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Multilaterálny program CEEPUS 

Národná kancelária programu CEEPUS 
SAIA, n. o. 

 
Správa za rok 2009 

 
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 2009 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 620 záujemcom, telefonicky 885 záujemcom a e-mailom       
890 záujemcom),  

• prácu s 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), 

• 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 a vydanie brožúry o programe CEEPUS pre záujemcov o program CEEPUS. 
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Finančné zabezpečenie programu 
 
Ministerstvo školstva SR schválilo na financovanie programu pre rok 2009 sumu 195 600 EUR. Táto 
suma nestačila v roku 2009 na pokrytie nákladov spojených so schválenými 600 štipendijnými mesiacmi 
v rámci programu CEEPUS, vyplácanie cestovného slovenským štipendistom a administratívne 
zabezpečenie programu. 
 
Na Ministerskej konferencii v Bukurešti (6. marca 2009) sa Ministerstvo školstva SR zaviazalo 
financovať v programe CEEPUS v akademickom roku 2009/2010 (tak ako aj v akademických rokoch 
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) 600 štipendijných mesiacov pre zahraničných štipendistov na 
slovenských vysokých školách. SAIA upozorňuje na nedostatok finančných prostriedkov pre program 
CEEPUS už od roku 2006. Aj v roku 2009 SAIA upozornila Ministerstvo školstva SR, že schválený 
rozpočet nepokrýva zmluvné záväzky Slovenska (financovanie 600 štipendijných mesiacov pre 
zahraničných štipendistov a refundácia cestovného slovenských štipendistom) a požiadala MŠ SR o 
navýšenie rozpočtu programu CEEPUS o cca. 80 000 EUR. MŠ SR niekoľkonásobným žiadostiam so 
strany SAIA nevyhovelo.  
 
V zimnom semestri preto SAIA pre nedostatok finančných prostriedkov musela zamietnuť žiadosti 54 
zahraničných nominantov vysokých škôl. Navrhli sme im, aby svoje plánované pobyty presunuli do 
letného semestra 2009/2010.  
 
V roku 2009 sme od slovenských štipendistov programu obdržali 222 žiadostí o refundáciu cestovného, 
Z toho sme cestovné náklady refundovali 160 štipendistom, cestovné 62 slovenským štipendistom v 
celkovej výške 5 445,33 EUR v dôsledku chýbajúcich financií zatiaľ nebolo uhradené. 
 
V roku 2009 SAIA vyplatila štipendiá v rozsahu 439 štipendijných mesiacov zahraničným štipendistom, 
t. j. 73 % z plánovaných 600 štipendijných mesiacov. 
 
Ministerstvo školstva SR schválilo na program pre rok 2009 sumu 195 600 EUR. 
Prehľad o prevode finančných prostriedkov na program CEEPUS na účet SAIA, n. o. v sledovanom 
období január – december 2009: 
1. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n. o., dňa  28. 01. 2009      45 642 EUR 
2. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n. o., dňa 30. 03. 2009        3 810 EUR 

30. 03. 2009      60 000 EUR  
3. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n. o., dňa 01. 06. 2009      55 000 EUR 
4. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n. o., dňa 20. 10. 2009      31 148 EUR 
Spolu                        195 600 EUR  
 
 
Prehľad o vyplatení štipendií a cestovného v období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 
 
Vyplatené štipendiá: 375 osôb1, t. j. 439 štipendijných mesiacov             157 711,- EUR 
(Vyplatené štipendiá zahŕňajú aj štipendistov 3 exkurzií, resp. letných škôl) 
Vyplatené cestovné: 160  osôb2       14 645,88 EUR 
Spolu:                                             172 356,87 EUR 
 
Administratívne a organizačné zabezpečenie SAIA, n. o.:                 23 243,12 EUR 
Spolu          195 600,00 EUR 
                                                           
1 Zoznam zahraničných štipendistov programu, ktorým bolo vyplatené štipendium, je v Prílohe 1 
2 Zoznam slovenských štipendistov programu, ktorým bolo vyplatené cestovné, je v Prílohe 2  
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Dôležité termíny v programe CEEPUS 
 
Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 2009/2010 – 15. január 2009 
 
Na akad. rok 2009/10 bolo podaných 61 projektov sietí, slovenské vysoké školy mali zastúpenie v 48 
sieťach – z toho 6 sietí koordinovali slovenské vysoké školy a 79-krát figurovali slovenské vysoké školy 
ako partneri. 
 
Slovenskí koordinátori sietí v akademickom roku 2009/2010, ktorí požiadali o účasť v programe, sú: 
 

� Technická univerzita vo Zvolene (Katedra drevárskych strojov a zariadení) – doc. Ľubomír 
Javorek (predĺženie siete) – schválená sieť, 

� Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  (Fakulta ekonomiky a manažmentu) – doc. 
Elena Horská (predĺženie siete) – schválená sieť, 

� Technická univerzita v Košiciach (Katedra technológií a materiálov) – prof. Ildiko Maňková 
(predĺženie siete) – schválená sieť, 

� Žilinská univerzita v Žiline (Katedra obrábania a automatizácie) – prof. Ivan Kuric (predĺženie 
siete) – schválená sieť, 

� Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  (Technická fakulta) – doc. Zuzana Palková 
(nová sieť) – schválená sieť, 

� Žilinská univerzita v Žiline (Elektrotechnická fakulta) – Ing. Ivan Litvaj (nová sieť) – zamietnutá 
sieť. 

