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Zabezpečenie programu v roku 2011 
 
Úlohou SAIA, n. o., je na základe zmluvy o poskytovaní služieb s MŠVVaŠ SR administratívne a 
organizačné zabezpečenie programu, najmä: 
 

• poskytovanie informácií o programe, 
• poskytovanie poradenstva pri predkladaní projektov sietí programu, 
• komunikácia s koordinátormi schválených projektov, 
• príprava podkladových materiálov pre Národnú komisiu programu CEEPUS, Ministerskú 

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

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

• poskytovanie poradenstva pri predkladaní žiadostí o mobility, 
• vyplácanie štipendií a poistného zahraničným štipendistom, 
• preplácanie cestovného slovenským štipendistom. 

 
Činnosť SAIA, n. o., bola v  roku 2011 zameraná najmä na nasledujúce oblasti:   
 

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

• komunikácia s lokálnymi koordinátormi a partnermi schválených projektov, zabezpečovanie 
poradenstva o: 

- zapojení vysokých škôl do programu, 
- hľadaní zahraničných partnerov pre spoluprácu vysokých škôl v rámci programu, 
- predkladaní nových projektov sietí, 
- elektronickom schvaľovaní vysielaných a prijímaných štipendistov, 
- prihlasovaní uchádzačov v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl, 
- prihlasovaní freemoverov – uchádzačov o štipendijné pobyty nad rámec schválených 

sietí, 
- práci s elektronickým systémom programu CEEPUS,  
- zabezpečovaní administratívnych náležitostí spojených s pobytom zahraničných 

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

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

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

• spracovanie aktuálnych informácií o programe a novej dohode CEEPUS III, 
• práca s elektronickým systémom programu CEEPUS www.ceepus.info (elektronická 

administrácia programu na úrovni Národnej kancelárie), 
• aktualizácia informácií o programe CEEPUS na web stránke www.saia.sk,  
• príprava informácií do májového čísla Bulletinu SAIA o programe CEEPUS, 
• príprava a vydanie informačnej brožúry o programe CEEPUS, 
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• organizovanie pracovných stretnutí s koordinátormi a partnermi schválených sietí programu 
CEEPUS na Slovensku, 

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

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

• vysielanie slovenských štipendistov a s tým súvisiace refundovanie cestovných nákladov. 
 
Personálne zmeny v Národnej kancelárii CEEPUS 
 
Vzhľadom na organizačné zmeny v SAIA, n. o., v roku 2011 došlo k prerozdeleniu agendy aj v rámci 
programu CEEPUS. Do marca 2011 boli programovými administrátorkami Mgr. Monika Brečková a Júlia 
Karabová, o finančný manažment sa starala Ing. Zuzana Vargaová. Od marca 2011 zodpovedá za 
administráciu sietí a vysielané mobility zo Slovenska Mgr. Miroslava Suchá a za agendu súvisiacu 
s prichádzajúcimi mobilitami na Slovensko Mgr. Dáša Reháková. Zodpovednosť za finančnú oblasť 
v rámci programu prebrala v apríli 2011 Ing. Zuzana Machovičová, osobné vyplácanie štipendií 
štipendistom naďalej zabezpečuje aj pracovníčka finančného oddelenia Bc. Katarína Tirindová. 
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Financovanie programu v roku 2011 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo na program CEEPUS pre rok 2011 sumu 
250 000 EUR (z tejto sumy bolo v rámci rozpočtu SAIA vyčlenených 220 000 EUR na štipendiá a 
cestovné náhrady štipendistov a 30 000 EUR na administratívne zabezpečenie programu). 
 
Prehľad o prevode finančných prostriedkov na program CEEPUS na účet SAIA, n. o., v období január – 
december 2011: 
 
čiastka prevedená na účet SAIA, n. o., dňa 24. 1. 2011 – 1. zálohová platba 62 500,- EUR 
čiastka prevedená na účet SAIA, n. o., dňa 3. 5. 2011 – 2. zálohová platba 82 000,- EUR 
čiastka prevedená na účet SAIA, n. o., dňa 27. 7. 2011 – doplatok k vyúčtovaniu 2. zálohovej platby  
          2 448,12 EUR 
čiastka prevedená na účet SAIA, n . o., dňa 27. 7. 2011 – 3. zálohová platba 42 500,- EUR 
čiastka prevedená na účet SAIA, n . o., dňa. 8. 12. 2011 – 4. zálohová platba 36 500,- EUR 
Spolu 225 948,12 EUR 
          
 
Prehľad o využitých finančných prostriedkoch na program CEEPUS v období 1. 1. 2011 – 31. 12. 
2011:  

Štipendiá vyplatené 
zahraničným štipendistom 

452 osôb (v rozsahu 541 štipendijných mesiacov; 
menný zoznam v Prílohe 1; počty osôb a mesiacov 
zahŕňajú aj účastníkov exkurzií a intenzívnych 
kurzov) 

182 463 EUR 

Cestovné vyplatené 
slovenským štipendistom 

147 osôb  
(menný zoznam v Prílohe 2) 

11 398,72 EUR 

Administratívne 
a organizačné 
zabezpečenie SAIA, n. o. 

 30 000,- EUR 

SPOLU 223 861,72 EUR 
 
Čiastka vrátená na účet MŠVVaŠ SR 2 086,40 EUR 
SPOLU 225 948,12 EUR 

  
Na základe zistenia skutočnosti o nevyčerpaných štipendijných mesiacoch ku koncu augusta 2011 
pracovníci Národnej kancelárie oslovili koordinátorov a partnerov sietí programu a informovali ich 
o možnosti dodatočnej organizácie exkurzií, intenzívnych kurzov alebo koordinačných stretnutí sietí 
s realizáciou do konca kalendárneho roka 2011. Dodatočne realizované projekty exkurzií 
a koordinačných stretnutí v zimnom semestri predstavovali čerpanie 37 štipendijných mesiacov 
a sumu 11 000 EUR. Národná kancelária schválila spolupracujúcim vysokým školám aj prijatie 
viacerých štipendistov nad kvótu mesiacov, ktorá im bola pridelená v rámci siete, a umožnila tiež 
prihlasovanie freemoverov.  

Keďže sa aj napriek viacerým aktivitám ukazovalo, že nebudú vyčerpané všetky prostriedky na mobility 
v roku 2011, SAIA listom zo dňa 28. novembra 2011 informovala MŠVVaŠ SR, že na základe aktuálne 
naplánovaných a schválených prichádzajúcich mobilít a plánovaných nákladov na preplatenie 
cestovného slovenským štipendistom predpokladá zostatok nevyužitých prostriedkov za rok 2011 vo 
výške cca 24 000 EUR oproti rozpočtu programu. Po ukončení roka 2011 sa – ako ukazuje tabuľka 
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vyššie – nevyčerpalo ešte ďalších 2 086,40 EUR, ktoré boli poukázané na účet MŠVVaŠ SR dňa 20. 
12. 2011.  
 
Návrh na prehodnotenie výšky študentských štipendií 
 
Listom zo dňa 7. 12. 2011 SAIA opätovne požiadala MŠVVaŠ SR o navýšenie sadzby štipendií pre 
študentov v rámci programu CEEPUS na 280 €, aby sa dorovnala sadzbám v ostatných programoch. 
Spolu s touto žiadosťou bola predložená aj aktualizovaná analýza dopadov na rozpočet programu 
v roku 2012. Na základe telefonickej komunikácie s Ing. M. Masicovou zo Sekcie medzinárodnej 
spolupráce MŠVVaŠ SR bolo dohodnuté, že MŠVVaŠ sa k zvýšeniu oficiálne vyjadrí začiatkom roka 
2012, keď bude známy rozpis prostriedkov. 
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Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu CEEPUS 
 
Prijatia zahraničných štipendistov v kalendárnom roku 2011 
 
V roku 2011 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 452 zahraničných štipendistov v 
rozsahu 541 štipendijných mesiacov. Na slovenské vysoké školy bolo prijatých celkom 179 študentov v 
rozsahu 249 štipendijných mesiacov, 100 doktorandov v rozsahu 119 štipendijných mesiacov a 173 
učiteľov v rozsahu 173 štipendijných mesiacov. Z toho 135 osôb sa zúčastnilo exkurzií, letných škôl 
a koordinačného stretnutia, organizovaných slovenskými vysokými školami zapojenými v programe, 
v rozsahu 98 štipendijných mesiacov. Menný zoznam zahraničných štipendistov, ktorí absolvovali 
štipendijné pobyty na slovenských vysokých školách v roku 2011, tvorí prílohu k správe (Príloha 1). 
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Najviac štipendistov prišlo v roku 2011 z Poľska (185 štipendistov), z Rumunska (65), z Česka (55) a z 
Maďarska (47). Silne zastúpené boli aj Srbsko (32 štipendistov) a Chorvátsko (30).  

