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Multilaterálny program CEEPUS 

Národná kancelária programu CEEPUS 
SAIA, n. o. 

 
Správa za rok 2010 

 
 
Úlohou SAIA, n. o., je na základe zmluvy o poskytovaní služieb s MŠVVaŠ SR zodpovedná za 
administratívne a organizačné zabezpečenie programu, najmä: 
• poskytovanie informácií o programe, 
• poskytovanie poradenstva pri príprave projektov sietí, 
• poskytovanie poradenstva pri príprave 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 2010 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 (koordinátorky 

programu poskytli osobne informácie 685 záujemcom, telefonicky 902 záujemcom a e-mailom       
945 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 
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, 
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• 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 
• organizáciu Evalvačnej konferencie CEEPUS 9. – 11. 12. v Bratislave. 
 
Personálne zmeny v národnej kancelárii CEEPUS 
Vzhľadom na rozsah agendy v rámci programu a s ohľadom na finančné možnosti došlo v SAIA 
k prerozdeleniu agendy v rámci programu CEEPUS. Vyslania štipendistov, ako aj aktivity súvisiace 
s programom ako celkom zastrešuje naďalej Mgr. Monika Brečková. Agendu týkajúcu sa prijatia 
zahraničných štipendistov (mobility na akademický rok 2010/2011) prebrala v rámci slovenskej národnej 
kancelárie CEEPUS Júlia Karabová. Za finančnú oblasť v rámci programu zodpovedá Ing. Zuzana 
Vargaová, pomocné práce zabezpečuje aj pracovníčka finančného oddelenia Bc. Katarína Halajová. 
Celkovo ide v priemere o pracovné nasadenie ekvivalentu 1,5 osobočloveka na program mesačne. 
 
 
Finančné zabezpečenie programu 
 
MŠVVaŠ SR schválilo na program pre rok 2010 sumu 250 000 EUR. 
 
Prehľad o prevode finančných prostriedkov na program CEEPUS na účet SAIA, n. o., 
v sledovanom období január – december 2010: 
1. čiastka prevedená na účet SAIA, n. o., dňa 13. 1. 2010               46 000,- EUR 
2. čiastka prevedená na účet SAIA, n. o., dňa 22. 4. 2010                2 121,- EUR 
3. čiastka prevedená na účet SAIA, n. o., dňa 26. 4. 2010         120 000,- EUR 
4. čiastka prevedená na účet SAIA, n . o., dňa 24. 9. 2010           61 900,- EUR 
spolu                 230 021,- EUR 
 
 
Prehľad o vyplatení štipendií a cestovného v období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 
Vyplatené štipendiá: 378 osôb1, t. j. 448 štipendijných mesiacov                170 862,00 EUR 
(Vyplatené štipendiá zahŕňajú aj štipendistov 1 exkurzie a 1 letnej školy) 
Vyplatené cestovné: 152  osôb2             12 373,98 EUR 
Spolu:                                                   183 235,98 EUR 
 
Administratívne a organizačné zabezpečenie SAIA, n. o.:                          30 000 EUR 
Organizačné zabezpečenie Evalvačnej konferencie CEEPUS v Bratislave           2 932,20 EUR 
Spolu               216 168,18 EUR 
 
SAIA v roku 2010 nevyčerpala sumu vo výške 13 852,82 EUR, táto suma bola poukázaná na účet 
MŠVVaŠ SR. Nevyčerpaná suma súvisí s plánovaním pobytov štipendistov a koordinátorov sietí 
vzhľadom na skúsenosti s programom v predchádzajúcich rokoch – keďže v predchádzajúcich rokoch 
bolo k dispozícii menej finančných zdrojov na štipendiá, než bol záväzok SR v programe, boli pobyty 
štipendistov presúvané zo zimného na letný semester prebiehajúceho akademického roka. Tieto 
presuny pravdepodobne spôsobili, že uchádzači aj v tomto roku plánovali pobyty podľa tohto prístupu. 
Národná kancelária komunikovala s koordinátormi v rámci sietí, že v roku 2010 MŠVVaŠ SR vyčlenilo 
na program dostatok prostriedkov, napriek tejto snahe nedošlo k úplnému čerpaniu. Predpokladáme, že 
ak ministerstvo dodrží financovanie programu aj v ďalších rokoch, dôjde k prirodzenej zmene pri 
plánovaní prostriedkov a prostriedky budú čerpané v predpokladanej výške. 

                                                           
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  



 3

 
 
Dôležité termíny v programe CEEPUS: 
 
Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 2009/2010 – 15. január 2010 
 
Na akademický rok 2010/2011 bolo podaných celkovo 62 projektov sietí, slovenské vysoké školy 
participovali v 47 sieťach – z toho 6 sietí koordinovali slovenské vysoké školy a slovenské vysoké školy 
figurovali v sieťach 76-krát ako partneri. Slovensko spolu s Poľskom (87 partnerov), Maďarskom (84 
partnerov), Rumunskom (78 partnerov) a Českom (74 partnerov) patrí ku krajinám s najvyšším počtom 
partnerov spomedzi 14 členských krajín. 
 