 
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 Endorsement (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. 

 
15. Ministerská konferencia programu CEEPUS v Bukurešti – 6. marca 2009 
 
Slovenskú delegáciu viedla na Ministerskej konferencii v Bukurešti Ing. Dagmar Repčeková, 
veľvyslankyňa SR v Bukurešti, za Národnú kanceláriu CEEPUS sa zúčastnila koordinátorka programu 
CEEPUS Mgr. Monika Brečková. 
 
Na Ministerskej konferencii programu CEEPUS bola odovzdaná Ministerská cena za najlepšiu sieť 
fungujúcu v akademickom roku 2007/2008, ktorú získala sieť koordinovaná poľským partnerom PL 07 
Geometrical Product Specifications. Koordinátorom siete je Technická univerzita v Kielce v Poľsku (sieť 
tvorí celkovo 16 partnerských fakúlt/inštitútov VŠ, z toho 4 partneri pochádzajú zo slovenských 
vysokých škôl, a síce: A. Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, B. Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, C. 



 4

Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, D. Fakulta výrobných 
technológií v Prešove, Technická univerzita v Košiciach). 
 
V súvislosti s predlžovaním platnosti dohody CEEPUS II z 5 na 7 rokov, t. j. do 31. júla 2011, maďarský 
depozitár informoval, že Bosna a Hercegovina, Chorvátsko a Čierna Hora doručili schvaľovací 
dokument potvrdzujúci predĺženie dohody. Ostatné krajiny vrátane Slovenska informovali o stave 
prípravy schvaľovacieho dokumentu a potvrdili doručenie dokumentu do 30. 4. 2009. 
 
Ministerská konferencia vyslovila súhlas s návrhmi 14. Hodnotiacej konferencie CEEPUS:  

� zrušiť vekovú hranicu štipendistov počínajúc akademickým rokom 2009/2010 (doposiaľ mohli 
byť podporení študenti a doktorandi vo veku do 35 rokov): 

� podporiť v nasledujúcom programovom období CEEPUS III stretnutia koordinátorov sietí formou 
denných diét (stretnutia koordinátorov môžu byť podporené už v priebehu CEEPUS II – 
v prípade voľných štipendijných mesiacov v rámci schválenej kvóty) 

 
Centrálna kancelária poukázala na problémy v súvislosti s vyplácaním štipendií v krajinách 
Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko a Slovensko. V prípade Slovenska generálna tajomníčka 
poukázala na nedodržanie kvóty vyplatenia 600 štipendijných mesiacov, ku ktorej sa zaviazalo na 14. 
Ministerskej konferencii v Sofii a vyzvala na riešenie problému. 
 
Na účely prípravy dohody CEEPUS III bol dohodnutý termín konferencie vo Viedni (25. – 26. júna 
2009), konferencie sa zúčastnia experti z členských krajín programu CEEPUS. 
 
Na rok 2009 bol za predsedu programu zvolený prof. dr. Sreten Škuletic, minister školstva a vedy 
Čiernej Hory (na obdobie do 16. ministerskej schôdze v roku 2010).  
 
Slovensko oznámilo na Ministerskej konferencii financovanie 600 štipendijných mesiacov pre 
prijímaných zahraničných štipendistov v akademickom roku 2009/2010. 

 
Štipendijné mesiace, ktoré vložili do programu členské štáty na akademický rok 2009/2010: 

Krajina Kvóta  2008/2009 Kvóta  2009/2010 
Albánsko 130 130 
Bulharsko  430 440 
Bosna a Hercegovina 100 100 
Česká republika 650 650 
Čierna Hora 150 155 
Chorvátsko 450 450 
Maďarsko 550 550 
Macedónsko 120 120 
Poľsko 650 650 
Rakúsko 1 100 1 100 
Rumunsko 625 625 
Slovensko 600 600 
Slovinsko 350 360 
Srbsko 300 350 
Univerzita v Prištine  100 100 
SPOLU 6 305 6 380 
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Vedúci delegácií členských krajín programu CEEPUS s generálnou tajomníčkou Elisabeth Sorantin (4. zľava Dagmar 
Repčeková, veľvyslankyňa SR v Bukurešti)  
 
