Bratislave, Katedra slovenských 
dejín nová sieť 

SK 714  Mgr. Ivan Baláž, PhD. 
Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, Fakulta prírodných vied nová sieť 
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Národná komisia programu CEEPUS 

Činnosť národnej komisie v roku 2012 

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. 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. Ľubica Škvarková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
 doc. Ing. Marian Veselý, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 

 
Koordinátorky programu spracovali obsah projektov sietí a pripravili podkladové materiály pre Národnú 
komisiu programu CEEPUS. 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. Ľubica Škvarková hodnotili siete humanitného 
zamerania a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., hodnotil siete z prírodných vied). Každý národný expert 
individuálne zadával bodové hodnotenie pridelených sietí do elektronického systému programu 
CEEPUS. Všetci členovia národnej komisie ohodnotili pridelené návrhy. 
 
Zasadnutie národnej komisie sa konalo dňa 19. marca 2012 v priestoroch SAIA, n. o., v Bratislave. Na 
zasadnutí sa zúčastnili traja členovia národnej komisie. Svoju neúčasť na zasadnutí národnej komisie 
ospravedlnil doc. T. Hrehovčík, ktorý sa nemohol zúčastniť z pracovných dôvodov a tiež prof. L. Vozár, 
ktorý však odovzdal svoje hodnotenia jednotlivých sietí komisie dodatočne. Prof. Z. Ivaničová takisto 
ospravedlnila svoju neprítomnosť a zaslala hodnotenie elektronicky pred zasadnutím. Národná komisia 
zhodnotila v diskusii návrhy na akademické siete v akademickom roku 2012/2013, v ktorých figurujú 
slovenské verejné vysoké školy ako koordinátori aj ako partneri. 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 2011/2012 (bližšie informácie v časti 
„Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu CEEPUS“ tejto správy).  
 
Na jeseň národná komisia korešpondenčne (e-mailom) ešte hlasovala o schválení podpory pre 
organizáciu exkurzií, intenzívnych kurzov a stretnutí koordinátorov a partnerov sietí, a to v rámci 2. 
výzvy. Na tomto postupe sa národná komisia dohodla ešte na marcovom zasadnutí, a to v prípade, že 
sa ukáže v priebehu roka možnosť čerpania voľných prostriedkov na tento typ aktivít (bližšie informácie 
o schválených projektoch v časti „Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu 
CEEPUS“ tejto správy).  

Personálne zmeny v Národnej komisii programu CEEPUS 

V roku 2012 sa v Národnej komisii programu CEEPUS udiali dve personálne zmeny. Dňa 11. apríla 
2012 národná kancelária prijala list s informáciou o rezignácii prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., člena 
národnej komisie za oblasť prírodných vied, z dôvodu jeho pracovného zaťaženia a plnenia povinností, 
ktoré mu vyplývajú z funkcie prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora Univerzity 
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Konštantína Filozofa v Nitre. Z tohto dôvodu národná kancelária požiadala Slovenskú rektorskú 
konferenciu o zaslanie návrhu na nového člena Národnej výberovej komisie.  
 
Dňa 7. júna národná kancelária dostala od Slovenskej rektorskej konferencie vyjadrenie s nomináciou 
prof. RNDr. Kataríny Cechlárovej, CSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prof. RNDr. K. 
Cechlárová, CSc., je vedúcou Oddelenia ekonomickej a finančnej matematiky a profesorkou 
matematiky na Ústave matematických 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. 
Národná kancelária požiadala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o vymenovanie 
navrhovanej expertky za členku komisie, ktorý tak urobil listom zo dňa 17. júla 2012. 
 
Dňa 12. novembra 2012 nás informovala PhDr. Emília Malacká Hargalová z MŠVVaŠ SR o ukončení 
pracovného pomeru medzi ministerstvom a PhDr. Ľubicou Škvarkovou, členkou národnej komisie za 
oblasť humanitných vied. Národná kancelária preto požiadala ministra o vymenovanie nového člena 
národnej komisie za ministerstvo. Listom zo dňa 14. decembra 2012 minister školstva vymenoval PhDr. 
Emíliu Malackú Hargalovú zo Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného 
vzdelávania MŠVVaŠ, za členku národnej komisie. 
 

