
 
Multilaterálny program CEEPUS 

Národná kancelária programu CEEPUS 
SAIA, n. o. 

Správa za rok 2007 
 
Úlohou SAIA, n. o. je na základe zmluvy o poskytovaní služieb s MŠ SR administratívne a organizačné 
zabezpečenie programu: 
• poskytovanie informácií o programe, 
• poskytovanie poradenstva pri písaní projektov, 
• poskytovanie poradenstva pri písaní žiadostí o mobility, 
• komunikácia s koordinátormi schválených projektov, 
• koordinácia činnosti s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS vo Viedni a národnými 

kanceláriami členských štátov, 
• vyplácanie štipendií a poistného zahraničným štipendistom, 
• preplácanie cestovného slovenským štipendistom. 
 
Činnosť SAIA bola v roku 2007 zameraná na:   
 
• koordináciu činnosti s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS vo Viedni a národnými 

kanceláriami členských krajín programu, 
• poskytovanie informácií o programe slovenským a zahraničným záujemcom (koordinátorka 

programu poskytla osobne informácie 715 záujemcom, telefonicky 835 záujemcom a e-mailom       
1020 záujemcom),  

• prácu so stále sa vyvíjajúcim elektronickým systémom programu CEEPUS (spolupráca 
s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS vo Viedni), 

• komunikáciu so slovenskými a zahraničnými štipendistami programu, 
• vyplácanie štipendií zahraničným štipendistom programu, 
• refundovanie cestovného slovenským štipendistom programu, 
• komunikáciu s koordinátormi schválených projektov a pomoc pri zabezpečení administratívnych 

náležitostí spojených s pobytom zahraničných štipendistov na Slovensku (povolenie na 
prechodný/trvalý pobyt, poistenie), 

• poskytovanie konzultácií o zmenách v programe, registrácii sa do sietí programu a registrácii na 
mobility, 

• poskytovanie pomoci vysokým školám a uchádzačom o štipendium pri vkladaní dokumentov do 
elektronických formulárov, 

• aktualizáciu informácií o programe CEEPUS na www.saia.sk, 
• prípravu podkladových  materiálov pre Bulletin SAIA, 
• prípravu podkladových materiálov o programe CEEPUS pre Národnú komisiu programu CEEPUS, 

Ministerskú konferenciu programu CEEPUS, 
• prípravu praktického manuálu pre účastníkov Medzinárodnej komisie programu CEEPUS, 
• prípravu a vydanie brožúry o programe CEEPUS pre záujemcov o program CEEPUS, 
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V rámci programu CEEPUS v roku 2007 realizovalo pobyt na slovenských verejných vysokých školách 
301 zahraničných štipendistov (422 štipendijných mesiacov) a 405 slovenských štipendistov 
(726 štipendijných mesiacov) realizovalo štipendijný pobyt v roku 2007 na zahraničnej vysokej škole 
v niektorej z členských štátov programu, 
 
SAIA, n. o. v roku 2007 schválila dve žiadosti na financovanie študentských exkurzií: 
� Medzinárodná študentská exkurzia bola organizovaná v rámci siete CII-RO-0014-02-06-07 

v dňoch 14. – 20. 4. 2007. Organizátorom bola Katedra etnológie a kultúrnej antropológie 
Univerzity Komenského v Bratislave. Exkurzie sa zúčastnilo 37 zahraničných študentov a             
4 učitelia.  

� Študentská exkurzia bola organizovaná v rámci siete CII-SK-0030-02-06-07 v dňoch                     
2. - 5. 5. 2007. Organizátorom bola Katedra obrábania a automatizácie Žilinskej univerzity 
v Žiline. Exkurzie sa zúčastnilo 16 zahraničných študentov a 3 učitelia. 

 
 
Finančné zabezpečenie programu 
 
Ministerstvo školstva SR schválilo na program pre rok 2007 sumu 4 300 000,- Sk  na financovanie                     
programu v roku 2007. Táto suma nestačila v roku 2007 na pokrytie nákladov so schválenými 600 
štipendijnými mesiacmi v rámci programu CEEPUS, vyplácanie cestovného slovenským štipendistom 
a administratívne zabezpečenie programu. 
 
Na Ministerskej konferencii v Ľubľane (16. marca 2007) sa Ministerstvo školstva SR zaviazalo 
financovať v programe CEEPUS v školskom roku 2007/2008 (tak ako aj v predchádzajúcom školskom 
roku 2006/2007) 600 štipendijných mesiacov. SAIA upozorňovala na nedostatok finančných 
prostriedkov pre program CEEPUS už v roku 2006. V roku 2007 sme listom 20. júla 2007 informovali 
SMS MŠ SR, že 4,3 mil. Sk pre tento program v roku 2007 nestačí na pokrytie nákladov na program. 
17. septembra sme sa obrátili so žiadosťou o úpravu rozpočtu pre program CEEPUS aj na Sekciu 
vysokých škôl MŠ SR. Navrhli sme riešenie, aby sa nevyužité prostriedky na štipendiá v rámci 
Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, VŠ učiteľov 
a výskumných pracovníkov použili na vyplatenie štipendií 67 zahraničným štipendistom v programe 
CEEPUS. 
 