Národná výberová komisia programu CEEPUS v Bratislave – 11. marec 2009 
 
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,  PhDr. 
Ľubica Škvarková, Ministerstvo školstva SR, a doc. Ing. Marian Veselý, CSc., Slovenská technická 
univerzita v Bratislave.  
Národná výberová komisia zhodnotila návrhy na akademické siete v akademickom roku 2009/2010, 
v ktorých majú slovenské verejné vysoké školy zastúpenie ako koordinátori alebo partneri a každý 
národný expert vložil 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, doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc., a 
PhDr. Ľubica Škvarková hodnotili siete z humanitných vied a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., hodnotil 
siete z prírodných vied. 
Národná komisia schválila financovanie 4 letných škôl, resp. exkurzií v rámci schválených sietí na 
akademický rok 2008/2009 v celkovej výške 18 988 EUR nasledujúcim vysokým školám: 

� Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, koordinátor prof. Dr. Ing. Ivan Kuric, 3 012 EUR, 
� Katedra informatiky, Univerzita J. Selyeho v Komárne, koordinátorka prof. Ing. Veronika 

Štoffová, CSc., 6 000 EUR (komisia stanovila maximálnu výšku podpory 6 000 EUR vzhľadom 
na schválený rozpočet pre program CEEPUS), 

� Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica, koordinátorka PhDr. 
Daniela Drobná, 4 795 EUR (komisia upravila pomer študentov/doktorandov a pedagogických 
pracovníkov na 5:1, ktorí môžu byť podporení z prostriedkov programu), 
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� Fakulty ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre, koordinátorka doc. Dr. Ing. Elena Horská, 
5 181 EUR – letná škola sa neuskutočnila z dôvodu nenaplneniu miest účastníkov letnej školy.  

 
 
16. Medzinárodná výberová komisia programu CEEPUS v Maribore – 23. marec 2009 
 
Zasadnutia Medzinárodnej komisie programu CEEPUS sa v Maribore v Slovinsku za Slovensko 
zúčastnil národný expert prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, a za SAIA, n. o., 
Mgr. Monika Brečková, koordinátorka programu.  
 
Na akademický rok 2009/10 bolo podaných celkovo 61 projektov sietí, slovenské vysoké školy mali 
zastúpenie v 48 sieťach – z toho 6 sietí koordinovali slovenské vysoké školy a slovenské vysoké školy 
figurovali v sieťach 79-krát ako partneri. Slovensko zaznamenalo spolu s Poľskom najvyšší počet 
partnerov spomedzi 14 členských krajín. Ako vyplynulo z prezentácie generálnej tajomníčky 
programu CEEPUS Elisabeth Sorantin, slovenské vysoké školy figurujú na prvom mieste, čo sa týka 
plánovanej účasti v spoločných študijných programoch.  
 
Zo schválených 54 sietí, ktoré budú spolupracovať v akademickom roku 2009/2010, figuruje v 42 
sieťach 14 slovenských vysokých škôl (z toho 5-krát ako koordinátori a 68-krát ako partneri).  
 
V akademickom roku 2009/2010 je zapojených do programu 14 slovenských verejných vysokých 
škôl: 

� Slovenská technická univerzita v Bratislave  
� Univerzita Komenského v Bratislave  
� Ekonomická univerzita v Bratislave  
� Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  
� Univerzita J. Selyeho 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  
� Technická univerzita v Košiciach  
� Katolícka univerzita v Ružomberku 

 
Rozdelenie štipendijných mesiacov pre siete, ktoré koordinujú slovenské vysoké školy alebo 
v ktorých sú slovenské vysoké školy partnermi: 
 
Vychádzajúc z konečného zoznamu schválených sietí, zahraničné univerzity prejavili záujem vyslať na 
slovenské vysoké školy študentov, doktorandov a učiteľov na 2 464 štipendijných mesiacov. 
Vzhľadom na schválenú kvótu 600 štipendijných mesiacov, ktoré Slovensko vložilo do programu 
CEEPUS na školský rok 2009/2010 na Ministerskej konferencii v Bukurešti dňa 6. marca 2009, bola 
celková požiadavka štipendijných mesiacov krátená o 1 864 mesiacov.  
V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom mierne narástol počet sietí, v ktorých sú zapojené 
slovenské vysoké školy. Slovenské vysoké školy prejavili najväčší záujem o spoluprácu ako partneri 
v sieťach, ktoré koordinujú rakúske a maďarské vysoké školy. 
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Prehľad účasti slovenských vysokých škôl v sieťach v závislosti od koordinujúcej vysokej 
školy: 
 

Krajina 2008/2009 2009/2010 

Bulharsko 2 2 

Česká republika 3 4 

Chorvátsko 2 2 

Maďarsko 6 6 

Poľsko 4 5 

Rakúsko 9 8 

Rumunsko 4 4 

Slovensko 4 5 

Slovinsko 4 4 

Srbsko 2 2 

SPOLU 40 42 
 
 
Rozdelenie schválených sietí, v ktorých participujú slovenské vysoké školy, podľa vedného 
odboru: 

� technické vedy: 18 sietí 
� spoločenské a humanitné vedy: 13 sietí 
� prírodné vedy, vrátane poľnohospodárskych a lesníckych vied: 11 sietí 
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Zoznam schválených sietí v školskom roku 2009/2010 so slovenskou účasťou 
 

Sieť Sídlo vysokej 
školy Zapojená vysoká škola Koordinátor/partner na slovenskej 

vysokej škole 

AT 103 Bratislava 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 
Komenského v Bratislave doc. Ing. Igor Farkaš, PhD. 