 
 

 
 
Pozn.: EUBA – Ekonomická univerzita v Bratislave, KU – Katolícka univerzita v Ružomberku, PU - Prešovská univerzita v Prešove, SPU – Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre,  STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave, TUKE – Technická univerzita v Košiciach, TUZVO – Technická 
univerzita vo Zvolene, UJS – Univerzita J. Seleyho v Komárne, UKBA – Univerzita Komenského v Bratislave, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UVLF – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, VŠVU – Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave, ŽU – Žilinská univerzita v Žiline 

 
Najviac zahraničných štipendistov prijala v roku 2011 Žilinská univerzita v Žiline (143 štipendistov), 
Technická univerzita v Košiciach (84), Slovenská technická univerzita v Bratislave (62) a Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre (61). 
 
Krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v roku 2011 
 
Na svojom marcovom zasadnutí schválila Národná komisia programu CEEPUS na rok 2011 pôvodne 
realizáciu 3 špeciálnych aktivít škôl zapojených v programe. V letnom semestri akademického roku 
2010/2011 sa tak uskutočnili 2 exkurzie a 1 intenzívny kurz v rámci schválených sietí, čo 
predstavovalo výdavky v celkovej výške 12 843 EUR. Aktivity boli organizované týmito vysokými 
školami: Žilinská univerzita v Žiline (exkurzia, 3 765 EUR, 29 osôb v rozsahu 29 mesiacov), Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre (exkurzia, 942 EUR, 6 osôb v rozsahu 6 mesiacov; intenzívny kurz, 
8 136 EUR, 26 osôb v rozsahu 26 mesiacov) 1.  

Kvôli predpokladu vyššej sumy nevyčerpaných finančných prostriedkov, Národná kancelária vyzvala 
koncom roka koordinátorov a partnerov sietí na predkladanie projektov a žiadostí o poskytnutie denných 
diét účastníkom exkurzií, intenzívnych kurzov či koordinačných stretnutí aj v zimnom semestri 
akademického roka 2011/2012. Dodatočne bolo predložených 6 žiadostí, ktorých realizáciu Národná 
                                                           
 
1 Do konca akademického roka 2010/2011 sa v elektronickom systéme udeľoval aj pre krátkodobé mobility v trvaní niekoľko 
dní (exkurzie, koordinačné stretnutia) 1 štipendijný mesiac. Centrálna kancelária programu CEEPUS umožnila od začiatku 

akad. roka 2011/2012 využívať v elektronickom systéme programu udeľovanie štipendijných dní namiesto mesiacov. Keďže 
krátkodobá exkurzia v dĺžke 3 až 9 dní je kalendárne ekvivalentná dĺžke 0,5 mesiaca, ako aj suma vyplatených denných diét 
býva pomerne nižšia v porovnaní s klasickou výškou štipendia, kvôli prehľadnejšej administratíve a štatistikám udelených 
druhov štipendií slovenská NCO už v zimnom semestri 2011/2012 udelila účastníkom exkurzií a koordinačného stretnutia 0,5 
štipendijného mesiaca. V prípade intenzívneho kurzu v dĺžke 10 dní až 1 mesiac bude udeľovaný 1 štipendijný mesiac. 
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komisia schválila. Z toho sa uskutočnili 3 exkurzie a 1 koordinačné stretnutie v celkovej výške 
11 000 EUR2 a 1 exkurzia a 1 koordinačné stretnutie sa z organizačných dôvodov neuskutočnili. 
Realizované aktivity boli organizované týmito vysokými školami: Žilinská univerzita v Žiline (1. exkurzia, 
4 220,- EUR, 29 osôb v rozsahu 14,5 mesiaca; 2. exkurzia, 4 220,- EUR, 29 osôb v rozsahu 14,5 
mesiaca), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (exkurzia, 2 128,- EUR 10 osôb v rozsahu 5 
mesiacov), Technická univerzita v Košiciach (koordinačné stretnutie, 432 EUR 6 osôb v rozsahu 3 
mesiace). 
 
Refundácia cestovných nákladov vyslaných slovenských štipendistov v kalendárnom roku 2011 
 
V roku 2011 refundovala  SAIA cestovné náklady 147 slovenským štipendistom vo výške 11 398,72 
EUR. Menný zoznam slovenských štipendistov, ktorým boli preplatené cestovné náklady v prvom roku 
2011 tvorí prílohu k správe (Príloha 2). 
 
Prijatia zahraničných štipendistov v akademickom roku 2010/2011 
 
Keďže program CEEPUS sleduje napĺňanie kvót stanovených členskými štátmi v akademických rokoch, 
predkladáme na tomto mieste správy prehľad o ukončenom akademickom roku 2010/2011. 

V akademickom roku 2010/2011 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 357 
zahraničných štipendistov v rozsahu 464 štipendijných mesiacov. Na zahraničné vysoké školy bolo 
vyslaných celkom 466 štipendistov v rozsahu 647 štipendijných mesiacov.  
 
Rozloženie schválených mobilít prijatých a vyslaných štipendistov podľa štatútu a počtu osôb zobrazujú 
nasledujúce grafy: 
 

 
 
Počet štipendistov, ktorých prijali a vyslali jednotlivé slovenské vysoké školy, znázorňuje nižšie uvedený 
graf. Z údajov môžeme vyzdvihnúť školy, ktorých využitie prichádzajúcich aj vysielaných mobilít bolo 
v akademickom roku 2010/2011 veľmi vyvážené, alebo ktoré prijali viac štipendistov ako vyslali. Medzi 
inštitúcie, ktoré sa snažili prilákať na Slovensko zahraničných štipendistov a pomerne vysielať 
                                                           
 
2 Pri organizovaní intenzívnych kurzov alebo študentských exkurzií v rámci programu CEEPUS sa stanovujú pre 
zahraničných študentov a doktorandov denné sadzby účinné od 1. septembra 2011, vo výške 28 EUR/osoba a pre 
zahraničných učiteľov vo výške 36 EUR/osoba. Sadzby sú odvodené od sadzieb v zmysle zákona o cestovných náhradách 
č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (s ohľadom na § 17 ods. 4).  
Do 31. augusta 2011 boli používané denné  sadzby vo výške 25 EUR/osoba a pre zahraničných učiteľov vo výške 32 
EUR/osoba, ktoré boli odvodené od sadzieb v zmysle zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení skorších 
predpisov (s ohľadom na § 17 ods. 4). 



 
 

slovenských účastníkov do zahraničia, patrí napríklad Ekonomická univerzita v
univerzita v Ružomberku; väčší počet štipendistov prijala Slovenská poľnohospod
v Nitre alebo Technická univerzita vo Zvolene
 
 

 
Pozn.: EUBA – Ekonomická univerzita v Bratislave, KU 
poľnohospodárska univerzita v Nitre,  STU – Slovenská technická univerzita v
v Košiciach, TUZVO – Technická univerzita vo Zvolene, 
Univerzita Komenského v Bratislave, UKF – Univerzita Konštantína Filozofa v
P.J. Šafárika v Košiciach, UVLF – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Žilinská univerzita v Žiline 

 
 
Aj keď to nie je z celkových výsledkov jednotlivých inštitúcií vidno, možno povedať, že aj v
niektorých ďalších súčastí vysokých škôl (fakúlt, či katedier) zapojených do programu CEEPUS sa 
prejavuje snaha o vyváženosť mobilít. Vyvážené rozloženie š
organizáciou a plánovaním mobilít koordinátormi a
možnostiach prijímania štipendistov zúčastnenými inštitúciami. Vyššie počty mobilít v
prípadoch súvisia s organizovaním exkurzií či intenzívnych kurzov, ktorých sa zúčastnilo viacero osôb.
 
  

slovenských účastníkov do zahraničia, patrí napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave
väčší počet štipendistov prijala Slovenská poľnohospod

Nitre alebo Technická univerzita vo Zvolene.  

Bratislave, KU – Katolícka univerzita v Ružomberku, PU - Prešovská univerzita v
Slovenská technická univerzita v Bratislave, TU – Trnavská univerzita v Trnave, 

Technická univerzita vo Zvolene, UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, UJS – Univerzita J. Seleyho v
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, VŠVU – Vysoká škola výtvarných umení v

celkových výsledkov jednotlivých inštitúcií vidno, možno povedať, že aj v
niektorých ďalších súčastí vysokých škôl (fakúlt, či katedier) zapojených do programu CEEPUS sa 

vyváženosť mobilít. Vyvážené rozloženie štipendijných pobytov súvisí s
plánovaním mobilít koordinátormi a partnermi sietí, pričom tieto sú založené na reálnych 

možnostiach prijímania štipendistov zúčastnenými inštitúciami. Vyššie počty mobilít v
organizovaním exkurzií či intenzívnych kurzov, ktorých sa zúčastnilo viacero osôb.
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Bratislave či Katolícka 
väčší počet štipendistov prijala Slovenská poľnohospodárska univerzita 

 

Prešovská univerzita v Prešove, SPU – Slovenská 
Trnave, TUKE – Technická univerzita 

Univerzita J. Seleyho v Komárne, UKBA – 
Banskej Bystrici, UPJŠ – Univerzita 
výtvarných umení v Bratislave, ŽU – 

celkových výsledkov jednotlivých inštitúcií vidno, možno povedať, že aj v prípade 
niektorých ďalších súčastí vysokých škôl (fakúlt, či katedier) zapojených do programu CEEPUS sa 

tipendijných pobytov súvisí s dobrou 
partnermi sietí, pričom tieto sú založené na reálnych 

možnostiach prijímania štipendistov zúčastnenými inštitúciami. Vyššie počty mobilít v niektorých 
organizovaním exkurzií či intenzívnych kurzov, ktorých sa zúčastnilo viacero osôb. 