Až 6. 12. 2007 sme dostali list zo Sekcie medzinárodnej spolupráce, že rozpočtovým opatrením boli 
presunuté finančné prostriedky vo výške 900 000,- Sk na program CEEPUS.. Toto rozhodnutie o 
zvýšení prostriedkov pre program CEEPUS prišlo veľmi neskoro. Na zimný semester sme museli 
potvrdiť alebo zamietnuť prihlášky najneskôr do začiatku septembra. Študenti v rámci programu 
CEEPUS musia absolvovať celý semester štúdia, len tak im môže byt udelené štipendium. V prípade 
doktorandov a VŠ učiteľov sú to pobyty od jedného mesiaca a viac. V zimnom semestri sme preto pre 
nedostatok finančných prostriedkov museli zamietnuť žiadosti 67 osobám a požiadať ich, aby svoje 
plánované pobyty presunuli do letného semestra 2007/2008. 
 
V roku 2007 SAIA vyplatila štipendiá v rozsahu 422 štipendijných mesiacov zahraničným štipendistom, 
t. j. 70 % z plánovaných 600 štipendijných mesiacov. 
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Zvýšenie štipendií od akademického roka 2007/2008 
Členovia národnej komisie programu CEEPUS na svojom zasadnutí dňa 8. marca požiadali listom 
ministra školstva SR, Prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc. o zjednotenie výšky mesačných štipendií pre 
zahraničných štipendistov v rámci programu CEEPUS od akademického roka 2007/2008 v súlade 
so štipendiami udeľovanými v rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, 
doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov ako aj so štipendiami v rámci 
programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, ktoré sú tiež financované 
z prostriedkov Ministerstva školstva SR. Na návrh Národnej komisie programu CEEPUS, minister 
školstva SR, prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. dňa 23. 03. 2007 schválil zvýšenie výšky mesačných štipendií 
pre prichádzajúcich zahraničných štipendistov nasledovne: 

• pre študentov – 7 000 Sk 
• pre doktorandov – 14 000 Sk 
• pre učiteľov – 14 000 Sk. 

Toto zvýšenie nebolo pokryté finančnými prostriedkami zo strany MŠ SR. 
 
Prehľad o prevode finančných prostriedkov na program CEEPUS na účet SAIA, n. o. v období január – 
december 2007: 
1. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n. o. dňa  17. 1. 2007    850 000,- Sk 
2. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n. o. dňa 17. 4. 2007 1 500 000,- Sk 
3. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n. o. dňa  1.  6. 2007    950 000,- Sk 
4. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n. o. dňa 25. 7. 2007    825 000,- Sk 
5. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n. o. dňa 22. 10. 2007    175 000,- Sk 
spolu                     4 300 000,- Sk  
 
 
Prehľad o vyplatení štipendií a cestovného v období 1. 1. 2007 - 21. 12. 2007 
Vyplatené štipendiá: 301 osôb1 t. j., 422 štip. mesiacov  2 971 980,- Sk 
(Vyplatené štipendiá zahŕňajú aj štipendistov dvoch exkurzií) 
Vyplatené cestovné: 179  osôb2        548 758,- Sk 
 
Spolu:                                             3 520 738,- Sk 
 
Administratívne a organizačné zabezpečenie SAIA, n. o.:                 698 958,- Sk 
Organizovanie medzinárodnej komisie programu (25. - 26. 3. 2007)      80 304 Sk 
 
Spolu         4 300 000,- Sk 
 
 
Dôležité termíny v programe CEEPUS: 
 
15. január 2007 - Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 2007/2008  

- do programu CEEPUS sa na akademický rok 2007/2008 zaregistrovali 2 siete, ktoré koordinujú 
slovenské vysoké školy a 50 fakúlt alebo katedier slovenských VŠ sa zaregistrovalo ako partner 
v sieťach, ktoré koordinujú vysoké školy z iných členských krajín programu, 

- slovenskí koordinátori sietí v školskom roku 2007/2008, ktorí požiadali o účasť v programe boli: 
� Katedra merania a automatizácie, Žilinská univerzita v Žiline (Prof. Ivan Kuric),  
� Katedra technológií a materiálov, Technická univerzita v Košiciach (Prof. Ildikó Maňková). 