AT 119 Banská 
Bystrica 

Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 

PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. 

AT 12 Bratislava Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. 

AT 37 

Bratislava 
 
Trnava 

Katedra ruského jazyka a literatúry, Univerzita 
Komenského v Bratislave 
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave 

Mgr. Zuzana Hosszúová  
 
PhDr. Emília Nemcová, CSc. 

AT 38 

Bratislava 
 
Košice 

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

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.  
 
Ing. Marián Košuth, PhD. 

AT 50 Bratislava Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave 

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. 

AT 63 Bratislava Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 
Komenského v Bratislave prof. RNDr. Štefan Matejčík, Dr.Sc. 

AT 68 Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave Ing. Magdaléna Hradílková 

BG 203 

 
Bratislava 
 
Zvolen 

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a 
manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 
Katedra drevárskych strojov a zariadení, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická 
univerzita vo Zvolene 

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

BG 22 Bratislava 
Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 

CZ 201 

Žilina 
 
Košice 
 
Bratislava 

Katedra obrábania a automatizácie Strojnícka fakulta, 
Žilinská univerzita v Žiline  
Fakulta výrobných technológií v Prešove, Technická 
univerzita v Košiciach 
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a 
manažmentu kvality, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave 

doc. Ing. Andrej Czán, PhD.  
 
Ing. Michal Hatala, PhD. 
 
Ing. Iveta Onderová 

CZ 212 Trnava Fakulta prírodných vied, Univerzita Cyrila a Metoda 
v Trnave prof. Ing. Ján Močák, Dr.Sc. 

CZ 29 Banská 
Bystrica 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

PhDr. Daniela Drobná 

CZ 311 Nitra  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre    Ing. arch. Roberta Štepánková, PhD. 

HR 108 Žilina Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka Fakulta, 
Žilinská univerzity v Žiline 

prof. Ing. Dr. Ivan Kuric 

HR 306 

Nitra  
 
Bratislava 

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

prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, 
CSc. 
 
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, CSc. 

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

prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, 
CSc. 

HU 10 

Bratislava 
 
Nitra 
 

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

prof. Dušan Kaniansky, DrSc.  
 
PaedDr. Silvia Jakabová, PhD. 
 

HU 11 

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

Mgr. Attila Kovács, PhD.  
 
doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD. 

HU 19 

Košice 
 
Komárno 
Nitra 

Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, Technická univerzita v Košiciach  
Katedra informatiky, Univerzita J. Selyeho v Komárne 
Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre 

Ing. Ladislav Samuelis, CSc.  
 
prof. Ing. Veronika Štoffová, CSc. 
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD. 

HU 21 Bratislava Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Mgr. Jaroslava Bartišková 

HU 28 
Bratislava 
 
 

Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied, 
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita 
v Bratislava 

doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.  
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Sieť Sídlo vysokej 
školy Zapojená vysoká škola Koordinátor/partner na slovenskej 

vysokej škole 

Košice Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická 
univerzita Košice 

RNDr. Štefan Berežný, PhD. 

PL 56 Bratislava 
Žilina 

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

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

PL 04 

Bratislava 
 
 
 

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

prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc. 
 
 
doc. RNDr. Milan Hutta, CSc. 
 

PL 07 

Košice 
 
 
Žilina 
 
Trnava 

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

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. 
 
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. 
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric  
 
Ing. Ladislav Morovič  
 

PL 114 Zvolen Lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen doc. Ing. Viliam Pichler, PhD. 

PL 33 

Bratislava 
 
 
 
Zvolen 
 
 
Košice 
 
Žilina 
 

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

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

RO 13 

Košice 
 
 
Bratislava 

Katedra environmentalistiky a riadenia procesov, 
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach 
Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 

doc. Ing. Vojtech Anna, PhD.  
 
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 

RO 14 

Bratislava 
 
 
Nitra 

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

doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc. 
 
 
PhDr. Margita Jágerová, PhD. 

RO 202 

Žilina 
 
Košice 
 
Bratislava 

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

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 
 
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. 
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 

RO 313 Nitra Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre 

prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, 
CSc. 

RS 304 

Košice 
 
 
Bratislava 

Katedra environmentalistiky a riadenia procesov, 
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach 
Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 
Katedra častí strojov, Strojnícka fakulta, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 

doc. Ing. Vojtech Anna, PhD.  
 
 
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 
 
Ing. Miroslava Nemčeková, PhD. 

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

doc. Ing. Vojtech Anna, PhD. 

SI 111 
Prešov Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta 

prírodných a humanitných vied, Prešovská univerzita v 
Prešove 

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

SI 113 
Nitra 
Bratislava 

Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

Mgr. Noemi Pažinová, PhD.  
 
prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. 

SI 206 

Bratislava 
 
Košice 

Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 
Katedra biomedicínskeho inžinierstva, Strojnícka 
fakulta, Technická univerzita v Košiciach 

prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. 
 