Projekty sietí, ktoré koordinujú slovenské vysoké školy: 
 

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

� Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Fakulta ekonomiky a manažmentu) - doc. 
Elena Horská (predĺženie siete)  

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

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

� Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  (Technická fakulta) - doc. Zuzana Palková 
(predĺženie siete) 

� Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja) – Dr. Eleonóra Marišová (nová 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 vysokých škôl v sieti realizujú alebo majú záujem 
realizovať spoločný program), 

� zavedený ECTS systém. 
 

 
Národná výberová komisia programu CEEPUS v Bratislave – 9. marec 2010 
 
• Koordinátorka programu spracovala obsah projektov sietí a pripravila podkladové materiály pre 

Národnú výberovú komisiu programu CEEPUS.  
• Národná výberová komisia programu CEEPUS 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; na zasadnutí sa zúčastnili 4 členovia národnej komisie (svoju účasť na zasadnutí národnej 
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komisie ospravedlnili doc. Hrehovčík a prof. Vozár, ktorí však odovzdali svoje hodnotenia 
jednotlivých sietí pred zasadnutím komisie). 

• Národná výberová komisia zhodnotila návrhy na akademické siete v akademickom roku 2010/2011, 
v ktorých figurujú slovenské verejné vysoké školy ako koordinátori a ako partneri. 

• Siete sú hodnotené národnými expertmi, každý národný expert vkladá body do elektronického 
systému (pod svojím užívateľským menom a heslom) individuálne. 

• Národným expertom boli pridelené siete 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). 

• Bodovanie národných expertov bolo vložené do elektronického systému programu CEEPUS, okrem 
národných expertov hodnotia siete národné kancelárie (konkrétne hodnotia dve kategórie: 
komunikácia koordinátorov/partnerov s národnou kanceláriou a čerpanie štipendijnej kvóty), 
centrálna kancelária hodnotí siete organizačnými bodmi (v rámci ktorých sa zohľadňuje, či siete mali 
včas do uzávierky nahraté potrebné dokumenty v projektoch sietí). 

• Koordinátorka programu spracovala závery zo zasadnutia Národnej výberovej komisie programu 
CEEPUS. 

• Národná komisia schválila financovanie 1 exkurzie a 1 letnej školy v rámci schválených sietí na 
akademický rok 2009/2010 v celkovej výške 12 084,- EUR nasledujúcim vysokým školám: 

     - Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, koordinátor prof. Dr. Ing. Ivan Kuric, 3 012,- EUR 
    - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU     

v Nitre, koordinátorka doc. Ing. arch. Róberta Štepánková, PhD., 9 072,- EUR 
• Národná komisia schválila úpravu podmienok pri refundáciách cestovného pri použití osobného 

motorového vozidla. Slovenským štipendistom sa nebude preplácať cestovné do výšky cestovného 
lístka 1. triedy (tak ako to bolo doposiaľ v prípade učiteľov), ale len do výšky cestovného lístka 2. 
triedy. K úprave podmienok sa pristúpilo z dôvodu nárastu počtu žiadostí o refundovanie cestovného 
pri použití osobného motorového vozidla. 

 Podmienky pri použití osobného motorového vozidla boli upravené takto: 
 Pri použití súkromného cestného motorového vozidla bude cestovné refundované vo výške 

cestovného lístka 2. triedy, a to za predpokladu, že pred uskutočnením cesty bola podaná a 
schválená žiadosť o povolenie na použitie osobného motorového vozidla. Žiadosť je potrebné 
vopred adresovať e-mailom na národnú kanceláriu. Nie je potrebné predkladať doklad o výške 
cestovného zo ŽSR. V prípade použitia osobného motorového vozidla viacerými štipendistami 
súčasne v tom istom termíne môže byt cestovné refundované len jednej osobe.  