 
 

Počty zahraničných štipendistov podľa domácej krajiny
krajiny zobrazuje ďalší nasledujúci

 
 
 
 
Zahraniční uchádzači o štipendium na Slovensku v roku 2012
 
Na rok 2012, t. j. letný semester 2011/2012
(uchádzači v rámci sietí) a k 30. novembru 2011 (
schválila na obdobie od januára do augusta 2012
sietí, v rozsahu 246 štipendijných mesiacov, a
Okrem ďalších schválených mobilít Národná kancelária tiež plánuje 
vďaka realizácii exkurzií a intenzívnych kurzov, pričom doručených jej bolo 
Predložené projekty posúdi a vybrané z
CEEPUS, ktoré sa uskutoční v priebehu 
 
  
  

štipendistov podľa domácej krajiny a počty slovenských štipendistov podľa cieľovej 
nasledujúci graf: 

 

uchádzači o štipendium na Slovensku v roku 2012 

letný semester 2011/2012 si podávali záujemcovia prihlášky k
30. novembru 2011 (freemoveri). Slovenská národná kancelária doteraz 

a obdobie od januára do augusta 2012 175 mobilít študentov, doktorandov či učiteľov
rozsahu 246 štipendijných mesiacov, a 9 freemoverov v rozsahu 24 štipendijných mesiacov

Okrem ďalších schválených mobilít Národná kancelária tiež plánuje čerpanie štipendijných mesiacov 
intenzívnych kurzov, pričom doručených jej bolo 10 projektov takýchto aktivít. 

vybrané z nich schváli na svojom zasadnutí Národná komisia programu 
v priebehu marca 2012.   
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počty slovenských štipendistov podľa cieľovej 

 

podávali záujemcovia prihlášky k 31. októbru 2011 
). Slovenská národná kancelária doteraz 

mobilít študentov, doktorandov či učiteľov v rámci 
rozsahu 24 štipendijných mesiacov. 

čerpanie štipendijných mesiacov 
projektov takýchto aktivít. 

nich schváli na svojom zasadnutí Národná komisia programu 
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Informovanosť o programe 
 
V roku 2011 poskytli koordinátorky programu a pracovníci kancelárie SAIA, n. o., v Bratislave informácie 
osobne, telefonicky alebo e-mailom v 1 182 prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 751 prípadoch 
záujemcom zo zahraničia; regionálne pracoviská SAIA, n. o. v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, 
Prešove a Žiline, poskytli v danom období informácie osobne, telefonicky alebo e-mailom v 649 
prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 5 prípadoch záujemcom zo zahraničia. 
 
SAIA informovala o programe v roku 2011 aj na rôznych informačných seminároch (SE),  konferenciách 
(KO) a pracovných stretnutiach (PS), ktorých cieľovou skupinou boli študenti stredných a vysokých škôl, 
doktorandi, výskumní pracovníci, pedagogickí pracovníci, ako aj iní záujemcovia o programy SAIA, n. o. 
Informácie o programe a informačné materiály boli poskytnuté na nasledujúcich stretnutiach a 
podujatiach: 
 
 

Dátum Miesto Typ Názov 
Počet 

účastníkov 

9. 2. 2011 
Unipocentrum Prešovskej univerzity 
v Prešove 

SE Aktuálne programy SAIA 32 

16. 2. 2011 
Univerzita Konštantína Filozofa v 
Nitre 

SE 
Seminár o možnostiach 
zahraničných štipendijných 
pobytov pre doktorandov 

49 

17. 2. 2011 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

SE 
Štipendiá a študijné pobyty v 
zahraničí 

6 

17. 2. 2011 SČK Prešov SE 
Klub mladých pri SČK, Letné 
jazykové kurzy 

7 

25. 2. 2011 Ukrajinské divadlo v Prešove SE Zahraničie láka 8 

24. 2. 2011 TeleDom Košice PS Európa na dosah 45 

1. 3. 
Univerzita veterinárneho lekárstva 
a farmácie v Košiciach 

SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

54 

2. 3. 
Rektorát Prešovskej univerzity v 
Prešove 

SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

24 

9. 3. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

37 

15. 3. Vysokoškolský internát Družba SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

111 

16. 3. Ekonomická univerzita v Bratislave SE 
Sciex a ďalšie štipendijné 
programy 

31 

23. 3. 
Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Bratislava 

SE Európa na dosah 30 

24. 3. 
Kongresové centrum Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

65 

24. 3. 
Rada mládeže Prešovského kraja v 
Prešove 

SE 
Rada mládeže predstavuje 
partnerov 

11 

29. 3. 
Univerzitná knižnica Právnickej 
fakulty Univerzity P. J. Šafárika v 
Košiciach 

SE 
Štipendium na pobyt v zahraničí 
pre študentov a doktorandov 

3 

29. 3. Žilinská univerzita v Žiline SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

55 

30. 3. 
Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave 

SE Štipendiá a granty 30 

13. 4. 
Aula Podnikovohospodárskej fakulty 
v Košiciach Ekonomickej univerzity v 
Bratislave 

SE 
NŠP a iné štipendiá na podporu 
mobilít študentov a doktorandov 

5 
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Dátum Miesto Typ Názov 
Počet 

účastníkov 

14. 4. 
Kongresová miestnosť Technickej 
univerzity v Košiciach 

SE 
NŠP a iné štipendiá na podporu 
mobilít študentov a doktorandov 

24 

19. 4. Žilinská univerzita v Žiline SE Štipendiá a granty 34 

20. 4. 
Slovenská technická univerzita 
v Bratislave 

SE Mobility doktorandov 40 

21. 4. Žilinská univerzita v Žiline SE Možnosti štúdia v zahraničí 26 

27. 4. 
Univerzitná knižnica Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 

SE 
Informačný seminár o NŠP, 
štipendiách do Ruska a Japonska 
a ďalších štipendiách 

2 

27. 4. Katolícka univerzita v Ružomberku SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

25 

5. 5. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave 

SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

18 

24. 5. 
Zasadacia miestnosť Ekonomickej 
fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach 

PS 
Stretnutie koordinátorov 
a partnerov sietí programu 
CEEPUS 

11 
 

25. 5. 
Vysoká škola zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave 

SE Seminár o štipendiách 38 

26. 5. SAIA, n. o., v Bratislave SE 
Stretnutie koordinátorov 
a partnerov sietí programu 
CEEPUS 

20 

30. 5. 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

PS 
Stretnutie s pracovníčkou 
zahraničného oddelenia 

1 

8. 6. 
Knižnica Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach 

SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

21 

10. 6. 
Fakulta humanitných a prírodných 
vied Prešovskej univerzity v Prešove 

SE Mobilita – cesta k spolupráci 
15 

 

23. 6. Gymnázium Golianova v Nitre SE 
Štipendiá a študijné pobyty 
v zahraničí 

78 

23. 6. Gymnázium Hlinská v Žiline SE 
Štipendiá pre stredoškolákov 
a možnosti štipendií v budúcnosti 

44 

24. 6. Gymnázium Golianova v Nitre SE 
Štipendiá a študijné pobyty v 
zahraničí 

42 

24. 6. 
Spojená škola – Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v Žiline 

SE 
Štipendiá pre stredoškolákov 
a možnosti štipendií v budúcnosti 

40 

27. 6. 
Obchodná akadémia sv. Tomáša 
Akvinského v Žiline 

SE 
Štipendiá pre stredoškolákov 
a možnosti štipendií v budúcnosti 

27 

11.8. Teplička nad Váhom SE Možnosti štúdia v zahraničí 24 

20. 9. 
Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre 

SE 
Informačný seminár o 
možnostiach zahraničných 
štipendijných pobytov 

12 

21. 9. 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

SE 
Informačný seminár o 
možnostiach zahraničných 
štipendijných pobytov 

48 

22. 9. 
Univerzitná knižnica Právnickej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach 

SE 
Mobility študentov, doktorandov a 
výskumných pracovníkov - 
štipendiá a granty 2012/13 

22 

22. 9. Žilinská univerzita v Žiline SE Úvod do štúdia pre 1. ročník 300 

27. 9. 
Rektorát Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave 

SE 
Mobility VŠ učiteľov, výskumných 
pracovníkov a doktorandov 

26 

27. 9. 
Univerzitná knižnica Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave 

SE 
Informačný seminár o 
možnostiach zahraničných 
štipendijných pobytov 

31 
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Dátum Miesto Typ Názov 
Počet 

účastníkov 

27. 9. 
Univerzitná knižnica Filozofickej 
fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach 

SE 
Mobility študentov, doktorandov a 
výskumných pracovníkov - 
štipendiá a granty 2012/13 