Ing. Radovan Hudák, PhD. 
 

SI 217 Bratislava Katedra textilnej tvorby, Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave Mgr. Mária Fulková 

SK 30 

Žilina  
 
Prešov 

Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, 
Žilinská univerzita v Žiline, 
Fakulta výrobných technológií v Prešove, Technická 
univerzita v Košiciach 

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

SK 310 Zvolen Katedra drevárskych strojov a zariadení, Fakulta doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. 
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Sieť Sídlo vysokej 
školy Zapojená vysoká škola Koordinátor/partner na slovenskej 

vysokej škole 

environmentálnej a výrobnej techniky, Technická 
univerzita vo Zvolene  

SK 44 Nitra Fakulta ekonómie a manažmentu, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre doc. dr. Ing. Elena Horská 

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

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. 

SK 405 Nitra Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre doc. Ing. Zuzana Palková, 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, RS – Srbsko Sl – Slovinsko, SK 
– Slovensko,) 

 
Prehľad počtu koordinátorov a partnerov, zapojených v schválených sieťach programu CEEPUS 
na akademický rok 2009/2010 
 

 
(Zdroj: www.ceepus.info) 

 
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, XZ – 
Univerzita v Prištine, Kosovo  

 
Vychádzajúc z grafu, Slovensko má po Poľsku, spolu s Maďarskom, druhý najväčší počet partnerov 
(68) v schválených sieťach v školskom roku 2009/2010. 
 
Uzávierka elektronických prihlášok na mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských 
učiteľov žiadajúcich o mobility v zimnom semestri 2009/2010 – 15. jún 2009  
 
V zimnom semestri 2009/2010 bolo schválených 52 štipendijných pobytov pre zahraničných študentov, 
doktorandov a VŠ učiteľov v rozsahu 77 štipendijných mesiacov. Na zimný semester 2009/2010 bolo 
potvrdených koordinátormi CEEPUSu na slovenských vysokých školách ďalších 54 uchádzačov o 
štipendium (spolu 57 štipendijných mesiacov v sume 25 870 EUR). Týchto uchádzačov sme 
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vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v programe nemohli schváliť. Uchádzačom 
sme navrhli presunúť pobyty do letného semestra 2009/2010.  
 
Konferencia CEEPUS s cieľom prípravy dohody CEEPUS III – 25. – 26. júna 2009 vo Viedni 
 
V dňoch 25. – 26. júna 2009 sa vo Viedni konala konferencia s cieľom prípravy novej dohody CEEPUS 
III, ktorá nadväzuje na CEEPUS II. Organizovala ju Centrálna kancelária CEEPUS v spolupráci so 
Spolkovým ministerstvom pre vedu a výskum Rakúskej republiky. Konferencie sa zúčastnili všetky 
členské krajiny okrem Albánska a Macedónska. Slovenskú republiku zastupovali na zasadnutí 
RNDr. Mária Slugeňová zo Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠ SR, riaditeľka Odboru bilaterálnej 
spolupráce a programov, a Mgr. Jozef Jurkovič zo Sekcie vysokých škôl MŠ SR, riaditeľ Odboru 
vysokoškolského vzdelávania. Za národnú kanceláriu CEEPUS na Slovensku sa za SAIA, n. o., ako 
pozorovateľka zúčastnila koordinátorka programu Mgr. Monika Brečková.  
 
Centrálna kancelária CEEPUS pripravila koncept dokumentov týkajúcich sa pokračovania programu, 
ktoré vychádzali z dohody CEEPUS II a jej príloh: 

1 .  Návrh dohody CEEPUS III (CEEPUS III: Draft Agreement) 
2 .  CEEPUS III – Rokovací poriadok Spoločného výboru ministrov (CEEPUS III – Rules of 

Procedure of the Joint Committee of Ministers) 
3 .  CEEPUS III: Pracovný program 2011 – 2013 (CEEPUS III: Draft Work Programme 2011 – 

2013) 
 
Zástupcovia jednotlivých krajín predniesli počas zasadnutia pripomienky a pozmeňovacie návrhy 
k predostretým dokumentom (dokumenty boli zaslané v predstihu všetkým účastníkom zasadnutia). 
Národná kancelária ešte pred konferenciou vypracovala pre MŠ SR návrh pripomienok k jednotlivým 
dokumentom a prekonzultovala ich na osobnom stretnutí na ministerstve. Na základe poverenia Sekcie 
medzinárodnej spolupráce MŠ SR ich následne za Slovensko zaslala Centrálnej kancelárii CEEPUS. 
 