Oznámenie kvót štipendijných mesiacov pre prijímaných zahraničných 
študentov na akademický rok 2012/2013 
 
Pre akademický rok 2012/2013 je celkový počet štipendijných mesiacov vložených jednotlivými 
krajinami programu CEEPUS 6 075, čo je o desať viac ako v predchádzajúcom akademickom roku, a to 
vďaka miernemu navýšeniu počtu štipendijných mesiacov v Českej republike. 
 
Štipendijné mesiace, ktoré vložili do programu členské štáty na akademický rok 2012/2013: 
 

Krajina Kvóta 2011/2012 Kvóta 2012/2013 

Albánsko    130    130 

Bulharsko    350    350 

Bosna a Hercegovina    100    100 

Česká republika    625    635 

Čierna Hora    165    165 

Chorvátsko    450    450 

Macedónsko    120    120 

Maďarsko    315    315 

Moldavsko    100    100 

Poľsko    700    700 

Rakúsko 1 100 1 100 

Rumunsko    500    500 

Slovensko    600    600 

Slovinsko    560    560 

Srbsko    150    150 

Univerzita v Prištine    100    100 

SPOLU 6 065 6 075 

 
  



 

CEEPUS 2012  29 

 

Medzinárodná komisia programu CEEPUS – zasadnutie v Záhrebe 
 
Zasadnutie Medzinárodnej komisie CEEPUS, ktorej úlohou je odsúhlasenie najlepšie ohodnotených 
sietí, sa uskutočnilo 28. - 30. marca 2012 za účasti národných expertov a koordinátorov národných 
kancelárií v Záhrebe. Za Slovensko sa medzinárodnej komisie zúčastnili koordinátorky programu 
CEEPUS Mgr. Dáša Reháková a Mgr. Marta Králiková (rod. Čonková) z Národnej kancelárie CEEPUS 
a národný expert prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. 
 
Predmetom zasadnutia bolo odsúhlasenie sietí na základe poradia (Ranking list) vyplývajúceho 
z hodnotenia sietí národnými expertmi a národnými kanceláriami. Centrálna kancelária po diskusii 
s účastníkmi konferencie navrhla schváliť 66 z 86 podaných sietí a piatim ďalším sieťam prideliť status 
„umbrella network“.3  
 
Všetkých deväť sietí, ktoré sú koordinované slovenskými vysokými školami, vrátane nových sietí SK 
705 (koordinovaná Katedrou slovenských dejín FF UK v Bratislave) a SK 714 (koordinovaná Fakultou 
prírodných vied UKF v Nitre), prešlo úspešne schvaľovacím procesom. 
 
Prehľad schválených sietí podľa koordinujúcich krajín: 
 

Koordinujúca krajina 2011/2012 2012/2013 

Bosna a Hercegovina 0 1 

Bulharsko 3 3 

Česká republika 5 4 

Chorvátsko 3 4 

Macedónsko 0 1 

Maďarsko 5 4 

Poľsko 4 8 

Rakúsko 9 12 

Rumunsko 6 8 

Slovensko 7 9 

Slovinsko 4 8 

Srbsko 4 4 

SPOLU 50 66 

 
 

                                                      
3 Tieto siete boli akceptované pre akademický rok 2012/13 bez pridelenia štipendijných mesiacov, a v prípade nevyužitých 
štipendijných mesiacov im budú môcť národní koordinátori tieto mesiace prideliť. Všetky schválené ,,umbrella“ siete sú s 
účasťou slovenských vysokých škôl: 

 BG 722: Katedra drevárskych zdrojov a zariadení, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, 
Technická univerzita vo Zvolene 

 CZ 201: Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline;   Ústav 
výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave a Fakulta výrobných technológii v Prešove - Technická univerzita 
v Košiciach 

 CZ 212: Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
 RS 507: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, 

Slovenská technická univerzita v Bratislave a Katedra výrobných technológii a materiálov, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene 

 RO 13: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave 
a Ústav environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach 
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Zo schválených 66 sietí majú slovenské vysoké školy v akademickom roku 2012/2013 zastúpenie v 54 
sieťach, z toho v deviatich sieťach sú koordinátormi. Deväť slovenských vysokých škôl sa vyskytuje 
v sieťach umbrella. Slovenské vysoké školy zároveň v schválených sieťach figurujú 85-krát ako partneri. 
Slovensko má po Rakúsku najvyšší počet koordinátorov.  
 