 

Medzinárodná komisia – on-line 16. marec 2010 
 
• Medzinárodná komisia sa po prvýkrát uskutočnila on-line za účasti koordinátorov národných 

kancelárií.  
• Predmetom bolo odsúhlasenie schválených sietí na základe poradia (Ranking list) vyplývajúceho z 

hodnotenia. Centrálna kancelária navrhla schváliť 55 zo 62 podaných sietí. Národné kancelárie 
v zásade vyjadrili súhlas so schválením 55 sietí, prebehla však krátka diskusia o sieti CZ 201, ktorá 
skončila v poradí 56. Keďže bol rozdiel medzi hodnotením sietí umiestnených na 55. a 56. mieste 
veľmi malý (0,30) a sieť fungovala v uplynulých troch rokoch relatívne úspešne, podporilo návrh 
českej národnej kancelárie schváliť aj túto sieť niekoľko ďalších národných kancelárií. Centrálna 
kancelária návrh nepodporila, na akademický rok 2010/2011 bolo teda schválených 55 sietí. Všetky 
siete koordinované slovenskými vysokými školami prešli úspešne schvaľovacím procesom. 
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• Ďalším bodom programu 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 2 841 štipendijných mesiacov. Vzhľadom na 
schválenú kvótu 600 štipendijných mesiacov, ktoré Slovensko vložilo do programu CEEPUS na 
školský rok 2010/2011 na Ministerskej konferencii v Budve v Čiernej Hore dňa 25. marca 2010, bola 
celková požiadavka štipendijných mesiacov krátená o 2 241 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). 

 
Siete so zastúpením Slovenska podľa krajiny koordinujúcej vysokej školy: 
 

Koordinujúca krajina 2009/2010 2010/2011 

Bulharsko 2 1 

Česká republika 4 4 

Chorvátsko 2 3 

Maďarsko 6 5 

Poľsko 5 5 

Rakúsko 8 8 

Rumunsko 4 4 

Slovensko 5 6 

Slovinsko 4 5 

Srbsko 2 2 

SPOLU 42 43 

 
Zo schválených 55 sietí majú slovenské vysoké školy v akademickom roku 2010/2011 zastúpenie v 43 
sieťach, z toho v 6 sieťach sú koordinátormi. Slovenské vysoké školy zároveň v sieťach figurujú 72-krát 
ako partneri. Slovensko má po Rakúsku najvyšší počet koordinátorov.  
 
Rozdelenie schválených sietí, v ktorých participujú slovenské vysoké školy, podľa vedného 
odboru: 

� technické vedy: 17 sietí 
� spoločenské a humanitné vedy: 14 sietí 
� prírodné vedy, vrátane poľnohospodárskych a lesníckych vied: 12 sietí 

 
 
V akademickom roku 2010/2011 je zapojených do programu 15 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  
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� 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 
� Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
 

 
Zoznam schválených sietí v školskom roku 2010/2011 

 

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.  
 
doc. 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 22 Bratislava Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 

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  
 
Bratislava 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v 
Bratislave    

doc. Ing. arch. Roberta Štepánková, 
PhD. 
doc. RNDr. Katarína Pavlíčková, CSc. 

CZ 404 Bratislava Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 

doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 

HR 107 Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach 

prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, 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. 
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Sieť 
Sídlo 

vysokej 
školy 

Zapojená vysoká škola Koordinátor/partner na 
slovenskej vysokej škole 

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 28 

Bratislava 
 
 
Košice 
 
Ružomberok 

Ústav prírodných, humanitných a spoločenských 
vied, Strojnícka fakulta, Slovenská technická 
univerzita v Bratislava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická 
univerzita Košice 
Pedagogická fakulta , Katolícka univerzita v 
Ružomberku 

doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.  
 
 
RNDr. Štefan Berežný, PhD. 
 
PaedDr. Ján Gunčaga, 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 
 
Bratislava 

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, 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 

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

PL56 
Bratislava 
Žilina 

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

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

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

vysokej 
školy 

Zapojená vysoká škola Koordinátor/partner na 
slovenskej vysokej škole 

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 21 Bratislava Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
 

Mgr. Jaroslava Bartišková 

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  
 
Košice 

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 

environmentálnej a výrobnej techniky, Technická 
univerzita vo Zvolene  

doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. 

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 
 
Bratislava 

Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej 
informatiky, Strojnícka fakulta, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave  

doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. 
 
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD. 

SK 505 Nitra Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

JUDr. Eleonóra Marišová, 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) 
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16. ministerská konferencia programu CEEPUS v Budve – 25. marca 2010 
 
• Slovenskú delegáciu viedol na ministerskej konferencii v Budve (Čierna Hora) štátny tajomník 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky Ing. Jozef Habánik, PhD. Konferencie sa za Slovensko 
zúčastnila taktiež PhDr. Emília Hargalová zo Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR a 
koordinátorka programu CEEPUS Mgr. Monika Brečková z Národnej kancelárie CEEPUS. 

• V súvislosti s predlžovaním platnosti dohody CEEPUS II z 5 na 7 rokov, t. j. do 31. júla 2011, 
maďarský depozitár informoval, ktoré krajiny doručili schvaľovací dokument potvrdzujúci predĺženie 
dohody. Zatiaľ schvaľovacie dokumenty doručilo 9 krajín, vrátane Slovenska. Ostatné krajiny 
informovali o stave prípravy schvaľovacieho dokumentu.  