10 

28. 9. 
Univerzitná knižnica Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 

SE 
Informačné stretnutie pre prvákov 
o možnostiach štúdia v zahraničí 

5 

28. 9. 
Konferenčné centrum Univerzity J. 
Selyeho v Komárne 

SE 
Informačný seminár o 
možnostiach zahraničných 
štipendijných pobytov 

42 

28. 9. 
Univerzitná knižnica Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach 

SE 
Mobility študentov, doktorandov a 
výskumných pracovníkov - 
štipendiá a granty 2012/13 

13 

3. 10. Knižnica P.O.Hviezdoslava SE Komunitné knižnice 23 

5. 10. Knižnica GKTF PU SE SAIADAY 22 

5. 10. 
Univerzitná knižnica Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 

SE 
Seminár o NŠP a iných 
štipendiách 

10 

5.10. 
Aula Dionýza Ilkoviča, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 

SE Aktuálne štipendiá a granty 56 

6. 10. 
Slovenská lesnícka a drevárska 
knižnica vo Zvolene 

SE 
Seminár o NŠP a iných 
štipendiách 

12 

6. 10. Žilinská univerzita v Žiline SE Možnosti štúdia v zahraničí 27 

11. 10. 
Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre 

SE Informačný seminár 40 

11. 10. Ekonomická univerzita v Bratislave SE Štipendiá a granty 80 

12. 10. 
Unipocentrum Preovskej univerzity 
v Prešove 

SE SAIADAY 21 

18. 10. Trenčianska univerzita v Trenčíne SE Možnosti štúdia v zahraničí 14 

19. 10. 
Regionálne pracovisko SAIA, n.o. 
Nitra 

SE 
Informačný seminár pre 
germanistov 

15 

19. 10. Katolícka univerzita v Ružomberku SE Možnosti štúdia v zahraničí 32 

20. 10. 
Fakulta ekonomiky a manažmentu 
Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre 

SE Štipendijný deň 38 

25. 10. 
Unipocentrum Prešovskej univerzity 
v Prešove 

SE 
Mobilita VŠ učiteľov, 
výskumníkov, doktorandov 

13 

29. 10. Jasná KO 
V4 and V4+ meeting – Student 
mobility and scholarships 

30 

3. 11. UK FF UPJŠ, Košice SE 
Štipendiá DAAD do Nemecka 
a iné štipendiá 

7 

9. 11. 
Univerzitná knižnica Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 

SE SAIA – Informačný seminár 14 

9. 11. 
Rektorát Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 

SE 
Mobility vysokoškolských 
učiteľov, výskumných 
pracovníkov a doktorandov 

15 

22. 11. Právnická knižnica UPJŠ SE 
Štipendiá na postgraduálne 
štúdium 

3 

23. 11. 
Univerzitná knižnica Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 

SE 
Informačný seminár pre 
študentov francúzštiny 

5 

23. 11. 
Unipocentrum Prešovskej univerzity 
v Prešove 

SE 
Informačný seminár o 
možnostiach zahraničných 
štipendijných pobytov 

13 
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Dátum Miesto Typ Názov 
Počet 

účastníkov 

30. 11. 
Kancelária prorektora Prešovskej 
univerzity pre vonkajšie vzťahy, 
Prešov 

PS 

Aktivity SIESEC v Prešove, 
príprava spoločného SE pre 
pracovníkov zahraničných 
oddelení PU 

3 

8. 12. 
Univerzitná knižnica Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave 

SE 
Informačný seminár pre 
doktorandov, pedagogických a 
výskumných pracovníkov 

1 

8. 12. 
Filozofická fakulta Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre 

SE 
Informačný seminár pre 
doktorandov, pedagogických a 
výskumných pracovníkov 

15 

13. 12. Austria Trend hotel, Bratislava KO 
Deň akademickej mobility a 
internacionalizácie II.- 
konferencia 

117 

16. 12. 
Katedra inžinierskej pedagogiky 
Technickej univerzity v Košiciach 

SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

21 

20. 12. Technická univerzita v Košiciach SE 
Mobility doktorandov 
a výskumných pracovníkov 

19 

*SE – informačný seminár; PS – pracovné stretnutie; KO – konferencia 
 
 
 
SAIA informovala o štipendijných programoch aj na rôznych informačných dňoch, kde poskytovala 
záujemcom individuálne konzultácie aj o programe CEEPUS. V roku 2011 sa SAIA zúčastnila takisto na 
nasledujúcich výstavách a veľtrhoch na Slovensku, kde informovala záujemcov o jednotlivých 
štipendijných programoch, vrátane programu CEEPUS: 

• 16. – 17. 2. 2011: Veľtrh práce Profesia days, Incheba Bratislava 
• 9. – 10. 3. 2011: Národné dni kariéry, Incheba Bratislava 
• 30. 3. 2011: International and ERASMUS mobility, Univerzita Komenského v Bratislave 
• 4. – 6. 10. 2011: Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia & VAPAC, Národné tenisové 

centrum v Bratislave 
• 22. – 24. 11. 2011: Výstava ProEduco, Dom Techniky Košice 

 
 
SAIA, n. o., zverejnila aktuálne informácie o programe na svojej webovej stránke www.saia.sk. 
www.saia.sk. Informácie o programe boli spracované a zverejnené v Bulletine SAIA (bulletin vychádzal 
pravidelne mesačne v elektronickej podobe – okrem júla a augusta, vtedy bolo vydané dvojčíslo – a je k 
dispozícii na www.saia.sk; o vydaní aktuálneho čísla sú vždy notifikované vysoké školy a ich fakulty, 
ústavy SAV, ako aj ďalšie organizácie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a individuálni záujemcovia 
o informácie z oblasti  internacionalizácie vzdelávania a vedy), a to najmä: 

• v májovom vydaní Bulletinu SAIA (téma čísla: Program CEEPUS), 
• v publikácii „Štipendiá a granty 2012/2013“ (mimoriadne vydanie Bulletinu SAIA). 
 
Okrem toho boli informácie o programe spracované v nasledujúcich publikáciách: 
• v informačnej brožúre o programe CEEPUS 
• v publikácii „20 rokov SAIA v kontexte internacionalizácie vzdelávania a výskumu na 

Slovensku“ 
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Májové číslo Bulletinu SAIA špeciálne  
zamerané na informácie o programe CEEPUS 
 

 
 

SAIA vydala o programe CEEPUS informačnú brožúru, v ktorej sú spracované praktické rady 
ako postupovať pri podávaní projektov, prihlasovaní sa na štipendijné pobyty a ďalšie 

praktické informácie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



17 
 
 

Osobitné aktivity v programe CEEPUS 
 
 
Pracovné stretnutia s koordinátormi a partnermi programu CEEPUS v roku 2011 
 
Dňa 24. mája 2011 v Košiciach a 26. mája v Bratislave zorganizovala SAIA, n. o., pracovné stretnutia 
s koordinátormi a partnermi programu CEEPUS. Stretnutia boli zamerané na poskytnutie aktuálnych 
informácií týkajúcich sa programu. Koordinátorky programu prezentovali účastníkom aktuálny prehľad 
využitia programu, nové prvky a pravidlá programu v súvislosti s novou dohodou CEEPUS III, poskytli 
praktické rady ako pracovať s elektronickým systémom na www.ceepus.info, ako správne potvrdzovať 
prihlášky registrovaných zahraničných uchádzačov na pobyty na pracoviskách v rámci schválených 
sietí, a ako schvaľovať zaregistrovaných slovenských žiadateľov o štipendium v rámci schválených sietí. 
Na stretnutiach sa prerokovali aj otázky organizačného a finančného zabezpečenia programu 
(vyplácanie štipendií, preplácanie cestovných nákladov, financovania exkurzií a intenzívnych kurzov, 
vízová povinnosť a zdravotné poistenie).  

SAIA, n. o., zorganizovala pracovné stretnutie s koordinátormi a partnermi programu CEEPUS aj 12. 
septembra 2011 v Bratislave, pričom toto stretnutie bolo spojené so školením pracovníkov SAIA. 
Stretnutie bolo zamerané na praktické otázky súvisiace s mobilitami a povinnosťami štipendistov 
v oblasti zdravotného poistenia, povolenia na pobyt, víz a ďalších praktických informácii o prijímaní 
cudzincov na Slovensko a vysielaní slovenských štipendistov do zahraničia. Informácie prezentovala 
Ing. Mgr. Eva Balažovičová, manažérka projektu Servisných centier EURAXESS na Slovensku. 
Koordinátorky programu CEEPUS prezentovali účastníkom stretnutia aktuálny prehľad využitia 
programu v roku 2010/2011 a praktické informácie v súvislosti s vyplácaním štipendií prichádzajúcim 
účastníkom mobilít.  