Rozdelenie schválených sietí, v ktorých participujú slovenské vysoké školy, podľa vedného odboru: 

 technické vedy: 18 sietí 
 spoločenské a humanitné vedy, vrátane umeleckých smerov: 23 sietí 
 prírodné vedy, vrátane poľnohospodárskych a lesníckych vied: 13 sietí 

 
V akademickom roku 2012/2013 je zapojených do programu 17 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 
 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
 Žilinská univerzita v Žiline 
 Trnavská Univerzita v Trnave (nová) 
 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (nová) 

 
Ďalším bodom programu zasadnutia Medzinárodnej komisie CEEPUS bolo krátenie štipendijných 
mesiacov. Vychádzajúc z konečného zoznamu schválených sietí, zahraničné univerzity prejavili záujem 
vyslať na slovenské vysoké školy študentov, doktorandov a učiteľov na mobility v rozsahu 2 878 
štipendijných mesiacov. Vzhľadom na schválenú kvótu 600 štipendijných mesiacov, ktoré Slovensko 
vložilo do programu CEEPUS na školský rok 2012/2013, musela byť celková požiadavka štipendijných 
mesiacov krátená o 2 278 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). 
 
Na zasadnutí medzinárodnej komisie sa zároveň diskutovalo o udelení Ministerskej ceny za rok 
2010/2011, ktorú získala slovenská sieť SK-30 koordinovaná prof. Ivanom Kuricom z Katedry 
automatizácie a obrábania Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Vzhľadom na to, že Spoločný 
výbor ministrov zasadá každé dva roky, generálna tajomníčka Elisabeth Sorantin navrhla, že je možné 
udeliť Ministerskú cenu na zasadnutí výboru, ktoré sa bude konať v marci 2013, alebo bude cena 
odovzdaná ešte v  kalendárnom roku 2012 na slovenskom podujatí za účasti ministra školstva 
a všetkých zapojených partnerov v rámci tejto siete. 
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Odovzdávanie Ministerskej ceny CEEPUS 2012 a jeho príprava 
 
Vzhľadom na spomenutý návrh Elisabeth Sorantin ohľadom Ministerskej ceny národná kancelária 
aktívne komunikovala s Centrálnou kanceláriou i s kanceláriou ministra školstva ohľadom vhodného 
podujatia pre slávnostné odovzdanie ceny. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. 
Dušan Čaplovič, DrSc., súhlasil s návrhom národnej kancelárie udeliť cenu osobne v rámci „Dňa 
akademickej mobility a internacionalizácie“, ktorý je pravidelnou konferenciou SAIA, n. o. Účasť na 
tomto podujatí potvrdila aj generálna tajomníčka programu, Elisabeth Sorantin. 
 
„Deň akademickej mobility a internacionalizácie“ sa uskutočnil dňa 20. 11. 2012. Cieľom podujatia, ktoré 
organizovala SAIA už tretí rok po sebe, je umožniť výmenu informácií medzi zainteresovanými 
inštitúciami, pomocou diskusie zlepšiť a skvalitniť prácu s mobilitami študentov, vysokoškolských 
učiteľov a výskumníkov. Stredoeurópskemu výmennému programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) bol 
v rámci konferencie venovaný samostatný blok, počas ktorého minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR osobne odovzdal Ministerskú cenu CEEPUS koordinátorovi siete, prof. Ivanovi Kuricovi, za 
účasti generálnej tajomníčky programu CEEPUS Elisabeth Sorantin. 
 