• Generálna tajomníčka poukázala na problémy v súvislosti s vyplácaním štipendií v krajinách 
Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Macedónsko, Čierna Hora a Slovensko. V prípade 
Slovenska poukázala na nedodržanie kvóty vyplatenia 600 štipendijných mesiacov, ku ktorej sa 
Slovensko zaviazalo na 15. Ministerskej konferencii v Bukurešti, zároveň však vyzdvihla navýšenie 
finančných prostriedkov v rámci programu v roku 2010. 

• Na Ministerskej konferencii programu CEEPUS bola odovzdaná Ministerská cena za najlepšiu sieť 
fungujúcu v akademickom roku 2008/2009, ktorú získala rakúska sieť AT 12 Language and 
literature in a Central European context. Koordinátorom siete je Viedenská univerzita (sieť tvorí 
celkovo 18 partnerských fakúlt/inštitútov VŠ, Slovensko je v sieti zastúpené Filozofickou fakultou 
Univerzity Komenského v Bratislave – v akademickom roku 2008/2009 bol partnerom za 
Filozofickú fakultu UK prof. PhDr. Ondrej Meszáros, PhD) . 

• Dohoda CEEPUS III bola jednohlasne schválená a slávnostne podpísaná všetkými 
členskými krajinami. V Českej republike bude dohoda ratifikovaná s výnimkou článku 8 
týkajúceho sa arbitráže. 
 

 
 

Za Slovensko dohodu CEEPUS III podpisoval štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ing. Jozef Habánik, PhD. 
 

• Členské krajiny vyjadrili súhlas s pristúpením Moldavska k programu CEEPUS od 
akademického roku 2011/2012. Moldavská ministerka školstva Nadejda Velisco vyjadrila 
poďakovanie za podporu a príležitosť participovať v programe. Na prvom zasadnutí v rámci 
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CEEPUS III bude potrebné opätovne potvrdiť toto rozhodnutie. Moldavsko pristúpi k programu, až 
keď dohoda CEEPUS III vstúpi do platnosti. 

• Na rok 2010 bola za predsednícku krajinu programu zvolená Poľská republika (na obdobie do 17. 
ministerskej schôdze v roku 2011).  

• Slovensko oznámilo na Ministerskej konferencii financovanie 600 štipendijných mesiacov 
pre prijímaných zahraničných štipendistov v akademickom roku 2010/2011. 

 
 
Štipendijné mesiace, ktoré vložili do programu členské štáty na akademický rok 2010/2011: 
 

Krajina Kvóta  2009/2010 Kvóta 2010/2011 
Albánsko 130 130 
Bulharsko  440 350 
Bosna a Hercegovina 100 100 
Česká republika 650 625 
Čierna Hora 155 165 
Chorvátsko 450 450 
Maďarsko 550 315 
Macedónsko 120 120 
Poľsko 650 670 
Rakúsko 1 100 1 100 
Rumunsko 625 625 
Slovensko 600 600 
Slovinsko 360 360 
Srbsko 350 150 
Univerzita v Prištine  100 100 
SPOLU 6 380 5 860 

 
 
Kvótu z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov znížilo Bulharsko, Maďarsko, Srbsko, 
o miernom znížení kvóty informovala aj Česká republika. 
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Prehľad počtu koordinátorov a partnerov, zapojených v schválených sieťach programu CEEPUS 
na akademický rok 2010/2011 

 
 

 (Zdroj: www.ceepus.info) 
 
Pozn.: AL – Albánsko, AT- Rakúsko, BG – Bulharsko, CZ – Česká republika, HR- Chorvátsko, HU – Maďarsko, MK – 
Macedónsko, ME – Čierna Hora, PL – Poľsko, RO – Rumunsko, RS – Srbsko, Sl – Slovinsko, SK – Slovensko, XZ – 
Univerzita v Prištine, Kosovo  

 
Vychádzajúc z grafu, Slovensko koordinuje 6 sietí a zároveň má ďalších 66 partnerov v iných sieťach, 
radí sa teda k aktívnym členom programu. 
 
Uzávierka elektronických prihlášok na mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských 
učiteľov žiadajúcich o mobility v zimnom semestri 2010/11 – 15. jún 2010  
 
V zimnom semestri 2010/2011 bolo schválených 68 štipendijných pobytov zahraničným študentom, 
doktorandom a VŠ učiteľom v rozsahu 100 štipendijných mesiacov. K 15. júnu bolo potvrdených 173 
žiadostí slovenských uchádzačov o mobility do členských krajín programu. 
 