Dňa 23. novembra 2011 sa koordinátorky programu CEEPUS zúčastnili prednášky poľského štipendistu 
(Msc. Eng. Piotr Paczos, PhD., učiteľská mobilita), ktorú realizoval na Fakulte výrobných technológií 
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove v rámci siete PL-33. Predslov k tejto prednáške 
mal aj koordinátor celej siete PL-33 prof. Stanislaw Legutko. Koordinátorky sa následne pracovne stretli 
s oboma účastníkmi z Poľska, ako aj so slovenským partnerom sietí prof. Ing. Jozefom Zajacom, CSc.,  
a počas dopoludňajšieho informačného seminára o možnostiach štipendií (organizovaný v Unipocentre 
PU v Prešove) aj s doc. Ing. Michalom Hatalom, PhD. So slovenskými partnermi diskutovali 
o skúsenostiach a prípadných problémoch s nomináciou a prijímaním mobilít v programe CEEPUS, aj 
o ich návrhoch na lepšie čerpanie štipendijných mesiacov. So záujmom získať priamu spätnú väzbu od 
štipendistov prichádzajúcich na Slovensko a kontrolovať efektivitu vynakladania finančných prostriedkov 
na zahraničné mobility, Národná kancelária plánuje aj v budúcnosti stretnutia so zahraničnými 
štipendistami a slovenskými koordinátormi a partnermi programu. 

 
 
Práca Národnej komisie programu CEEPUS  
 
Národná výberová komisia programu CEEPUS pracovala v roku 2011 na osobnom zasadnutí v marci 
2011, ako aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie na konci roku. V marci 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 piati členovia Národnej výberovej komisie (svoju účasť na 
zasadnutí ospravedlnil prof. Vozár, ktorý však odovzdal svoje hodnotenia jednotlivých sietí pred 
zasadnutím komisie).  
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Obsah projektov sietí a podkladové materiály spracovali a pripravili pre komisiu koordinátorky programu, 
ktoré spracovali aj závery zo zasadnutia. Národná komisia zhodnotila návrhy projektov na siete 
v akademickom roku 2011/2012, v ktorých figurovali slovenské verejné vysoké školy ako koordinátori aj 
ako partneri. Pred zasadnutím boli siete individuálne hodnotené národnými expertmi, pričom každý 
vkladá body do elektronického systému (pod svojím užívateľským menom a heslom). Siete boli 
národným expertom pridelené podľa vedného zamerania (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 na svojom marcovom zasadnutí schválila na akademický rok 2010/2011 aj realizáciu a 
financovanie pôvodne 2 exkurzií a 1 intenzívny kurz) v rámci schválených sietí týmto vysokým školám: 
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline (exkurzia); Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (1 exkurzia a 1 intenzívny kurz). 

Na základe zistenia skutočnosti o nevyčerpaných štipendijných mesiacoch ku koncu augusta 2011 
koordinátorky programu CEEPUS oslovili koordinátorov a partnerov sietí a informovali ich o možnosti 
organizácie exkurzií, intenzívnych kurzov alebo koordinačných stretnutí sietí s realizáciou do konca 
kalendárneho roka 2011. Keďže zasadnutie Národnej výberovej komisie programu CEEPUS sa bude 
konať za osobnej prítomnosti jej členov v marci 2012, Národná kancelária oslovila Národnú komisiu so 
žiadosťou o schválenie realizácie dodatočných aktivít e-mailom. Národnej kancelárii boli doručené 
dodatočné žiadosti o financovanie 4 krátkodobých exkurzií a 2 koordinačných stretnutí, ktoré boli ďalej 
zaslané Národnej komisii programu CEEPUS na posúdenie projektov a schválenie ich realizácie. Na 
konci decembra bola Národnej kancelárii doručená ešte dodatočná 1 žiadosť o financovanie 
krátkodobej exkurzie s termínom konania v januári 2012. 

Národná výberová komisia programu CEEPUS pracovala opäť 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. 

Členovia komisie zaslali priebežne e-mailom svoj súhlas s realizáciou všetkých aktivít a organizátori boli 
o schválení plánovaných aktivít informovaní. Zo všetkých schválených aktivít sa nakoniec neuskutočnila 
z organizačných dôvodov 1 exkurzia a 1 koordinačné stretnutie.    

V e-mailovej komunikácii členovia Národnej komisie súhlasili s návrhom prof. M. Dzimka, nastaviť 
pravidlá pre mimoriadne hlasovania Národnej komisie programu CEEPUS do budúcnosti. Súhlasili 
s plánovanou diskusiou o takomto hlasovaní v priebehu zasadnutia Národnej výberovej komisie, ktoré 
sa bude konať v marci 2012. Na základe návrhov Národnej komisie Národná kancelária tiež 
vypracovala formulár pre kalkuláciu nákladov na exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia, 
ako aj zoznam odporúčaných položiek uvedených v projektoch takýchto aktivít, určených pre záujemcov 
o ich organizáciu. 
 
 
Registrácia sietí v programe CEEPUS 
 
Na akademický rok 2011/2012 bolo k 15. januáru 2012 podaných celkovo 78 projektov sietí, z toho 7 
sietí koordinovali slovenské vysoké školy a ako partneri figurovali v sieťach slovenské vysoké školy 93-
krát. Celkovo išlo o nárast počtu projektov v porovnaní s akademickým rokom 2010/2011. V čase 
podávania žiadostí o schválenie sietí na akademický rok 2011/12, patrilo Slovensko spolu s Poľskom 
(103 partnerov), Maďarskom (91 partnerov), Českom (90 partnerov) a Rumunskom (90 partnerov) ku 
krajinám s najvyšším počtom partnerov spomedzi 15 členských krajín. 
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Medzinárodná komisia programu CEEPUS a schválené siete na akad. rok 2011/2012 
 
Medzinárodná komisia sa uskutočnila vo Viedni dňa 28. marca 2011 za účasti národných expertov a 
koordinátorov národných kancelárií v priestoroch Centrálnej kancelárii programu CEEPUS. Za 
Slovensko sa medzinárodnej komisie zúčastnili koordinátorky programu z Národnej kancelárie CEEPUS 
Mgr. Monika Brečková a Mgr. Miroslava Suchá, svoju účasť na zasadnutí ospravedlnil národný expert 
prof. Ing. Marián Dzimko, CSc.. Predmetom zasadnutia bolo odsúhlasenie schválených sietí na základe 
poradia (Ranking list) vyplývajúceho z hodnotenia. Centrálna kancelária po diskusii s účastníkmi 
konferencie navrhla schváliť 61 zo 78 podaných sietí a prideliť 6 sieťam status zastrešujúcej siete 
(„Umbrella Network“). Zastrešujúce siete boli akceptované pre akademický rok 2011/12 bez pridelenia 
štipendijných mesiacov, a v prípade nevyužitých štipendijných mesiacov im mohli národné kancelárie 
tieto mesiace prideliť.  S účasťou slovenských vysokých škôl boli schválené boli 2 siete Umbrella. 
Všetky siete koordinované slovenskými vysokými školami, vrátane novej siete SK 606 koordinovanej 
Ústavom manažmentu STU v Bratislave, prešli úspešne schvaľovacím procesom.  

Ďalším bodom programu Medzinárodnej komisie 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 2 467 štipendijných mesiacov. 
Vzhľadom na schválenú kvótu 600 štipendijných mesiacov, ktoré Slovensko vložilo do programu 
CEEPUS na školský rok 2011/2012 na Ministerskej konferencii vo Varšave, bola celková požiadavka 
štipendijných mesiacov krátená o 1 867 mesiacov. Národná kancelária krátila mesiace podľa zamerania 
sietí, počtu zapojených vysokých škôl a na základe skúseností čerpania štipendijných mesiacov 
v uplynulých rokoch danými sieťami (v prípade predlžovaných sietí). 
 
Prehľad účasti slovenských vysokých škôl v schválených sieťach v závislosti od koordinujúcej 
vysokej školy: 
 

Krajina 2010/2011 2011/2012 
Bulharsko 1 3  
Česká republika 4 5 
Chorvátsko 3 3 
Maďarsko 5 5 
Poľsko 5 4 
Rakúsko 8 9 
Rumunsko 4 6 
Slovensko 6 7 
Slovinsko 5 4 
Srbsko 2 4 
SPOLU 43 50 

 
Zo schválených 61 sietí majú slovenské vysoké školy v akademickom roku 2011/2012 zastúpenie v 50 
sieťach, z toho v 7 sieťach sú koordinátormi, a navyše sa vyskytujú v 2 sieťach Umbrella. Slovenské 
vysoké školy zároveň v sieťach figurujú 79-krát ako partneri. Slovensko má po Rakúsku najvyšší 
počet koordinátorov.  
 
Projekty sietí, ktoré koordinujú v akademickom roku 2011/2012 slovenské vysoké školy: 

• Žilinská univerzita v Žiline (Katedra obrábania a automatizácie) – prof. Ivan Kuric (predĺženie siete), 
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• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Fakulta ekonomiky a manažmentu) - prof. Elena 
Horská (predĺženie siete), 

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

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

• Slovenska 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 (predĺženie siete), 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave (Ústav manažmentu) – prof. Maroš Finka (nová sieť). 
 