Na konferencii boli do dohody CEEPUS III zapracované o. i. nasledujúce zmeny (v porovnaní s 
predchádzajúcou platnou dohodou CEEPUS II): 

� rozšírenie oblasti podpory o výskum prepojený na vzdelávanie; v dôsledku toho pri učiteľských 
mobilitách podpora popri prednáškových pobytoch rozšírená o podporu výskumných aktivít 
prepojených na vzdelávanie, 

� ministerská konferencia sa bude konať každý druhý rok (počas CEEPUS II to bolo každoročne), 
� v rokoch, keď sa ministerská konferencia nebude konať, oznámi zmluvná strana štipendijnú 

kvótu pre prichádzajúce mobility písomne, minimum zostáva 100 štipendijných mesiacov, 
� úlohu depozitára preberie po maďarskom ministerstve zahraničných vecí Centrálna kancelária 

CEEPUS, 
� zdravotne postihnutí študenti budú mať možnosť získať dodatočné štipendijné mesiace (v praxi 

navýšenie štipendia). 
Podpísanie dohody CEEPUS III sa očakáva na nasledujúcej ministerskej konferencii v marci 2010. 
 
 
Uzávierky elektronických prihlášok uchádzačov na mobility v letnom semestri 2009/2010  
(pre mobility v rámci sietí a pre mobility freemoverov) – 31. október a 30. november 2009  
 
Na letný semester 2009/2010 bolo dosiaľ schválených 231 štipendijných pobytov (288 
štipendijných mesiacov). Štipendiá boli udelené celkovo vo výške 116 260 EUR. SAIA, n. o., zároveň 
dostala 1 žiadosť o financovanie letnej školy v letnom semestri 2009/2010. Žiadosť podala Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je zapojená do siete programu na rok 2009/2010. 
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Evalvačné stretnutie programu CEEPUS – 10. – 12. december 2009 vo Varšave 
 
Evalvačné stretnutie sa konalo vo Varšave v Poľsku. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia národných 
kancelárií a národní experti programu CEEPUS. Národný expert programu CEEPUS za SR prof. Ing. 
Marián Dzimko, CSc., prorektor Žilinskej univerzity v Žiline, z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti 
ospravedlnil svoju účasť (letenka zabezpečovaná národnou kanceláriou musela byť stornovaná), za 
slovenskú národnú kanceláriu sa stretnutia zúčastnila Mgr. Monika Brečková. 
 
Stretnutie bolo venované týmto bodom: 
� stav revízie dohody týkajúcej sa predĺženia programu z 5 na 7 rokov v jednotlivých krajinách, 
� celková evalvácia programu CEEPUS II, 
� legislatívne problémy týkajúce sa spoločných diplomov, 
� podpora jazykových kurzov a e-learningu, 
� finalizácia dohody CEEPUS III, stanoviská od všetkých krajín okrem Albánska a Srbska, 
� zameranie programu CEEPUS III, orientácia programu na výskum s dôrazom na podporu 

spoločných doktorandských programov,  
� rozširovanie programu o nové členské krajiny: prípravy na pristúpenie Moldavska (predpokladá sa, 

že Moldavsko sa stane členom programu počínajúc akad. rokom 2011/2012), 
� otázka Kosova – participovať v programe bude naďalej Univerzita v Prištine, nie Kosovo ako štát, 

v dôsledku neuznania nezávislosti Kosova troma členskými krajinami,  
� voľné štipendijné mesiace v rámci tematických sietí pre účastníkov z Moldavska, Ukrajiny, 

Bieloruska (prax v krajinách Poľsko a Rumunsko), 
� Ministerská cena 2010 za akad. rok 2008/2009 a podmienky pre účasť na hodnotení, Centrálna 

kancelária predostrela návrh pre nasledujúcu ministerskú cenu 2011 znížiť dodržanie kvóty 85 % 
čerpania štipendijných mesiacov na 75 %, návrh jednohlasne prijatý, 

� termín na hodnotenie expertmi a národnými kanceláriami odsúhlasený na 20. december 2009, 
� elektronický systém programu CEEPUS (skúsenosti národných koordinátorov s elektronickým 

systémom), 
� naplnenie kvót štipendijných mesiacov v jednotlivých krajinách (nízke naplnenie kvóty v Albánsku, 

Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore), 
� problémy s vyplácaním štipendií/s financovaním programu: Albánsko, Srbsko, Bosna 

a Hercegovina, Česká republika a Slovensko; Česká republika v tejto súvislosti avizovala zníženie 
kvóty štipendijných mesiacov pre budúci akademický rok, 

� systém hodnotenia sietí na Medzinárodnej komisii programu CEEPUS (Centrálna kancelária 
CEEPUS z finančných a časových dôvodov predostrela návrh, aby hodnotenie sietí na akad. rok 
2010/2011 a prerozdelenie štipendijných mesiacov v rámci schválenej kvóty prebehlo výlučne on-
line), návrh bol účastníkmi jednohlasne prijatý, 

� príprava Ministerskej konferencie programu CEEPUS (konferencia sa bude konať dňa 25. marca 
2010 v Budve v Čiernej Hore), 

� keďže medzinárodné hodnotenie projektov sietí a pridelenie štipendijných mesiacov prebehne on-
line v čase pred Ministerskou konferenciou, jednotlivé zmluvné strany budú vyzvané zaslať kvótu 
štipendijných mesiacov formou e-mailu,  