 
                                                           
1 Zoznam zahraničných štipendistov programu, ktorým bolo vyplatené štipendium  je v prílohe 1 
2 Zoznam slovenských štipendistov programu, ktorým bolo refundované cestovné je v prílohe 2 
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Základné podmienky registrácie v programu CEEPUS boli: 
- Registrácia v elektronickom systéme programu, 
- Získanie Letter of Intent (doklad, týkajúci sa uznania štúdia slovenskou vysokou školou 

študentom po návrate zo zahraničnej vysokej školy) a Letter of Endorsment (súhlas o zapojení 
vysokej školy do aktivít programu CEEPUS), 

- realizácia alebo snaha realizovať niektorý zo spoločných programov vedúcich k spoločným 
diplomom (minimálne dve zo zapojených univerzít v sieti realizujú alebo majú záujem realizovať 
spoločný program), 

- zavedený ECTS systém, 
- podmienky pre realizované mobility – študentské mobility sú v dĺžke minimálne 3 mesiace, 

krátkodobé pobyty sú určené pre diplomantov a doktorandov a učiteľské mobility musia mať  
dĺžku minimálne 5 pracovných dní a učiteľ musí zabezpečiť výučbu minimálne v rozsahu            
6 vyučovacích hodín. 

 
Záujem o zapojenie sa do programu na školský rok 2007/2008 prejavilo 14 slovenských verejných 
vysokých škôl: 

� Univerzita Komenského v Bratislave 
� Slovenská technická univerzita v Bratislave 
� Ekonomická univerzita v Bratislave 
� Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
� Technická univerzita v Košiciach 
� Univerzita veterinárneho lekárstva Košice 
� Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
� Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
� Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
� Žilinská univerzita v Žiline 
� Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
� Technická univerzita vo Zvolene 
� Prešovská univerzita v Prešove 
� Univerzita Janosa Selyeho v Komárne. 

 
8. marec 2007 - Národná výberová komisia programu CEEPUS v Bratislave  
• koordinátorka programu spracovala obsah projektov sietí a pripravila podkladové materiály pre 

Národnú výberovú komisiu programu CEEPUS,  
• národná výberová komisia programu CEEPUS zasadala v zložení : Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., 

Žilinská univerzita v Žiline, Prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc., Prešovská univerzity v Prešove, PhDr. Ľubica Škvarková, 
Ministerstvo školstva SR, Doc. Ing. Marian Veselý, CSc, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave,  Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

• národná výberová komisia zhodnotila návrhy na siete v školskom roku 2007/2008, v ktorých figurujú 
slovenské verejné vysoké školy ako koordinátori aj ako partneri, 

• tento rok nastali zmeny v hodnotení projektov sietí v programe CEEPUS na národnej úrovni: siete 
sú hodnotené národnými expertmi a každý národný expert vkladá body do elektronického systému 
(pod svojím užívateľským menom a heslom) individuálne, 

• národným expertom boli pridelené siete na hodnotenie, v členení podľa vedného zamerania siete 
(Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. a Doc. Ing. Marian Veselý, CSc. hodnotili siete z technických vied, 
Prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc. hodnotila siete zo spoločenských vied, Teodor Hrehovčík, CSc. a  
PhDr. Ľubica Škvarková hodnotili siete z humanitných vied a Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. hodnotil 
siete z prírodných vied), 

• bodovanie národných expertov bolo vložené do elektronického systému programu CEEPUS. 
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16. marec 2007 - 13. Ministerská konferencia programu CEEPUS v Záhrebe 

• koordinátorka programu pripravila podkladové materiály pre Ministerskú konferenciu v Záhrebe, pre 
Centrálnu kanceláriu programu CEEPUS vo Viedni a Ministerstvo školstva SR, 

• konferencie sa zúčastnili Ing. Jozef Habánik PhD., štátny tajomník pre vedu, techniku, deti a mládež 
Ministerstva školstva SR a Ing. Zuzana Gregorová PhD., koordinátorka programu CEEPUS, 

• na Ministerskej konferencii programu CEEPUS bola odovzdaná Ministerská cena za najlepšiu sieť 
fungujúcu v akademickom roku 2005/2006, ktorú získala maďarská sieť CII-HU-0019-01-0506 
(názov siete - International Cooperation in Computer Science). Partnerskými inštitúciami v sieti boli 
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katedra počítačov a informatiky, 
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, 

• Slovensko navrhlo na Ministerskej konferencii financovať 600 štipendijných mesiacov pre 
prijímaných zahraničných štipendistov v školskom roku 2007/2008, 

• štipendijné mesiace, ktoré vložili do programu členské štáty na akademický rok 2007/2008: 
 

Krajina Kvóta  2006/07 Kvóta  2007/08 
Albánsko 110 110 
Bulharsko  410 420 
Česká republika 630 650 
Čierna Hora 100 150 
Chorvátsko 370 420 
Maďarsko 550 550 
Macedónsko 120 120 
Poľsko 550 650 
Rakúsko 800 1000 
Rumunsko 625 625 
Slovensko 600 600 
Slovinsko 340 340 
Srbsko 140 300 
SPOLU 5345 5935 
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26. marec 2007 - 14. Medzinárodná výberová komisia programu CEEPUS v Bratislave  
 
14. Medzinárodná výberová komisia zasadala v Bratislave. Úlohou hostiteľskej krajiny bolo zabezpečiť 
konferenčné priestory pre 35 účastníkov zasadnutia, zorganizovať v predvečer zasadnutia uvítaciu 
večeru pre všetkých účastníkov, zabezpečiť technické vybavenie na zasadnutie komisie, občerstvenie a 
obed, ako aj informačné materiály o mieste konania. 
 