Rozdelenie schválených sietí (vrátane sietí „Umbrella“), v ktorých participujú slovenské vysoké 
školy v akademickom roku 2011/2012, podľa vedného odboru: 

• technické vedy: 22 sietí 
• spoločenské a humanitné vedy, vrátane umeleckých smerov: 18 sietí 
• prírodné vedy, vrátane poľnohospodárskych a lesníckych vied: 12 sietí 

 
V akademickom roku 2011/2012 je zapojených do programu 15 slovenských verejných vysokých 
škôl: 

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

 
Keďže v programe CEEPUS sledujeme spolupracujúce siete inštitúcií podľa akademického roku, 
zoznam schválených sietí na akademický rok 2010/2011 so slovenským zastúpením tvorí Prílohu 3 a  
zoznam schválených sietí na akademický rok 2011/2012 so slovenským zastúpením tvorí Prílohu 4. 
 
 
Ministerská konferencia programu CEEPUS 
 
17.ministerská konferencia programu CEEPUS sa uskutočnila 18. marca 2011 vo Varšave, v Poľsku. 
Slovenskú delegáciu viedla 1. tajomníčka Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Varšave Ing. Iveta 
Hermysová. Konferencie sa za Slovensko zúčastnili taktiež koordinátorky programu z Národnej 
kancelárie programu CEEPUS Mgr. Monika Brečková a Mgr. Miroslava Suchá. Keďže dohoda CEEPUS 
III ešte nebola v platnosti a konferencia na úrovni ministrov (Joint Committee of Ministers) sa znovu 
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uskutoční v roku 2013, členské krajiny ustanovili „Predbežnú ministerskú komisiu pre dohodu CEEPUS 
III“.  

Komisia schválila vstup Pravidiel pre postup (Rules of Procedure) a Pracovného programu k Dohode 
(Work Programme) do platnosti pre roky 2011 – 2013, s platnosťou odo dňa platnosti dohody CEEPUS 
III. Komisia schválila ponechanie doterajších rozhodnutí o praktickom vykonávaní programu CEEPUS 
v platnosti v ich pôvodnej verzii aj pre dohodu CEEPUS III, ak sa nestanú neplatnými v súvislosti s 
novými stanovami CEEPUS III. V súvislosti s predlžovaním platnosti dohody CEEPUS II z 5 na 7 rokov, 
t. j. do 31. júla 2011, krajiny, ktoré ešte nedoručili schvaľovacie dokumenty, informovali depozitára 
Maďarskú republiku o vtedajšom stave dokumentu (schvaľovacie dokumenty doručilo 9 krajín vrátane 
Slovenska, ďalšie 4 krajiny informovali o stave). V súvislosti so vstupom dohody CEEPUS III do 
platnosti depozitár programu, Centrálna kancelária programu CEEPUS, informovala o aktuálnom stave 
schvaľovacích dokumentov. V prípade doručenia schvaľovacích dokumentov troma krajinami do 1. mája 
2011 by dohoda CEEPUS III vstúpila do platnosti v plánovanom termíne 1. mája 2011. Do dňa konania 
Ministerskej konferencie dokument doručilo Slovinsko a Rumunsko, neskôr aj ďalšie krajiny vrátane 
Slovenska, a dohoda vstúpila do platnosti v predpokladanom termíne. 

Generálna tajomníčka na konferencii prezentovala doterajšie spoločné pôsobenie zúčastnených krajín 
v programe CEEPUS a predstavu ďalšieho pôsobenia v budúcnosti. Generálnu tajomníčku Elisabeth 
Sorantin zvolila Predbežná ministerská komisia pre dohodu CEEPUS III jednohlasne aj na ďalšie 
funkčné obdobie siedmich rokov odo dňa vstupu dohody CEEPUS III do platnosti. 

Komisia na zasadnutí jednohlasne ustanovila nové pracovné skupiny programu: Medzinárodná komisia 
(IC – International Commission) a Stretnutie pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev (SOM – Senior 
Officials´ Meeting), pričom druhé uvedené stretnutie sa na jeseň 2011 podujalo organizovať ako 
hostiteľská krajina Slovinsko. 

Generálna tajomníčka poukázala na problémy v súvislosti s vyplácaním štipendií v krajinách Albánsko, 
Bosna a Hercegovina, Macedónsko a Rumunsko v minulom akademickom roku. Spomenuté krajiny 
následne avizovali podniknutie krokov na zlepšenie situácie a odstránenie problémov. Generálna 
tajomníčka poukázala aj na problémy v súvislosti s kontinuitou práce niektorých národných kancelárií, 
prezentovala návrhy na zabezpečenie kontinuity práce národných kancelárií a členské krajiny vyjadrili 
svoj súhlas s navrhovanými opatreniami. 

Členské krajiny potvrdili súhlasné stanovisko s pristúpením Moldavska k programu CEEPUS od 
akademického roku 2011/2012, s účinnosťou od vstupu dohody CEEPUS III do platnosti. Moldavská 
ministerka školstva Loretta Handrabura informovala o aktuálnom stave implementácie programu 
v krajine, začiatku fungovania Národnej kancelárie a pripravenosti prijímať žiadosti zahraničných 
uchádzačov v akademickom roku 2011/12.Krajiny následne prezentovali podmienky zdravotného 
postenia pre zahraničných štipendistov. 

Na Ministerskej konferencii bola v roku 2011 odovzdaná Ministerská cena za najlepšiu sieť fungujúcu v 
akademickom roku 2009/2010, ktorú získala maďarská sieť HU 10 Teaching and Learning Bioanalysis. 
Koordinátorom siete je Univerzita v Pécsi (sieť tvorí celkovo 18 partnerských fakúlt/inštitútov VŠ, 
Slovensko je v sieti zastúpené Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave – v 
akademickom roku 2009/2010 bol partnerom za Prírodovedeckú fakultu UK prof. Dušan Kaniansky, 
DrSc., a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - v akademickom roku 
2009/2010 bola partnerom za Prírodovedeckú fakultu UK PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.). 

Za novú predsednícku krajinu programu bolo zvolené Rakúsko (na obdobie do 18. ministerskej schôdze 
v roku 2013). 

Slovensko oznámilo na Ministerskej konferencii financovanie 600 štipendijných mesiacov pre 
prijímaných zahraničných štipendistov v akademickom roku 2011/2012. 
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Štipendijné mesiace, ktoré vložili do programu členské štáty na akademický rok 2011/2012: 
 

Krajina Kvóta  2010/2011 Kvóta 2011/2012 
Albánsko 130 130 
Bulharsko  350 350 
Bosna a Hercegovina 100 100 
Česká republika 625 625 
Čierna Hora 165 165 
Chorvátsko 450 450 
Maďarsko 315 315 
Macedónsko 120 120 
Moldavsko - 100 
Poľsko 670 700 
Rakúsko 1100 1100 
Rumunsko 625 500 
Slovensko 600 600 
Slovinsko 480 560 
Srbsko 150 150 
Univerzita v Prištine  100 100 
SPOLU 5 980 6 065 

 
Kvótu z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov znížilo Rumunsko, o miernom zvýšení kvóty 
informovalo Poľsko a Slovinsko. 
 
 
Hodnotiaca konferencia programu CEEPUS  
 
17. hodnotiaca konferencia programu CEEPUS sa konala 12. decembra 2011 v Ľubľane, v Slovinsku. 
Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia väčšiny národných kancelárií a národní experti členských krajín 
programu CEEPUS, neprítomní boli zástupcovia krajín Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, 
Moldavsko a Srbsko. Za Slovensko sa zúčastnil národný expert programu prof. Ing. Marián Dzimko, 
CSc., zo Žilinskej univerzity v Žiline a za slovenskú národnú kanceláriu sa zúčastnila Mgr. Miroslava 
Suchá.  

V úvode generálna tajomníčka programu pripomenula, že konferencia predstavovala 2. stretnutie 
pracovnej skupiny „Medzinárodná komisia“ v rámci roka. Cieľom bolo pripraviť odporúčania pre 
stretnutie pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev, naplánované na ďalší deň. 

Pracovné body stretnutia sa týkali viacerých tém súvisiacich s programom a praktickými náležitosťami. 
Prvá otázka sa týkala učiteľov-freemoverov a ich vyučovacích povinností, pričom hlavná otázka sa 
týkala povinných dokumentov, ktoré musia učitelia uchádzajúci sa o mobilitu mimo sietí k žiadosti 
predložiť. Centrálna kancelária vytvorí pre rok 2012/13 nový formulár akceptačného listu pre takéto 
mobility (vystavuje zahraničná vysoká škola), v ktorom bude nutné uviesť dohodnuté vyučovacie hodiny 
na prijímajúcej inštitúcii. List bude podpisovať vedúci katedry či fakulty, na ktorej má učiteľ záujem 
vykonať mobilitu a vyžadovaná bude aj pečiatka inštitúcie. Ďalšia otázka sa týkala odporúčacích listov, 
ktoré sú vyžadované vo väčšine krajín od študentov-freemoverov k žiadosti o mobilitu v počte 2 kusov 
spolu s 1 akceptačným listom. Účastníci stretnutia sa zhodli na možnosti vypracovania a vyžadovania 
nových dokumentov, ktoré budú poskytovať viac potrebných informácií pre schvaľovanie mobilít mimo 
sietí. Pôjde o dokument podobný „learning agreement“ (vyžadovaný napr. v programe Erasmus), 
s uvedenými dohodnutými predmetmi a kreditmi pre študenta, príp. informácie o práci na záverečnej 
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práci a kredity pre doktoranda; potrebná bude pečiatka prijímajúcej inštitúcie. Krajiny budú môcť naďalej 
v prípade záujmu od uchádzačov vyžadovať aj 1 odporúčací list. 