Uzávierky elektronických prihlášok uchádzačov na mobility v letnom semestri 2010/2011  
(pre mobility v rámci sietí a pre mobility freemoverov) – 31. október a 30. november 2010  
 
Na letný semester 2010/2011 bolo doteraz schválených 220 štipendijných pobytov (275 štipendijných 
mesiacov). Štipendiá boli udelené celkovo vo výške 102 460 EUR. SAIA, n. o., zároveň dostala 1 
žiadosť o financovanie letnej školy (SPU Nitra) a 1 žiadosť o financovanie exkurzie (ŽU Žilina) v letnom 
semestri 2010/2011.  
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Národná kancelária potvrdila 425 žiadostí slovenských uchádzačov o sieťové mobility na letný 
semester. V kategórii freemover potvrdila 81 žiadostí, z toho 13 žiadostí zamietla z formálnych dôvodov 
(chýbajúce dokumenty), ostatné postúpila na posúdenie zahraničným národným kanceláriám. 
 
 
Evalvačné stretnutie programu CEEPUS –  9. - 11. december 2010 v Bratislave 
 
Evalvačná konferencia sa na žiadosť Centrálnej kancelárie CEEPUS konala v Bratislave 
(zorganizovanie tohto podujatia a jeho financovanie z rozpočtu programu CEEPUS odsúhlasila SMS 
MŠVVaŠ SR). Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia národných kancelárií a národní experti programu 
CEEPUS. Za Slovensko sa zúčastnil národný expert programu CEEPUS prof. Ing. Marián Dzimko, 
CSc., zo Žilinskej univerzity v Žiline, za slovenskú národnú kanceláriu sa zúčastnili Mgr. Monika 
Brečková a Júlia Karabová. Účastníkov konferencie privítala RNDr. Mária Slugeňová, riaditeľka Odboru 
bilaterálnej spolupráce a programov SMS MŠVVaŠ SR, a Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka SAIA, 
n. o. 
 
Stretnutie bolo venované týmto bodom: 
• na úvod generálna tajomníčka programu Elisabeth Sorantin sumarizovala v prezentácii vývoj 

programu a súčasné tendencie a zameranie programu v CEEPUS III (orientácia programu na 
výskum s dôrazom na podporu spoločných doktorandských programov) 

• predsedníčka programu prof. Barbara Kudrycka, ministerka vedy a vzdelávania Poľskej republiky sa 
stretnutia nezúčastnila, adresovala však účastníkom list, v ktorom zdôraznila význam programu 
v rámci univerzitnej spolupráce v regióne strednej a východnej Európy, ako aj nevyhnutnosť 
kontinuity v rámci národných kancelárií, reagovala tak pritom na časté personálne zmeny 
v národných kanceláriách, podčiarkla potrebu zabezpečiť prenos know-how  

• stav schvaľovania dohody CEEPUS III v jednotlivých krajinách, dohoda vstúpi do platnosti 1. mája 
2011; centrálnej kancelárii CEEPUS ako depozitáru je potrebné doručiť schvaľovací dokument; 
špecifické krajiny: Priština/Kosovo, neparticipuje na úrovni štátu, ale iba Prištinská univerzita 
v dôsledku neuznania nezávislosti Kosova troma členskými krajinami. Moldavsko pristúpi 
k programu v akademickom roku 2011/2012, implementácia o pristúpení k programu ešte prebieha 

• financovanie exkurzií (v trvaní min. 3 dni) vs. štipendijný mesiac – centrálna kancelária pripraví na 
ministerksú konferenciu odporúčanie, aby sa bez vplyvu na rozpočet zvýšila kvóta o štipendiá na 
exkurzie (potreba rozlišovať medzi štipendiami na klasické mobility a štipendiami na krátkodobé 
pobyty) 

• zapojenie súkromných vysokých škôl: národné kancelárie z Maďarska, Poľska a Srbska potvrdili, že 
sú do programu zapojené v súčasnosti aj ich súkromné vysoké školy. Na Slovensku sú momentálne 
oprávnené participovať v programe len verejné vysoké školy. Pri súkromných školách predstavuje 
problém školné – štipendisti programu CEEPUS musia byť oslobodení od prípadného školného. 
V prípade, že by súkromné vysoké školy poplatky za školné od štipendistov nevyberali, zapojenie sa 
do programu nie je vylúčené. O oprávnenosti inštitúcií sa rozhoduje na národnej úrovni, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR vyjadrilo súhlas so zapojením súkromných vysokých škôl do 
programu, SAIA tlmočila túto informáciu na konferencii, zapojenie sa súkromných vysokých škôl 
bude možné najskôr od akademického roka 2011/2012. 