SAIA, n. o. vybrala pre toto zasadnutie komisie hotel ASTON, ktorý poskytol primerané konferenčné 
priestory pre 35 osôb, spĺňal technické požiadavky a účastníkom komisie poskytol zľavu na ubytovanie. 
 
Uvítaciu večeru v reštaurácii Modrá guľa oficiálne otvoril v predvečer zasadania komisie (25. marca 
2007) prof. Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠ SR.  Na otvorení zasadnutia    
14. Medzinárodnej výberovej komisie dňa 26. marca 2007 sa zúčastnila RNDr. Mária Slugeňová, ktorá 
účastníkov privítala v mene MŠ SR. 
 
Zasadnutia Medzinárodnej komisie programu CEEPUS sa za Slovensko zúčastnili Prof. Ing. Marián 
Dzimko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline a Ing. Zuzana Gregorová, PhD., koordinátorka programu.  
 
Komisie sa zúčastnilo celkovo 28 účastníkov z 13 členských krajín programu a 3 účastníci z Centrálnej 
kancelárie programu CEEPUS vo Viedni. Medzinárodná komisia hodnotila 57 projektov 
zaregistrovaných sietí v programe CEEPUS na školský rok 2007/2008.  
 
Medzinárodná komisia mala k dispozícii poradie sietí vyhotovené na základe spriemerovaných 
výsledkov hodnotení národných komisií v každej z členských krajín programu. K dispozícii boli tri 
scenáre poradia sietí (rozdiel bol vo váhe kritérií posudzovania sietí). Medzinárodná komisia hlasovaním 
vybrala jeden scenár hodnotenia sietí. 
 
Zo schválených 50 sietí, ktoré realizujú svoj program v školskom roku 2007/2008, slovenské vysoké 
školy participujú v 35 sieťach ako partneri a v 2 sieťach ako koordinátori. 
 
Zahraničné univerzity prejavili záujem vyslať na slovenské verejné vysoké školy v akademickom roku 
2007/2008 študentov, doktorandov a učiteľov celkovo na 1 802 štipendijných mesiacov. V schválených 
sieťach bolo rozdelených 600 štipendijných mesiacov určených pre prijímaných zahraničných 
štipendistov, ktoré Slovensko vložilo do programu CEEPUS  na školský rok 2007/2008 na Ministerskej 
konferencii v Záhrebe dňa 16. marca 2007.  
 
Celkovo je v schválených sieťach na školský rok 2007/2008 zapojených 14 slovenských verejných 
vysokých škôl: 

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

 
Rozdelenie schválených sietí, v ktorých participujú slovenské vysoké školy, podľa vedného odboru: 

� 16 technicky zameraných sietí, 
� 8 humanitne zameraných sietí, 
� 8 prírodne zameraných sietí 
� 5 spoločensky zameraných sietí. 

 
Zoznam schválených sietí v školskom roku 2007/2008  

Sieť Zapojená vysoká škola 
Koordinátor/partner na 

slovenskej vysokej škole 

AT 103 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzita Komenského v Bratislave 

prof. RNDr. Ján Skalný, CSc. 

AT 107 
Univerzita veterinárskeho lekárstva 
v Košiciach 
 

Prof. MVDr.  Viera Bajová, PhD. 

AT 119 
Filologická fakulta Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 

PhDr. Mag. PhD. Zuzana Bohušova 
 

AT 12 
 Filozofická fakulta Univerzita Komenského 
v Bratislave 

Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD. 

AT 37 

Katedra ruského jazyka a literatúry 
Univerzita Komenského v Bratislave 
 
Filozofická fakulta Univerzita sv.. Cyrila 
a Metoda v Trnave 

Mgr. Zuzana Hosszúová,  
 
 
PhDr. Emília Nemcová, CSc. 

AT 38 

Katedra mineralógie a petrológie Univerzita 
Komenského v Bratislave 
 
Katedra geológie a mineralógie Technická 
univerzita v Košiciach 

Prof. RNDr. Marián Putiš DrSc.  
 
 
Dr. Marian Kosúth 

AT 50 
Katedra technických zariadení budov SvF 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD 

AT 63 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzita Komenského v Bratislave 

prof. RNDr. Ján Skalný, CSc. 

AT 68 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

Ing. Mária Hradilková 

BG 203 

Strojnícka fakulta Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 
 
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 
Technická univerzita vo Zvolene 

doc. Ing. Marian Tolnay, CSc.  
 
 
doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. 