Zúčastnení diskutovali aj o veľkom počte učiteľských mobilít jednotlivcov počas roka a otázke 
aktívnych sietí vs. zneužívanie programu ako „cestovnej kancelárie“. Keďže mnoho sietí využíva 
učiteľské mobility na rozvíjanie sieťovej spolupráce, nie je možné zaviesť obmedzenie na množstvo 
opakovaných mobilít počas roka. Centrálna kancelária sa však pýtala na možnosť kontaktovania 
niektorých osôb a ich prijímajúcich inštitúcií s otázku o využití získaných vedomostí, výsledkov pobytov 
a pod. 

Podstatnou témou stretnutia bola Európska stratégia pre dunajskú oblasť, so zameraním na žiadané 
postavenie programu ako hráča v rámci tejto stratégie. Centrálna kancelária požiada národných 
expertov a komisie počas najbližšieho hodnotiaceho procesu sietí o pozornosť a identifikáciu sietí, ktoré 
sa môžu dotýkať problematiky dunajského regiónu. Postupne sa z nich bude môcť vytvárať niečo ako 
dunajská CEEPUS „stopa“ (Danube track). 

Keďže v období po stretnutí nasledoval termín registrácie sietí v programe na akademický rok 
2012/2013, Centrálna kancelária spomenula aj problémy súvisiace s nomináciou mladých národných 
expertov a ich príliš prísnym hodnotením sietí, s dôrazom na zabezpečenie homogénneho prístupu 
členov komisií. Centrálna kancelária požiada na nasledujúcom stretnutí pracovnej skupiny zástupcov 
ministerstiev o umožnenie školenia v prípade nových expertov. Podľa zúčastnených im bude potrebné 
zdôrazniť, že nemajú za úlohu súdiť, ale odporučiť najlepšie siete z ponúkaných sietí v danom roku. 

Poslednou témou stretnutia boli spoločné diplomy, s upozornením na iba malé množstvo sietí 
CEEPUS (menej ako 33 z naplánovaných cca 120), ktoré tieto diplomy reálne umožňujú. Ostatné majú 
v procese prípravy problémy, pričom väčšinou uvádzajú ako najdôležitejší problém akreditáciu. 
Centrálna kancelária plánuje pozvať na niektoré z budúcich stretnutí programu CEEPUS zástupcov 
akreditačných agentúr z aspoň 3 krajín, ktorí budú môcť vyjadriť svoj názor na možné riešenie 
problému. 

 
 
Prvé stretnutie pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev (Senior Officials´ Meeting) 
 
Prvé stretnutie pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev (okrem Medzinárodnej komisie jedna 
z pracovných skupín, ktoré sa ustanovili jednohlasne na 17. Ministerskej konferencii, a ktoré boli 
zriadené od vstupu dohody CEEPUS III do platnosti) sa konalo rovnako v Ľubľane, Slovinsku, dňa 13. 
decembra 2011. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia väčšiny národných kancelárií a zodpovední 
zástupcovia členských krajín programu CEEPUS, neprítomní boli zástupcovia krajín Albánsko, Bosna 
a Hercegovina, Macedónsko, Moldavsko a Srbsko. Za Slovensko sa zúčastnila RNDr. Mária Slugeňová, 
riaditeľka Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce a programov Sekcie medzinárodnej 
spolupráce MŠVVaŠ SR, PhDr. Emília Malacká, štátny radca Odboru bilaterálnej a multilaterálnej 
spolupráce a programov Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, a za slovenskú národnú 
kanceláriu (SAIA, n. o.) sa zúčastnila Mgr. Miroslava Suchá. 

V úvodnom príhovore generálna tajomníčka programu CEEPUS zhrnula ciele stretnutia, ktorými boli 
zdieľanie skúseností a aktuálnych informácií s ostatnými, zameranie sa na aktuálne problémy, uvedenie 
najlepších príkladov implementácie programu a načrtnutie hlavných línií pre jej zlepšenie. Vo svojej 
prezentácii s názvom „Teraz alebo nikdy“ sa generálna tajomníčka zamerala najmä na možnosť 
zapojenia programu CEEPUS do rámca Európskej stratégie pre dunajskú oblasť, ale aj na aktuálny stav 
programu na konci roka 2011. 

Generálna tajomníčka adresovala otázku o aktuálnom stave dokumentu CEEPUS III v krajinách, ktoré 
ho ešte neuložili u depozitára, príp. neschválili v národnom procese. Podľa aktuálnej informácie 
Maďarsko uloží dokument v nasledujúcich dňoch v decembri 2011. 
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Zástupcovia zúčastnených krajín oznámili výšky kvót, ktoré vložia na budúci rok pre prichádzajúce 
mobility. Slovensko potvrdilo nezmenenú kvótu 600 štipendijných mesiacov, z prítomných krajín 
mierne navýši svoju kvótu Česko - z 625 na 635 štipendijných mesiacov. Žiadna krajina neoznámila 
plán zvýšiť sadzby štipendií. 

Krajiny postupne informovali o národných procesoch vyplácania štipendií, pričom 8 potvrdilo aj 
poskytovanie cestovných náhrad domácim štipendistom (vrátane Slovenska). Jednohlasne sa zhodli na 
zabezpečení vyplácania štipendia podľa možnosti už prvý deň mobility a jednoduchšieho toku 
peňažných prostriedkov a národných procedúr. 

Ďalšia téma sa týkala možnosti spolupráce a mobilít tzv. tichých partnerov so zameraním na možnosti 
a procesy vyplácania alebo nevyplácania štipendia príp. zapojených tichých partnerov v sieťach 
programu. Generálna tajomníčka informovala o záujme takejto spolupráce zo strany Štátnej stavebnej 
univerzity v Moskve. Účastníci sa zamysleli nad otázkou legalizácie pobytu účastníka z nečlenskej 
krajiny CEEPUS. 

Generálna tajomníčka upozornila na možnosť využitia nevyčerpanej štipendijnej kvóty v rámci sietí na 
organizáciu koordinačných stretnutí sietí, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie programu a sú 
spomínané aj v dohode CEEPUS III. Účastníci jednohlasne odsúhlasili návrh z Hodnotiacej konferencie 
ohľadom povinných dokumentov pre učiteľov-freemoverov a generálna tajomníčka informovala o pláne 
kontaktovať prijímajúce inštitúcie ohľadom niektorých učiteľov využívajúcich počas roka možnosti 
mobility v zahraničí príliš často. Účastníci stretnutia súhlasili aj s návrhom na zjednotenie vyžadovaného 
dokumentu „Equal status“ v krajinách programu, pričom Centrálna kancelária navrhla používanie 
dokumentu vydávaného univerzitou zahraničným študentom, keď sú prijímaní na riadne štúdium. Česká 
republika využíva aktuálne dokument - potvrdenie o dennom štúdiu v aktuálnom akademickom roku, 
ktorý by mohla využívať aj Slovenská republika. Učitelia musia predložiť pracovnú zmluvu. Pri otázke 
spoločných diplomov a malom počte tých, ktoré sú v rámci sietí CEEPUS reálne vydávané, 
účastníci súhlasili s návrhom pozvať na niektoré z nasledujúcich stretnutí zástupcov akreditačných 
agentúr z aspoň 3 krajín a požiadať ich o názor na tento problém. Jednotlivé krajiny informovali 
o možnosti zapojenia súkromných vysokých škôl do programu, z prítomných 9 členov sú tieto inštitúcie 
oprávnené v piatich krajinách, vrátane Slovenska. Prítomní informovali tiež o ponúkaných možnostiach 
a zabezpečovaní ubytovania pre zahraničných štipendistov vo svojich krajinách, ako aj o príp. refundácii 
zdravotného poistenia 

Účastníci stretnutia súhlasili so zámerom a návrhmi ako zabezpečiť plynulý chod národných kancelárií, 
ktoré predstavujú hlavné ťažisko implementácie programu CEEPUS. 

Na záver generálna tajomníčka informovala o potrebe zapojenia programu do spolupráce 
v Európskej stratégii pre dunajskú oblasť a prítomných požiadala o propagovanie tohto zámeru 
a informovanie ministrov svojej krajiny.  
 
 
Školenie národných kancelárií programu CEEPUS 
 
Školenia pre pracovníkov národných kancelárií organizuje Centrálna kancelária programu CEEPUS 
pravidelne vo svojich priestoroch vo Viedni s cieľom zabezpečiť efektívnu spoluprácu pracovníkov 
všetkých národných kancelárií, zaučiť nových pracovníkov na prácu s elektronickým systémom 
www.ceepus.info a vysvetliť dôležitých náležitostí programu v súlade s Dohodou o programe CEEPUS, 
prípadne využiť stretnutie na vyriešenie aktuálnych otázok v programe.  