• vyplácanie štipendií pre prichádzajúcich štipendistov (problémy v Bosne a Hercegovine, krátenie 
štipendií v Rumunsku) a cestovného pre vysielajúcich štipendistov (cestovné nevyplácajú Maďarsko, 
Srbsko, Slovinsko a Prištinská univerzita) 

• možnosť zapojenia neoprávnených inštitúcií do programu – na pozvanie oprávnenej inštitúcie za 
podmienky, že neohrozí rozpočet programu, ako tzv. silent partners  (v prípade zapojenia 
mimočlenských krajín programu vypláca štipendiá vysielajúca krajina pre vysielaných aj pre 
prichádzajúcich štipendistov) 
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• zakladanie sietí a predlžovanie činnosti sietí  len v prípade nových partnerov sietí je potrebné 
predkladať dokumenty Letter of Endorsement  (súhlas rektora o zapojení vysokej školy do aktivít 
siete) a Letter of Intent (potvrdenie zodpovedného zástupcu vysokej školy o uznaní štúdia 
absolvovaného študentmi v zahraničí), úlohou národných kancelárií je skontrolovať dokumenty pri 
starších sieťach, dané dokumenty platné pre CEEPUS II zostávajú v platnosti aj pre CEEPUS III 

• prípravy zasadnutia Ministerskej konferencie programu (uskutoční sa 18. – 19. marca 2010 vo 
Varšave) 

• zasadnutie medzinárodnej komisie, na ktorej sa schvaľujú siete na ďalší akademický rok 
a distribuujú štipendijné mesiace medzi jednotlivé vysoké školy, sa pravdepodobne uskutoční vo 
Viedni v Rakúsku   

• Ministerská cena v roku 2011 za akademický rok 2009/10 a podmienky podmienky pre účasť na 
hodnotení: 75-percentné čerpanie štipendijných mesiacov, vypracovanie záverečnej správy za 
činnosť siete, sieť je aktívna v uplynulom i súčasnom akad. roku a nezískala v uplynulých troch 
rokoch ministerskú cenu), termín na ukončenie hodnotenia expertmi odsúhlasený na 25. januára 
2010 

 
Stretnutie zástupcov národných kancelárií (konalo sa po skončení evalvačnej konferencie dňa 11. 
december 2010 rovnako v Bratislave) bolo venované týmto bodom: 
• elektronický systém programu CEEPUS (skúsenosti národných koordinátorov s elektronickým 

systémom) 
• systém registrácie sietí do programu CEEPUS 
• systém administrácie prihlášok na mobility 
 

 
 
 
 
Prehľad prijatých štipendistov programu CEEPUS v roku 2010 
 
V roku 2010 prijali slovenské vysoké školy celkovo 378 štipendistov v rozsahu 448 štipendijných 
mesiacov. Slovenské vysoké školy prijali 91 študentov na semestrálne pobyty, pobyty spojené 
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s vypracovaním záverečnej práce alebo účastníkov študentských exkurzií, resp. letných škôl (spolu 157 
štipendijných mesiacov), 80 doktorandov na krátkodobé výskumné pobyty (84 štipendijných mesiacov) 
a 207 učiteľov na prednáškové pobyty (207 štipendijných mesiacov).  
 

 
 
Najviac štipendistov pochádzalo z Poľska, Českej republiky, Rumunska a Maďarska. 
 
 

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



 15

 
Pozn.: UNIZA – Žilinská univerzita v Žiline, TUKE – Technická univerzita v Košiciach, STU – Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, UNIBA – Univerzita Komenského v Bratislave, TUZVO – 
Technická univerzita vo Zvolene, EUBA – Ekonomická univerzita v Bratislave, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, KU – 
Katolícka univerzita v Ružomberku, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, UJS – Univerzita J. Seleyho v Komárne, 
UNIPO - Prešovská univerzita v Prešove, UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trenčíne 

 
Prehľad prijatých štipendistov programu CEEPUS v akademickom roku 2009/2010 
V akademickom roku 2009/2010 slovenské vysoké školy prijali v rámci programu CEEPUS 364 
zahraničných štipendistov (v rozsahu 430 štipendijných mesiacov). Slovenské vysoké školy 
zároveň vyslali 515 slovenských štipendistov (v rozsahu 719,5 štipendijných mesiacov) na 
zahraničné vysoké školy v členských krajinách programu CEEPUS. Nasledujúci graf znázorňuje počet 
štipendistov, ktorých jednotlivé slovenské vysoké školy prijali a vyslali. 
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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  
 
Návrh na prehodnotenie výšky študentských štipendií 
Vzhľadom na momentálnu výšku štipendií udeľovaných v rámci programov vyplývajúcich 
z medzivládnych bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania SAIA, n. o., listom požiadala 
MŠVVaŠ SR o zváženie možnosti upraviť výšku študentských štipendií pre zahraničných štipendistov 
multilaterálneho programu CEEPUS od akademického roku 2010/2011, teda o jej úpravu zo súčasných 
240 EUR na 280 EUR mesačne. Oba typy štipendií sú poskytované MŠVVaŠ SR a študenti si z nich 
pokrývajú rovnaké náklady (ubytovanie, stravovanie, vreckové a pod.). 
 