BG 22 
Katedra hydrotechniky SvF Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 

CZ 201 

Katedra obrábania a automatizácie SjF 
Žilinská univerzita v Žiline  
 
Fakulta výrobných technológií Technická 
univerzita v Košiciach 

doc. Ing. Andrej Czán, PhD.  
 
 
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, 
PhD. 
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CZ 29 
Filologická fakulta Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 

PhDr. Daniela Drobná 

CZ 31 

Katedra automatizácie a regulácie FEI 
Slovenská technická univerzita v Bratislave  
 
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI 
Technická univerzita v Košiciach 

Ing. Katarína Žáková, PhD. Dr.  
 
 
 
Ing. Vratislav Hladký 

CZ 59 

Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici  
 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita 
Komenského v Bratislave 

Doc. PaedDr. Pavol Bartík,  
 
 
PhD. Prof. PhDr. Jela Labudová, 
CSc. 

HR 108 
Katedra obrábania a automatizácie SjF 
Žilinská univerzity v Žiline 

Prof. Ing. Dr. Ivan Kuric 

HU 03 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 
Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre 

prof. Ing. Magdaléna Lacko-
Bartošová, CSc. 

HU 10 

Katedra analytickej chémie Univerzita 
Komenského v Bratislave  
 
Fakulta prírodných vied Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre 

Prof. Dušan Kaniansky, DrSc.  
 
 
RNDr. Klaudia Jomová, PhD. 

HU 11 

Katedra porovnávacej religionistiky, 
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v 
Bratislave  
 
Katedra jazykov a kultúr krajín Východnej 
Ázie Univerzita Komenského v Bratislave 

Mgr. Attila Kovács, PhD.  
 
 
 
Dr. Martin Slobodník 

HU 19 

Katedra počítačov a informatiky Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, Technická 
univerzita v Košiciach  
 
Univerzita J. Selyeho v Komárne 

Ing. Ladislav Samuelis CSc.  
 
 
 
Prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. 

HU 21 
Vysoká školy výtvarných umení v Bratislave 
 

Mgr. Jaroslava Bartišková 

HU 23 

Ústav biotechnológií a potravinárstva, 
Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave  
 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre  
 
Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre  

Doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, 
PhD.   
 
 
prof. Ing. Magdaléna Lacko-
Bartošová, CSc.  
 
Ing. Roberta Štepánková, PhD. 

HU 28 
Katedra matematiky, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, Technická univerzita 
v Košiciach 

Doc. RNDr. Marián Klešč, PhD. 
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PL 56 

Ekonomická univerzita v Bratislave 
 
Fakulta ekonomiky dopravy a spojov, 
Žilinská univerzita 

Ing. Magdaléna Hradilková 
prof. Ing. Jana Štofková , PhD. 

PL 04 

Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká 
fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
 
Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave 

Prof. RNDr. Dušan Kanianský DrSc.  
 
Prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc. 

PL 07 

Fakulta výrobných technológií Technická 
univerzita v Košiciach  
 
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline  
Katedra technológií a materiálov, Strojnícka 
fakulta, Technická univerzita v Košiciach 
 
Materiálovo - technologická fakulta v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, 
PhD.  
 
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 
 
prof. Ing. Ildikó Maňková CSc.  
 
doc. Ing. Michal Štefánek, PhD. 

PL 33 

Katedra výrobných systémov, Strojnícka 
fakulta, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave 
 
Katedra výrobných technológií a materiálov, 
Fakulta environmentálnej a výrobnej 
techniky, Technická univerzita vo Zvolene 
 
Fakulta výrobných technológii v Prešove, 
Technická univerzita v Košiciach 
 
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline 
 
Materiálovo-technologická fakulta, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 

doc. Ing. Marián Tolnay, CSc.  
 
 
doc. Ing. Peter Šugár, CSc.  
 
 
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin 
PhD.  
 
 
doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD. 
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 

RO 105 

Katedra výrobných systémov, Strojnícka 
fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 
Katedra výrobnej techniky a robotiky, 
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v 
Košiciach 

doc. Ing. Marián Tolnay, CSc.  
 
 
prof. Ing. Mikuláš Hajduk PhD. 

RO 13 
Katedra environmentalistiky a riadenia 
procesov, Strojnícka fakulta, Technická 
univerzita v Košiciach 

doc. Ing. Vojtech Anna PhD. 

RO 14 

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, 
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v 
Bratislave  
Katedra etnológie a etnomuzikológie 
Filozofická fakulta  Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre 

Mgr. Helena Tužinská,  
 
 
 
Mgr. Andrea Šalingová, PhD. 
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RO 202 

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline 
 
Fakulta výrobných technológii v Prešove, 
Technická univerzita v Košiciach 

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 
 
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin 
PhD. 

RO 58 

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline 
 
Materiálovo - technologická fakulta v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 
 
doc. Ing. Michal Štefánek, PhD. 