� 2 typy študijných pobytov – štandardné – v rámci zvoleného študijného programu, vedecké – voľná 
voľba prednášok, seminárov a cvičení, 

� príprava CEEPUS TV v spolupráci s rakúskou televíziou, 
� vízia začleniť výber nominantov v rámci softvéru CEEPUS z dôvodu transparentnosti selekcie, 
� diskusia o možnosti podpory pre tzv. „teacher training“ ako alternatíva k prednáškovým pobytom 

učiteľov – viaceré krajiny vyjadrili skôr nesúhlasné stanovisko (Poľsko, Chorvátsko, Slovensko), 
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� minimálna dĺžka trvania letných škôl 10 dní, 
� ubytovanie – problémy s ubytovaním štipendistov v Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore a Albánsku, 
� zrušenie vízovej povinnosti pre krajiny Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko. 
 
Stretnutie národných koordinátorov (12. december 2009) bolo venované týmto bodom: 
� predstavenie portálu www.europe-now.eu (cieľová skupina študenti a absolventi so skúsenosťou 

zahraničnej mobility v rámci Európy), 
� systém registrácie sietí do programu CEEPUS, 
� systém administrácie prihlášok na mobility, 
� diskusia o skúsenostiach národných koordinátorov s elektronickým systémom programu CEEPUS, 
� softvér používaný na www.scholarships.at, oboznámenie sa s možnosťami a funkciami, pripravuje 

sa nový softvér CEEPUS III, ktorý bude fungovať na podobnom princípe, o. i. výhoda – možnosť 
exportovať dáta,  

� záverečné správy štipendistov momentálne viditeľné len pre centrálnu kanceláriu, v budúcnosti 
sprístupnené aj národným kanceláriám. 

 
Hodnotenie sietí na Ministerskú cenu 2010 za akademický rok 2008/2009 – december  
 
Podmienky získania Ministerskej ceny:  
� sieť musí existovať v akademickom roku 2008/2009 a v 2009/2010, 
� sieť podala záverečnú správu o činnosti, 
� kvóta mobilít bola naplnená minimálne na 85 %, 
� sieť nezískala Cenu ministra za posledné tri roky. 
  
Dané podmienky splnilo 11 sietí, slovenské vysoké školy sú zastúpené v 10 sieťach. Siete sú 
v priebehu decembra hodnotené členmi národnej komisie jednotlivých krajín ako aj národnými 
kanceláriami. Vyhodnotenie bodovania sa uskutoční v januári 2010, sieť s najvyšším ohodnotením získa 
Ministerskú cenu, ktorá bude slávnostne odovzdaná na Ministerskej konferencii v Budve dňa 25. marca 
2010.  
 
 
Prehľad prijatých štipendistov programu CEEPUS v roku 2009 
 
V roku 2009 prijali slovenské vysoké školy celkovo 375 štipendistov v rozsahu 439 štipendijných 
mesiacov. Slovenské vysoké školy prijali 103 študentov na semestrálne pobyty, pobyty spojené 
s vypracovaním záverečnej práce alebo účastníkov študentských exkurzií, resp. letných škôl (spolu 162 
štipendijných mesiacov), 106 doktorandov na krátkodobé výskumné pobyty (111 štipendijných 
mesiacov) a 166 učiteľov na prednáškové pobyty (166 štipendijných mesiacov).  
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Najviac štipendistov pochádzalo z Poľska, Maďarska, Rumunska, Českej republiky a Srbska. 
 

 
 

Pozn.: PL – Poľsko, HU- Maďarsko, RO – Rumunsko, CZ – Česká republika, HR – Chorvátsko, RS – Srbsko, BG – 
Bulharsko, SI – Slovinsko, AT – Rakúsko, ME – Čierna Hora, AL – Albánsko, BaH – Bosna a Hercegovina 

 
 
Najvyšší počet štipendistov prijala Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach 
a Slovenská technická univerzita v Bratislave. 
 

 
 

Pozn.: UNIZA – Žilinská univerzita v Žiline, TUKE – Technická univerzita v Košiciach, STU – Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, UJS – Univerzita J. Seleyho v Komárne, UNIBA – Univerzita Komenského v Bratislave, 
TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene, UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, VŠVU – Vysoká škola 
výtvarných umení v Bratislave, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SPU – Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, EUBA – Ekonomická univerzita v Bratislave, UNIPO – Prešovská univerzita v Prešove 
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Prehľad prijatých štipendistov programu CEEPUS v akademickom roku 2008/2009 
 
V akademickom roku 2008/2009 slovenské vysoké školy prijali v rámci programu CEEPUS 358 
zahraničných štipendistov (v rozsahu 429 štipendijných mesiacov). Slovenské vysoké školy 
zároveň vyslali 479 slovenských štipendistov (v rozsahu 666 štipendijných mesiacov) na 
zahraničné vysoké školy v členských krajinách programu CEEPUS. Nasledujúci graf znázorňuje počet 
štipendistov, ktorých jednotlivé slovenské vysoké školy prijali a vyslali. 
 