MŠVVaŠ SR nás následne požiadalo o analýzu, ako by navýšenie štipendia ovplyvnilo rozpočet 
programu CEEPUS v súčasnosti, ako aj v nasledujúcich rokoch. SAIA, n. o., na základe výpočtov 
vychádzajúcich z počtu prijatých štipendistov v uplynulých rokoch informovala MŠVVaŠ SR o 
predpoklade, že v roku 2010 nebude potrebné navýšiť finančné prostriedky. SAIA, n. o., zatiaľ 
k navrhovanému navýšeniu nedostala stanovisko zo strany MŠVVaŠ SR. 
 
Pracovné stretnutie s koordinátormi a partnermi programu CEEPUS organizované SAIA 
Dňa 9. júna zorganizovala SAIA, n. o., pracovné stretnutie s koordinátormi a partnermi programu 
CEEPUS v Bratislave. Stretnutie bolo 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).  
 
22. výročná konferencia EAIE v Nantes, Francúzsko 
V dňoch 15. – 18. septembra 2010 sa vo francúzskom Nantes konala 22. výročná konferencie EAIE 
(European Association for International Education) s názvom Making Knowledge Work. Zúčastnilo sa jej 
viac než 3 600 osôb z 82 krajín, čím sa zapísala v histórii EAIE ako najväčšia konferencia. Účastníkmi 
boli predovšetkým zástupcovia vysokých škôl, ako aj zástupcovia organizácií pôsobiacich v oblasti 
medzinárodného vzdelávania. Za SAIA, n. o. sa konferencie zúčastnila Júlia Karabová a Monika 
Brečková. Konferencia pozostávala z workshopov a seminárov na rôzne témy súvisiace s aktuálnymi 
trendmi v rámci internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania. Súčasťou bola taktiež výstava, na 
ktorej sa v 177 stánkoch prezentovali  vysoké školy a rôzne medzinárodné vzdelávacie organizácie. 
Slovensko bolo zastúpené stánkom Ministerstva školstva, vedy, techniky a športu SR.  
 
Zmena webstránky SAIA  
Z dôvodu problematickej komunikácia sa SAIA rozhodla pre zmenu firmy zabezpečujúcej webstránku 
SAIA, ktorá slúži ako informačný zdroj pre záujemcov aj v rámci programu CEEPUS. Situácia okolo 
vytvárania novej webstránky bola využitá na zmenu štruktúry poskytovaných informácií, čím sa má 
poskytnúť lepšia orientácia v poskytovaných informáciách. 

 
Seminár „Mobilita výskumných pracovníkov a čo všetko s ňou súvisí“ 
Dňa 13. 12. 2010 organizovala SAIA Deň akademickej mobility a internacionalizácie, v rámci ktorého sa 
uskutočnili odborný seminár venovaný problémom a výzvam mobility doktorandov „Mobilita výskumných 
pracovníkov a čo všetko s ňou súvisí“ a výskumníkov a konferencia pod záštitou predsedníčky vlády SR 
I. Radičovej „Internacionalizácia ako nástroj na posilnenie kvality vzdelávania a výskumu“. V rámci 
seminára sa riešili aj otázky pobytu doktorandov a vysokoškolských učiteľov (najmä z tretích krajín). 
Konferencia bola úzko spätá s účelom programu, a to je kvalita vzdelávania a výskumu s ohľadom na 
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internacionalizáciu a mobilitu, CEEPUS bol prezentovaný O. Šubeníkovou, členkou Správnej rady SAIA, 
v rámci jej prezentácie venovanej 20 rokom práce SAIA v oblasti mobilít. 
 
Publikácia International Students Guide to Slovakia 
V treťom štvrťroku prebiehali prípravné práce na 3. aktualizovanom vydaní publikácie International 
Students Guide to Slovakia. Publikácia je vydávaná v spolupráci so Slovenskou akademickou 
asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a v decembri vychádza v tlačenej podobe. 
 
Ďalšie dôležité skutočnosti 
Na prelome novembra a decembra došlo k nepredvídanej chybe na sieti a na serveri v SAIA. Vzhľadom 
na prebiehajúce aktivity bolo nevyhnutné okamžite riešiť daný havarijný stav, čo si vyžiadalo isté 
finančné zdroje na nákup náhradných dielov a na servisné práce. Rýchly zásah zmluvnej firmy zabránil 
stratám dát a komplikáciám pri komunikácii s klientmi.  
 
Informovanosť o programe 
 
SAIA, n. o., informuje o programe na rôznych seminároch a informačných dňoch, ktoré organizuje pre 
vysoké školy, ďalej zverejňuje 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). 
 