SI 111 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja, 
Fakulta humanitných a prírodných vied, 
Prešovská univerzita v Prešove 
 

doc. RNDr. René Matlovic, PhD. 

SI 217 
Vysoká školy výtvarných umení v Bratislave 
 

Mgr. Jaroslava Bartišková 

SK 30 

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline 
 
Fakulta výrobných technológii v Prešove, 
Technická univerzita v Košiciach 

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 
 
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin 
PhD. 

SK 67 
Katedra technológií a materiálov, Strojnícka 
fakulta, Technická univerzita v Košiciach 

prof. Ing. Ildikó Maňková CSc. 

SR 65 
Katedra environmentalistiky a riadenia 
procesov, Strojnícka fakulta, Technická 
univerzita v Košiciach 

doc. Ing. Vojtech Anna PhD. 

Pozn.: Skratka v stĺpci Sieť znamená krajinu vysokej školy, ktorá koordinuje sieť (AT - Rakúsko, BG – 
Bulharsko, CZ – Česká republika, HR- Chorvátsko, HU – Maďarsko, PL – Poľsko, RO – Rumunsko, Sl – 
Slovinsko, SK – Slovensko, SR – Srbsko) 

 
 
Graf 1 Prehľad počtu koordinátorov a partnerov, zapojených v schválených sieťach programu CEEPUS 
na školský rok 2007/2008 
 

 
Pozn.: AL – Albánsko, AT- Rakúsko, BG – Bulharsko, CZ – Česká republika, HR- Chorvátsko, HU – Maďarsko, ME – 
Macedónsko, MK – Čierna Hora, PL – Poľsko, RO – Rumunsko, RS – Srbsko, Sl – Slovinsko, SK – Slovensko 
(Zdroj: www.ceepus.info) 
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Vychádzajúc z grafu 1, Slovensko má najväčší počet partnerov (61) v schválených sieťach 
v školskom roku 2007/2008. 
 
15. jún 2007 – uzávierka elektronických prihlášok na mobility  študentov, doktorandov 
a vysokoškolských učiteľov žiadajúcich o mobility v zimnom semestri 2007/2008  
 
K uzávierke na mobility realizované v zimnom semestri 2007/2008 sa prihlásilo 82 zahraničných 
uchádzačov o štipendium. 25 študentov malo záujem o semestrálny pobyt (100 štipendijných 
mesiacov),  21 doktorandov malo záujem o výskumný pobyt (21 štipendijných mesiacov) a 36 učiteľov 
malo záujem o prednáškový pobyt (36 štipendijných mesiacov) na slovenských vysokých školách. 
 
Najväčší počet zahraničných uchádzačov bol záujem o štipendijný pobyt na Technickej univerzite 
v Košiciach a Žilinskej univerzite v Žiline.  
 
Najväčší počet uchádzačov o štipendijný pobyt na slovenských vysokých školách bol z Českej 
republiky, Maďarska, Poľska a Srbska. 
 
30. november 2007 – Uzávierka elektronických prihlášok uchádzačov na mobility v letnom 
semestri 2007/2008 
 
V zimnom semestri 2007/2008 bolo schválených 15 štipendijných pobytov zahraničných študentov. 
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v programe bolo ostatným štipendistom navrhnuté 
presunúť pobyty na letný semester 2007/2008. Na letný semester 2007/2008 bolo dosiaľ schválených 
226 štipendijných pobytov (312 štipendijných mesiacov). Štipendiá boli udelené celkovo vo výške 
3 437 000 Sk. SAIA, n. o. zároveň obdržala tri žiadosti o financovanie letných škôl v letnom semestri 
2007/2008. Žiadosti podali vysoké školy, ktoré sú zapojené do sietí programu na rok 2007/2008.  
 
4. december 2007 - Evalvačné stretnutie v programe CEEPUS 
 
Evalvačné stretnutie sa konalo v Skopje (Macedónsko). Na stretnutí sa zúčastnili prof. Ing. Marián 
Dzimko, CSc, prorektor Žilinskej univerzity v Žiline a národný expert programu CEEPUS a Ing. Zuzana 
Gregorová, PhD., koordinátorka programu CEEPUS. 
Stretnutie bolo venované: 
� Diskusii k predĺženiu programového obdobia z 5 na 7 rokov. Predĺženie bolo schválené na             

13. Ministerskej konferencii v Záhrebe (16. marec 2007). Vychádzajúc z Dohody o programe 
CEEPUS II,  v prípade pozmenenia dohody je potrebné schvaľovací dokument doručiť najneskôr     
3 mesiace pred vypršaním pôvodnej zmluvy na Ministerstvo školstva v Maďarsku, ktoré je 
v programe CEEPUS označované ako „depozitár“ (pôvodná zmluva o programe CEEPUS II má 
vypršať dňa 31. júla 2009).   