 
 

Pozn.: UNIZA – Žilinská univerzita v Žiline, TUKE – Technická univerzita v Košiciach, STUBA – Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, UKBA – Univerzita Komenského v Bratislave, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SPU – Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre, TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene, EUBA – Ekonomická univerzita v Bratislave, 
UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, UJS – Univerzita J. 
Seleyho v Komárne, UVL – Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, UNIPO – Prešovská univerzita v Prešove, UPJŠ – 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 
Ďalší graf ukazuje počty štipendistov zo zahraničia podľa domácej krajiny, ako aj cieľové krajiny pre 
slovenských štipendistov. 
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Rôzne  
 
Pracovné stretnutia s koordinátormi a partnermi programu CEEPUS organizované SAIA, n. o. 
 
V mesiacoch máj a jún organizovala SAIA, n. o., pracovné stretnutia s koordinátormi a partnermi 
programu CEEPUS v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach. Stretnutia boli zamerané na poskytnutie 
informácií týkajúcich sa programu. Koordinátorka programu poskytla účastníkom praktické rady, ako 
pracovať s elektronickým systémom na www.ceepus.info, ako správne potvrdzovať prijatia 
registrovaných zahraničných uchádzačov o pobyty na svojich pracoviskách v rámci schválených sietí, 
ako schvaľovať zaregistrovaných slovenských žiadateľov o štipendium v rámci schválených sietí. Na 
stretnutiach sa prerokovali aj otázky financovania programu (vyplácania štipendií, preplácania 
cestovného, financovania intenzívnych kurzov a exkurzií).  
 
Harmonogram stretnutí: 
• 26. 5. –  miesto konania: Hotel Tatra Bratislava (pre vysoké školy na západnom Slovensku) 
• 27. 5. – miesto konania Technická univerzita v Košiciach (pre vysoké školy na východnom 

Slovensku) 
•  8. 6. – miesto konania: Technická univerzita vo Zvolene (pre vysoké školy na strednom Slovensku)  
 
 
Informovanosť o programe a jeho propagácia 
 
SAIA, n. o., informovala o programe na rôznych seminároch a informačných dňoch, ktoré organizovala 
pre vysoké školy, ďalej zverejňovala informácie na svojej webovej stránke www.saia.sk a v májovom 
čísle  Bulletinu SAIA, ako aj v mimoriadnom 70-stránkovom Bulletine SAIA zameranom na prehľad 
štipendií a grantov 2010/2011. SAIA vydala aj špeciálnu brožúrku venovanú informáciám o programe 
CEEPUS pre slovenských záujemcov (máj 2009). 

 
 
Májové číslo Bulletinu SAIA špeciálne  
zamerané na informácie o programe CEEPUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SAIA vydala o programe informačnú brožúru, v ktorej sú spracované praktické rady  
        ako postupovať pri podávaní projektov a prihlasovaní sa na štipendijné pobyty. 
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Na nasledujúcich informačných seminároch a výstavách boli poskytnuté informácie o programe 
a rozdané informačné materiály: 

• 28. 1.  Praha, výstava Gaudeamus, 
• 25. 2.  Pedagogická fakulta UK BA, informačný seminár pre študentov a doktorandov  
• 12. – 13. 3. Bratislava, výstava Národné dni kariéry 
• 30. 3.  Bratislava, Školenie pracovníkov SAIA, n. o. 
• 8. 4.  Filozofická fakulta UK Bratislava, informačný seminár pre študentov  
• 28. 4.  STU Bratislava, informačný seminár pre študentov a doktorandov 
• 29. 4.  UMB Banská Bystrica, informačný seminár pre študentov 
• 6. 5.  Prešovská univerzita v Prešove, informačný seminár pre študentov  
• 21. 5.  TU Košice, informačný seminár pre študentov a doktorandov 
• 8. 10.  Akadémia – Vapac, SIBAMAC Aréna NTC Bratislava 
• 13. 10.  Informačný seminár na Ekonomickej univerzite v Bratislave pre študentov a 

doktorandov) 
• 14. 10.  Informačný seminár na Univerzite Komenského v Bratislave pre študentov 
• 21. 10.  Informačný seminár na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

pre študentov 
• 3. 11.       Informačný seminár na STU v Bratislave pre študentov a doktorandov 
• 12. 11.       Informačný seminár na Trnavskej univerzite v Trnave pre študentov a doktorandov 
• 26. 11.       Informačný seminár v knižnici UPJŠ Košice pre študentov a doktorandov 
• 25. – 27. 11. Pro Educo – fórum vzdelávania, kariéry a inovácií, Dom techniky Košice 

 
Okrem uvedených seminárov a informačných dní bola propagácia programu zabezpečovaná aj v rámci 
podujatí organizovaných 5 regionálnymi pracoviskami SAIA v rámci vlastných aktivít. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
V Bratislave 25. 1. 2010                Mgr. Monika Brečková, 
            koordinátorka programu 
              Národná kancelária programu CEEPUS 