Na nasledujúcich informačných seminároch a výstavách boli poskytnuté informácie o programe 
a rozdané informačné materiály: 
Informácie o programe CEEPUS boli v období september – december 2010 poskytnuté na 
informačných stretnutiach a výstavách: 

• 21. 4. Bratislava; Strojnícka fakulta STU Bratislava, výstava Job Fair, (cieľová skupina: študenti, 
doktorandi) 

• 10. 5. Bratislava; školenie pracovníkov regionálnych pracovísk SAIA  
• 7. 6. Prešov; Unipocentrum v Prešove, informačný seminár (cieľová skupina: doktorandi, VŠ 

učitelia) 
• 8. 6. Košice; Technická univerzita v Košiciach, informačný seminár (cieľová skupina: 

doktorandi, VŠ učitelia) 
• 8. 6. Košice; Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, informačný seminár (cieľová skupina: 

doktorandi, VŠ učitelia) 
• 10. 6. Banská Bystrica; Rektorát UMB v Banskej Bystrici, informačný seminár (cieľová skupina: 

doktorandi, VŠ učitelia) 
• 10. 6. Zvolen; Technická univerzita vo Zvolene, informačný seminár (cieľová skupina: 

doktorandi, VŠ učitelia) 
• 15. 6. Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, informačný seminár (cieľová skupina: 

doktorandi, VŠ učitelia) 
• 15. 6. Trnava; Univerzitná knižnica UCM v Trnave, informačný seminár (cieľová skupina: 

doktorandi, VŠ učitelia) 
• 17. 6. Trenčín; Trenčianska univerzita A. Dubčeka, informačný seminár (cieľová skupina: 

doktorandi, VŠ učitelia) 
• 17. 6. Žilina; Zasadačka vedeckej rady Žilinskej univerzity, informačný seminár (cieľová 

skupina: doktorandi, VŠ učitelia) 
• 22. 6. Bratislava; Slovenská technická univerzita, informačný seminár (cieľová skupina: 

doktorandi, VŠ učitelia) 
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• 23. 6. Bratislava; Univerzita Komenského, informačný seminár (cieľová skupina: doktorandi, VŠ 
učitelia) 

• 29. 9. Trenčín; Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka - informačný seminár (cieľová 
skupina: doktorandi, VŠ učitelia) 

• 30. 9. Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružobmerku - informačný seminár (cieľová skupina: 
doktorandi, VŠ učitelia) 

• 30. 9. Martin; Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine - informačný seminár (cieľová skupina: 
doktorandi, VŠ učitelia) 

• 6. 10. Bratislava; Ekonomická univerzita v Bratislave - informačný seminár (cieľová skupina: 
doktorandi, VŠ učitelia) 

• 5 - 7. 10 Bratislava; Akadémia Vapac – veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania  
• 7. 10. Komárno; Univerzita J. Selyeho v Komárne - informačný seminár (cieľová skupina: 

doktorandi, VŠ učitelia) 
• 27.10. Bratislava; Vysoká škola múzických umení v Bratislave - informačný seminár (cieľová 

skupina: študenti a doktorandi) 
• 2 - 5. 11. Brno; Gaudeamus – Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania  
• 9. 11. Bratislava; Ekonomická univerzita v Bratislave - informačný seminár (cieľová skupina: 

študenti a doktorandi) 
• 10. 11. Bratislava; Slovenská technická univerzita v Bratislave - informačný seminár (cieľová 

skupina: študenti a doktorandi) 
• 11. 11. Bratislava; Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - informačný seminár (cieľová 

skupina: študenti a doktorandi) 
• 24. 11. Bratislava; Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - informačný seminár 

(cieľová skupina: študenti a doktorandi) 
 

V sledovanom období poskytovala SAIA informácie záujemcom, a to osobne, e-mailom alebo 
telefonicky. Samostatné informačné aktivity realizovali aj regionálne pracoviská SAIA v rámci svojej 
činnosti. 
 
 
Propagácia programu 
 
SAIA, n. o., informuje o programe na rôznych seminároch a informačných dňoch, ktoré organizuje pre 
vysoké školy, ďalej zverejňuje informácie na svojej webovej stránke www.saia.sk a v Bulletine SAIA.  
 
 
Informácie o programe boli spracované a zverejnené: 
 
 
• v Bulletine SAIA  v rôznych číslach Bulletinu o aktuálnych uzávierkach + májové vydanie bolo 

špeciálne zamerané na Program CEEPUS,  
• na webovej stránke SAIA - www.saia.sk, kde sa pravidelne aktualizujú informácie o programe 
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Májové číslo Bulletinu SAIA       
špeciálne zamerané na infor- 
mácie 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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vypracovali: 
Monika Brečková 
Júlia Karabová 
 
 
V Bratislave 25. 1. 2010                Mgr. Monika Brečková 
            koordinátorka programu 
              Národná kancelária programu CEEPUS 