� Pristúpeniu Bosny a Hercegoviny a Kosova do programu CEEPUS. Pristúpenie Bosny a 
Hercegoviny bolo odsúhlasené na 13. Ministerskej konferencii programu CEEPUS. Kosovo 
(Univerzita v Prištine) sa môže do programu CEEPUS zapojiť od školského roku 2008/2009. 

� Celkovej evalvácii programu CEEPUS II (na 13. Ministerskej konferencii programu CEEPUS 
zástupcovia jednotlivých krajín odsúhlasili celkovú evalváciu programu CEEPUS II, pričom každá 
členská krajina uhradí pobytové náklady evalvátorov). 

� Podmienkam získania Ministerskej ceny za rok 2006/2007 (podmienky: sieť musí existovať 
v akademickom roku 2006/2007 a v 2007/2008, sieť podala záverečnú správu o činnosti, kvóta 
mobilít bola naplnená minimálne na 85 %, sieť nezískala Cenu ministra za posledné tri roky). 

� Systému hodnotenia sietí na Medzinárodnej komisii programu CEEPUS (komisia zasadne 9. - 10. 
marca 2008 v Bukurešti).  
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� Elektronickému systému užívania programu CEEPUS (skúsenosti národných koordinátorov 
s elektronickým systémom). 

� Významu opakovaných mobilít učiteľov. 
� Skúsenostiam s poskytovaním jazykových kurzov pre študentov programu CEEPUS zo strany 

hostiteľských vysokých škôl. 
� Príprave Ministerskej konferencie programu CEEPUS (konferencia sa bude konať dňa 29. februára 

2008 v Sofii). 
� Otázkam motivovania rakúskych študentov na vyžívanie mobilít v strednej a východnej Európy. 
 
Stretnutie národných koordinátorov bolo venované (4. december 2007): 
� Elektronickému systému programu CEEPUS a jeho užívaniu. 
� Systému registrácie sietí do programu CEEPUS. 
� Systému administrácie prihlášok na mobility. 
� Diskusii o skúsenostiach národných koordinátorov s elektronickým systémom programu CEEPUS. 
 
 
Prehľad prijatých štipendistov programu CEEPUS v roku 2007 
 
V roku 2007 najviac štipendistov prijala Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita 
v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská technická univerzita v Bratislave (Graf 2). 
 

Graf 2 Prehľad prijatých zahraničných štipendistov programu 
CEEPUS podľa hostiteľskej VŠ (rok 2007)
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Pozn.: UVL -  Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SPU – Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, UNIPO - Prešovská univerzita v Prešove, UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, EU BA 
– Ekonomická univerzita v Bratislave, STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave, UNIZA – Žilinská 
univerzita v Žiline, TUKE – Technická univerzita v Košiciach, UKBA – Univerzita Komenského v Bratislave 

 
V roku 2007 slovenské vysoké školy prijali 135 študentov na semestrálne pobyty, pobyty spojené s  
diplomovou prácou alebo účastníkov študentských exkurzií, 43 doktorandov na krátkodobé pobyty 
a 123 učiteľov na prednáškové pobyty. Celkovo prijali slovenské vysoké školy 301 štipendistov. 
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Zahraničné vysoké školy členských krajín programu prijali 107 slovenských študentov na semestrálne 
pobyty, 133 doktorandov na krátkodobé pobyty a 165 učiteľov na prednáškové pobyty (graf 3). Celkovo 
slovenské vysoké školy vyslali 405 štipendistov. 
 

Graf 3 Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu 

CEEPUS v roku 2007
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Najviac slovenských štipendistov absolvovalo pobyt v roku 2007 v Poľsku, Českej republike, Rumunsku 
a v Maďarsku. Slovenské vysoké školy prijali v roku 2007 najviac zahraničných štipendistov z Poľska, 
Českej republiky, Rumunska a Maďarska (graf 4). 

 

Graf 4 Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu CEEPUS v 
roku 2007
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V roku 2007 najviac slovenských štipendistov vyslala Technická univerzita v Košiciach, Žilinská 
univerzita v Žiline a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Najviac zahraničných štipendistov 
v roku 2007 absolvovalo pobyt na Univerzite Komenského v Bratislave, Technickej univerzite 
v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (graf 5). 
 