Minister následne vo svojom prejave pozitívne zhodnotil prínos programu CEEPUS v rámci 
medzinárodnej spolupráce členských krajín programu a silnú a stabilnú pozíciu Slovenska v počte 
poskytovaných mesiacov pre zahraničné mobility. Vo svojom príhovore poďakoval ocenenému prof. 
Ivanovi Kuricovi za prácu v rámci siete SK 30 a poprial ďalšie úspechy v oblasti vzdelávania, vedy a 
výskumu. Svoj prejav rovnako predniesla aj generálna tajomníčka programu Elisabeth Sorantin, ktorá 
v stručnosti predstavila program CEEPUS a poukázala na štatistický vývoj poskytovaných mesiacov 
členskými krajinami. Po odovzdaní ceny Marta Králiková, koordinátorka programu CEEPUS, svojou 
prezentáciou o histórii programu na Slovensku a o prijatých a vyslaných mobilitách v rámci programu 
uzavrela blok konferencie venovaný programu CEEPUS. 
 

 
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., odovzdáva Ministerskú cenu 
programu CEEPUS prof. Dr. Ing Ivanovi Kuricovi.  
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Stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS 
 
Vzhľadom na novú fázu v programe CEEPUS, ktorá začala v máji 2012 prihlasovaním na mobility na 
nasledujúci akademický rok 2012/2013 v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl, 
národná kancelária zorganizovala stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS 
v Bratislave (13. júna 2012) a v Košiciach (15. júna 2012).  
 
Na týchto stretnutiach sa zúčastnilo celkovo 29 koordinátorov a partnerov. Národná kancelária 
informovala účastníkov o aktuálnom stave programu CEEPUS, o postupe pri prihlasovaní na mobility 
a ich schvaľovaní v elektronickom systéme www.ceepus.info, o potrebnej dokumentácii štipendistov 
a takisto o povinnostiach koordinátorov pri vysielaní a prijímaní mobilít. Koordinátorky programu poskytli 
informácie aj o aktualizovaných podmienkach refundácie cestovných nákladov na mobility v rámci 
programu, ktoré sú platné od akademického roku 2012/2013. Zároveň predstavili možnosti realizovania 
exkurzií a intenzívnych kurzov. V spolupráci s pracovníčkou SAIA, n. o., Evou Balažovičovou zo 
Servisného centra EURAXESS pre výskumných pracovníkov boli koordinátori informovaní aj 
o postupoch pri prijímaní zahraničných štipendistov na Slovensku, najmä v oblasti poistenia, povolenia 
na pobyt a vízových povinností. 
 

Hodnotiaca konferencia programu CEEPUS a stretnutie pracovnej skupiny 
zástupcov ministerstiev (Senior Officials´ Meeting) 
 
V novembri 2012 Centrálna kancelária programu CEEPUS oznámila národným kanceláriám, že 18. 
hodnotiaca konferencia, rovnako ako stretnutie pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev sa v tomto 
kalendárnom roku neuskutočnia z dôvodu finančného a organizačného zabezpečenia oboch stretnutí. 
Podľa aktuálnych informácií z centrálnej kancelárie sa hodnotiaca konferencia bude konať 14. 2. 2013 
a stretnutie Senior Officials´ Meeting 15. 2. 2013 v Budapešti. Generálna tajomníčka poslala na 
ministerstvá jednotlivých členských krajín pozvanie aj informácie o programe stretnutia Senior Officials´ 
Meeting.  
 

  

http://www.ceepus.info/
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Účasť národnej kancelárie na vybraných vzdelávacích 
a medzinárodných aktivitách 

Školenia národných kancelárií 
 
V dňoch 23. – 24. februára 2012 sa konalo školenie národných kancelárií krajín zapojených do 
programu CEEPUS, ktoré organizovala Centrálna kancelária CEEPUS vo Viedni. Školenie bolo 
zamerané na kontrolu dokumentov zapojených vysokých škôl, ktoré požiadali o predĺženie fungujúcej 
siete alebo vysokých škôl, ktoré podali nový projekt na akademický rok 2012/2013. Za národnú 
kanceláriu sa školenia zúčastnila Mgr. Dáša Reháková.  
 
V septembri generálna tajomníčka opäť pozvala národné kancelárie na dvojdňové školenie do Viedne, 
ktoré sa uskutočnilo 22. - 23. októbra 2012 v priestoroch centrálnej kancelárie. Predmetom školenia 
bola príprava na predkladanie nových projektov sietí na akademický rok 2013/2014, priebeh kontroly 
a hodnotenia projektov, vytváranie rozpisu mobilít medzi jednotlivými partnerskými inštitúciami a otázky 
ku procesu schvaľovania mobilít. Centrálna kancelária poskytla zúčastneným priestor na preberanie 
praktických problémov, s ktorými sa národné kancelárie počas svojej celoročnej práce stretávajú. 
Školenia sa zúčastnili obe koordinátorky národnej kancelárie – Mgr. Dáša Reháková a Mgr. Marta 
Králiková (rod. Čonková). 

 

24. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie 
(EAIE)  
 
V dňoch 11. - 14. septembra 2012 sa v Dubline konala medzinárodná konferencia Európskej asociácie 
pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE), na ktorej sa zúčastnilo viac než 4 200 účastníkov zo všetkých 
kontinentov sveta, ktorí pôsobia v oblasti medzinárodného vzdelávania na úrovni vysokých škôl. 
Hlavnou témou konferencie bolo "Rethinking education, reshaping economies", čo sa odrážalo aj v 
témach jednotlivých prednášok a seminárov, ktoré boli zamerané na výzvy medzinárodného 
vzdelávania v dobe ekonomickej krízy, na súvislosť kvalitného medzinárodného vzdelávania a potreby 
trhu práce a na inovatívne prístupy v internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania vôbec.  
 
Za SAIA, n. o., sa konferencie zúčastnili Mgr. Marta Králiková (rod. Čonková), Mgr. Lenka Majchráková, 
PhD. a Mgr. Michal Fedák. Vďaka širokému zastúpeniu predstaviteľov univerzít, ale aj súkromného 
sektoru a expertov na vzdelávanie získali účastníci na konferencii komplexnejší pohľad na 
internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania i na jeho špecifické oblasti, akými je napríklad 
vytváranie a realizácia spoločných programov, ktoré sú strategickým cieľom aj v rámci programu 
CEEPUS. Počas konferencie mali možnosť navštíviť aj stánky jednotlivých krajín či univerzít, ktoré 
propagovali svoje študijné programy a získali tak informácie o štúdiu na kvalitných zahraničných 
vysokých školách a v rôznych krajinách sveta. Zároveň pracovníci SAIA v rámci diskusií so 
zahraničnými partnermi prezentovali študijné a výskumné možnosti na slovenských vysokých školách 
a štipendijné ponuky pre zahraničných uchádzačov.  
 

Konferencia Sociálna a kultúrna orientácia pre cudzincov z tretích krajín 
 
Dňa 19. septembra sa uskutočnila odborná konferencia Sociálna a kultúrna orientácia pre cudzincov 
z tretích krajín, ktorú organizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu. Za SAIA, n. o., sa tejto 
konferencie zúčastnila aj Mgr. Dáša Rehákova, ktorá má na starosti prijímanie zahraničných 
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štipendistov na Slovensku v rámci programu CEEPUS. Cieľom konferencie bolo poskytnúť informácie o 
skúsenostiach s prácou s migrantmi z tretích krajín v iných členských krajinách EÚ, predstaviť 
spracované odporúčania v oblasti prípravných programov a kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie pre 
cudzincov a možnosti ich aplikácie do praxe v SR. Svoje skúsenosti v rámci svojich príspevkov 
odprezentovali prednášajúci zo Švajčiarska, Rakúska, Čiech, Slovenska a Švédska a upozornili tak na 
spôsoby ako predpripraviť migrantov prichádzajúcich na mobilitu na prijímajúce prostredie.  
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Návrh rozpočtu programu CEEPUS na rok 2013 
 
Na základe priemerných nákladov na štipendiá a cestovné výdavky v rokoch 2010 – 2012 predkladáme 
návrh rozpočtu na program CEEPUS na rok 2013: 
 
Tabuľka 1: Návrh rozpočtu pre program CEEPUS na rok 2013 
 

Kategória Počet mesiacov Suma 

Štipendiá 600 230 700 EUR 

Cestovné - 12 213,24 EUR 

Administratíva - 33 000 EUR 

Celková suma - 275 913,24 EUR 

 
Pri výpočte predpokladaných nákladov na štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských 
učiteľov sme vychádzali z počtu prijatých zahraničných štipendistov v rokoch 2010 až 2012. 
 