Graf 5 Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu 
CEEPUS v roku 2007
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Pozn.: UVL -  Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, VŠVU – Vysoká 
škola výtvarných umení v Bratislave, SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, UNIPO - Prešovská univerzita 
v Prešove, UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene, UKF – Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, EU BA – Ekonomická univerzita v Bratislave, STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
UNIZA – Žilinská univerzita v Žiline, TUKE – Technická univerzita v Košiciach, UKBA – Univerzita Komenského v Bratislave, 
TRUNI – Trnavská univerzita v Trnave 
 
 
 
 
Graf 6 zobrazuje prijatých zahraničných štipendistov programu CEEPUS na jednotlivých slovenských 
vysokých školách v delení podľa krajiny pôvodu štipendistu. 
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Graf 5 Prehľad prijatých zahraničných štipendistov na slovenské vysoké školy 
podľa krajiny v roku 2007
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Prehľad prijatých štipendistov programu CEEPUS v školskom roku 2006/2007 
 
V školskom roku 2006/2007 slovenské vysoké školy prijali 302 zahraničných štipendistov                   
(425 štipendijných mesiacov). Z toho 136 zahraničných študentov absolvovalo semestrálne pobyty 
alebo pobyty spojené s diplomovou prácou (258 štipendijných mesiacov), 43 zahraničných doktorandov 
absolvovalo krátkodobé pobyty (44 štipendijných mesiacov) a 123 zahraničných VŠ učiteľov 
absolvovalo prednáškové pobyty (123 štipendijných mesiacov). 
 

Graf 7 Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu 

CEEPUS v školskom roku 2006/2007

152

108

172

43

136

123

doktorandi

študenti

učitelia

prijatí štipendisti

vysielaní štipendisti

 

Graf 8 Prehľad štipendijných mesiacov udelených 

zahraničným a slovenským štipendistom v školskom roku 

2006/2007
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V školskom roku 2006/2007 prijali zahraničné vysoké školy 108 slovenských študentov na semestrálne 
pobyty (297 štipendijných mesiacov), 152 slovenských doktorandov na krátkodobé pobyty                   
(174 štipendijných mesiacov) a 112 slovenských VŠ učiteľov na prednáškové pobyty (172 štipendijných 
mesiacov), (graf 7 a 8). Zahraničné vysoké školy prijali celkovo v školskom roku 2006/2007                  
432 slovenských štipendistov na 645 štipendijných mesiacov. 
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Poskytovanie informácií: 
 
Informácie o programe CEEPUS boli v roku 2007 poskytnuté na informačných stretnutiach a 
seminároch: 
• 14. 3. 2007 - poskytnutie informácií o programe na informačnom stretnutí „Financovanie mobilít 

a medzinárodných programov, Školenia doktorandov – Interreg (Družba - Bratislava), 
• 2. 4. 2007 - Školenie pracovníkov SAIA, n. o. (SAIA, n. o.), 
• 3. 5. 2007 - Seminár pre pracovníkov vybraných organizácií o programoch a projektoch SAIA 

(SAIA, n. o.), 
• 15. 5. 2007 - Informačné stretnutie pre koordinátorov a partnerov v programe CEEPUS (Technická 

univerzita v Košiciach), 
• 17. 5. 2007 - Informačné stretnutie pre koordinátorov a partnerov programu CEEPUS bratislavských 

vysokých škôl (SAIA, n. o.), 
• 28. 5. 2007 - Informačné stretnutie pre koordinátorov a partnerov programu CEEPUS (Technická 

univerzita vo Zvolene), 
• 11. 6. 2007 - Seminár pre pracovníkov zahraničných oddelení a oddelení vedy vysokých škôl  

(SAIA, n. o.) 
• 24. 10. 2007 – Informačný seminár pre doktorandov, VŠ učiteľov a výskumných pracovníkov 

(Filozofická fakulta UK v Bratislave), 
• 30. 10. – 2. 11. 2007 - Gaudeamus - európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania v Brne, 
• 13. 11. 2007 – Informačný seminár pre študentov a doktorandov (Fakulta architektúry STU 

v Bratislave), 
• 14. - 17. 11. 2007 – Výstava Veda, technika, vzdelávanie v Nitre (Agrokomplex v Nitre), 
• 14. 11. 2007 – Informačný seminár pre študentov a doktorandov (Vysoká škola výtvarných umení 

v Bratislave), 
• 20. 11. 2007 - Informačný seminár pre študentov a doktorandov (Ekonomická univerzita 

v Bratislave), 
• 27. 11. 2007 - Informačný seminár pre študentov a doktorandov (Fakulta ekonomiky a manažmentu 

SPU v Nitre), 
• 10. 12. 2007 - Informačný seminár pre študentov a doktorandov (Filozofická fakulta UK 

v Bratislave). 
 

Ďalšia propagácia programu CEEPUS: 
 
• v Bulletine SAIA (apríl, máj; október, november 2007), 
• v Mimoriadnom čísle Bulletinu SAIA – „Program CEEPUS II“, 
• na webovej stránke SAIA - www.saia.sk, kde sa pravidelne aktualizujú informácie o programe, 
• v informačnej brožúre, ktorú vydala SAIA, n. o. o programe CEEPUS II, kde sú poskytnuté praktické 

rady, ako postupovať pri podávaní projektov a prihlasovaní sa na štipendijné pobyty. 
 
 
 
 
 
 
 
15. 1. 2008, Bratislava      Ing. Zuzana Gregorová, PhD. 
            koordinátorka programu 
              Národná kancelária programu CEEPUS 