Tabuľka 2: Výpočet nákladov na štipendiá na základe predchádzajúcich rokov 
 

 2010* 2011* 2012* 
Priemer 
(2010-
2012) 

Predpokladaný 
počet štipendií 
v roku 2013** 

Výška 
mesačných 

štipendií 

Predpokladané 
náklady na 

štipendiá          v 
roku 2013*** 

Študenti 37 % 46 % 52 % 45% 270 280 EUR 75 600 EUR 

Doktorandi 25 % 22 % 13 % 20% 120 470 EUR 56 400 EUR 

Učitelia 38 % 32 % 35 % 35% 210 470 EUR 98 700 EUR 

    100 % 600  230 700 EUR 

 
*podiel využitia kvóty štipendijných mesiacov v rokoch 2010 – 2012 podľa kategórií štipendistov 
**predpokladaný počet udelených štipendií vychádza z priemeru udelených štipendií v rokoch 2010 – 2012, 
vzhľadom na počet 600 štipendijných mesiacov  
***predpokladané náklady na štipendiá v roku 2012 vychádzajú z priemeru udelených štipendií v rokoch 2010 – 
2012 

 
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 
2009/2010 

507 
Kalendárny rok 

2010 
152 30% 

12 373,98 
EUR 

81,41 
EUR 

Akad. rok 
2010/2011 

466 
Kalendárny rok 

2011 
147 31,5 % 

11 398,72 
EUR 

77,54 
EUR 

Akad. rok 
2011/2012 

527 
Kalendárny rok 

2012 
169 32,1% 

12 830,94 
EUR 

 

75,92 
EUR 
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PRIEMERNÁ 
HODNOTA 

500 
 

156 31,2 % 
12 201,21 

EUR 
78,29 
EUR 

 
 

 
  

 
 

Štipendisti 
(vyslania) - 

očakávanie v 
roku 2013 
(priemerná 
hodnota za 

predchádzajúce 3 
akademické roky) 

500 

Kalendárny 
rok 2013 – 

predpokladaný 
rozpočet na 
rok 2013 * 

156 
 

 
31,2 % 

 
 

12 213,24 
EUR 

 
 

78,29 
EUR 

 
 

 
*Očakávaný počet žiadateľov o cestovné v roku 2013 vychádza z priemeru reálneho pomeru počtu žiadateľov o cestovné  
v rokoch 2010 – 2012 voči celkovému počtu schválených štipendistov v obdobných obdobiach (keďže cestovné náklady sa 
zúčtujú v kalendárnom roku a online 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 2013. 

 
Na rok 2013 predkladáme návrh rozpočtu na program CEEPUS vo výške 275 913,24 EUR. V roku 2012 
sme žiadali sumu financií vo výške 273 909,50 EUR, pričom schválený rozpočet bol vo výške 280 000 
EUR. Aj napriek pomerne dobrému čerpaniu štipendijných mesiacov a organizácii niekoľkých exkurzií, 
intenzívnych kurzov a koordinačného stretnutia treba konštatovať, že v roku 2012 bol väčší počet 
štipendií schválených v kategórii menej nákladných mobilít (študentské mobility, exkurzie, koordinačné 
stretnutia), s čím môžu súvisieť nevyčerpané financie schváleného rozpočtu na rok 2012 vo výške 
4 033, 06 EUR. Národná kancelária preto plánuje v nasledujúcom roku schvaľovať väčší počet mobilít 
študentov, doktorandov a učiteľov, ktorých vysoké školy nie sú zapojené v sieťach programu CEEPUS 
(tzv. freemoveri), aby tak zabezpečila čerpanie štipendijných mesiacov aj finančných prostriedkov 
v plánovanom rozsahu.   
 
 
Spracovali: Mgr. Marta Králiková (rod. Čonková), Mgr. Dáša Reháková, Bc. Katarína Tirindová 
 
Bratislava 31. 1. 2013 
 
 
Mgr. Marta Králiková (rod. Čonková) 
Národná kancelária programu CEEPUS 
 
 
 
Prílohy: 
 

1. Štipendiá vyplatené zahraničným štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2012) 

2. Cestovné vyplatené slovenským štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2012) 

3. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS, 
v akademickom roku 2011/2012 

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