Prvé školenie v roku 2011 sa uskutočnilo 30. marca 2011 nadväznosti na zasadnutie Medzinárodnej 
komisie. Školenia sa za Slovensko zúčastnili nové koordinátorky programu Mgr. Dáša Reháková a Mgr. 
Miroslava Suchá. Ďalšie školenie sa uskutočnilo 3. – 4. novembra 2011, ktorého sa zúčastnila Mgr. 
Dáša Reháková. V roku 2012 je naplánované ďalšie školenie národných kancelárií na február. 
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Ďalšie aktivity a informácie 
 

• V dňoch 13. - 16. septembra 2011 sa v Kodani v Dánsku konala 23. výročná konferencia EAIE 
(European Association for International Education) s názvom Cooperate, Innovate, Participate. 
Zúčastnilo sa jej viac ako 4 200 osôb z 87 krajín a 250 vystavovateľov, čím bola tohtoročná 
konferencia najväčšia z doteraz uskutočnených. Účastníkmi boli najmä experti v oblasti 
medzinárodného vzdelávania, zástupcovia národných agentúr a vysokých škôl z celého sveta. 
Za SAIA, n. o., sa konferencie zúčastnila Dáša Reháková, Miroslava Suchá a Lukáš Marcin. 
V konferenčnom a výstavnom centre sa okrem veľtrhu vyššieho vzdelávania konal počas 
štyroch dní aj veľký počet dialógov, seminárov a odborných stretnutí na tému medzinárodného 
vysokoškolského vzdelávania. Zameriavali sa na posledné trendy, sporné otázky či problémy 
v oblasti medzinárodného vzdelávania, výmenu informácií a skúseností, a podporu spolupráce 
medzi účastníkmi. 

• Dňa 13. 12. 2011 organizovala SAIA Deň akademickej mobility a internacionalizácie II., ktorý 
úspešne nadviazal na takýto deň v roku 2010. Cieľom bolo pomôcť výmene informácií medzi 
zainteresovanými inštitúciami, pomocou diskusie zlepšiť a skvalitniť prácu s mobilnými 
študentmi, vysokoškolskými učiteľmi a výskumníkmi. Hlavnou témou konferencie bol nový 
zákon o pobyte cudzincov a najmä jeho aplikácia na cudzincov z tzv. tretích krajín. Súčasťou 
podujatia bol aj široký blok na tému programov medzinárodnej mobility a projektovej 
spolupráce. O novinkách a výzvach programov SAIA, medzi ktoré patrí aj CEEPUS, predniesla 
prezentáciu Mgr. Monika Brečková. 

• V súvislosti s minuloročným výročím SAIA, n. o., (20 rokov od vzniku organizácie) bola 
pripravená a vydaná  publikácia „20 rokov SAIA v kontexte internacionalizácie vzdelávania 
a výskumu na Slovensku“. Brožúra sa na takmer 100 stranách zameriava na všetky veľké 
programy, na ktorých SAIA participovala, rozsiahlejšie sa venuje aj vzniku a rozvoju programu 
CEEPUS. Aktuálne sa pripravuje preklad publikácie do angličtiny. 

• Vďaka svojmu štipendijnému pobytu v rámci programu CEEPUS na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre (sieť SK 405, koordinátorka doc. Ing. Zuzana Palková 
PhD.) publikoval svoje príspevky v zborníku „Materiály VIII. konferencie študentov a mladých 
vedeckých pracovníkov mechanického odboru“ aj štipendista z Poľska Marek  Kiedrowicz, 
spolu so spoluautormi, slovenskými účastníkmi zahraničných mobilít z uvedenej fakulty O. 
Takáčom a Ľ. Nagyom. Na konci svojich príspevkov vyjadril autor srdečné poďakovanie poľskej 
aj slovenskej národnej kancelárii programu CEEPUS, za možnosť realizácie svojej mobility na 
SPU v Nitre. 

• Dňa 4. decembra sa programoví manažéri SAIA, n. o., zúčastnili celodenného školenia Excel 
pre pokročilých, ktoré bolo zamerané najmä na prácu so vzorcami a kontingenčnými tabuľkami, 
čo sú nevyhnutné predpoklady pre spracúvanie dát z elektronického systému. Školenie sa 
konalo v priestoroch spoločnosti Macrosoft, ktorá toto školenie aj zabezpečovala.  
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Návrh rozpočtu na program CEEPUS v roku 2012 
(pri zohľadnení navrhovanej zmeny výšky študentských štipendií3) 

 
Mesačné sadzby štipendií pre zahraničných štipendistov programu CEEPUS pri pobytoch na 
slovenských vysokých školách platné od januára 2009 

� vysokoškolský študent  240,- € 
� doktorand a vysokoškolský učiteľ 470,- € 

Navrhovaná zmena študentských štipendií pre zahraničných štipendistov programu CEEPUS pri 
pobytoch na slovenských vysokých školách od januára 2012 

� vysokoškolský študent  280,- € 

Zo štipendia si štipendista hradí ubytovanie, stravovanie a podobné náklady súvisiace s pobytom.  

 

Na základe priemerných nákladov na štipendiá a cestovné výdavky predkladáme návrh rozpočtu na 
program CEEPUS na rok 2012: 
 
Tabuľka 1: Návrh rozpočtu pre program CEEPUS na rok 2012 
Kategória Počet mesiacov Suma 
Štipendiá 600 231 080 EUR 
Cestovné - 12 829,50 EUR 
Administratíva (1,5 osoby) -                             30 000 EUR 
Celková suma -                            273 909,50 EUR 

 
 
 
Pri výpočte predpokladaných nákladov na štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských 
učiteľov sme vychádzali z počtu prijatých zahraničných štipendistov v rokoch 2009 až 2011. 
 
Tabuľka 2: Výpočet nákladov na štipendiá na základe predchádzajúcich rokov 

 2009* 2010* 2011* 
Priemer 

(2009-2011) 

Predpokladaný 
počet štipendií 
v roku 2012** 

Výška mesačných 
štipendií 

Predpokladané 
náklady  

na štipendiá 
v roku 2012*** 

Študenti 51 % 37 % 46 %  44,66 % 268 280 EUR 75 040 EUR 
Doktorandi 18 % 25 % 22 %  21,66 % 130 470 EUR 61 100 EUR 
Učitelia 31 % 38 % 32 %  33,66 % 202 470 EUR 94 940 EUR 
    100 % 600  231 080 EUR 
*podiel využitia kvóty štipendijných mesiacov v rokoch 2009 – 2011 podľa kategórií štipendistov 
**predpokladaný počet udelených štipendií vychádza z priemeru udelených štipendií v rokoch 2009 – 2011  
***predpokladané náklady na štipendiá v roku 2012 vychádzajú z priemeru udelených štipendií v rokoch 2009 – 2011 
 
  

                                                           
 
3Listom zo dňa 7. 12. 2011 SAIA opätovne požiadala MŠVVaŠ SR o navýšenie sadzby štipendií pre študentov v rámci 
programu CEEPUS na 280 €, aby sa dorovnala sadzbám v ostatných programoch. Spolu s touto žiadosťou bola predložená 
aj aktualizovaná analýza dopadov na rozpočet programu v roku 2012. 
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Tabuľka 3: Výpočet predpokladaných nákladov na cestovné na rok 2012 na základe 
predchádzajúcich rokov 

 A  B C D E 

 Slovenskí štipendisti 
celkom 

Počet 
schválených 
štipendistov 

zo SR 

Slovenskí 
štipendisti, ktorí 

žiadali 
o refundáciu 
cestovného 

Počet 
štipendistov 

s 
cestovným 

% 
z celkového 

počtu 
schválených 
štipendistov 

Náklady 
celkom 

Priemerná 
suma na 
jedného 

štipendistu 

Akad. rok 2008/2009 479 
Kalendárny rok 

2009 
150 31,3 % 14 645,87 €  97,64 € 

Akad. rok 2009/2010 507 
Kalendárny rok 

2010 
152 30%  12 373,98 €  81,41 € 

Akad. rok 2010/2011 466 
Kalendárny rok 

2011 
147 31,5 % 11 398,72 €  77,54 € 

PRIEMERNÁ HODNOTA 484   150 30,9 %  12 806,19 €  85,53 € 

   ����     ����   ����  

Štipendisti (vyslania) - 
očakávanie v roku 2012 
(priemerná hodnota za 
predchádzajúce 3 roky) 

484 

Kalendárny rok 
2012 – 

predpokladaný 
rozpočet na rok 

2012 * 

150 
 

(= A * C) 
30,9% 

  12 829,50 €  
 

(= B * E) 
85,53 € 

*Očakávaný počet žiadateľov o cestovné v roku 2012 vychádza z priemeru reálneho pomeru počtu žiadateľov o cestovné  
v rokoch 2009 – 2010 voči celkovému počtu schválených štipendistov v obdobných obdobiach (keďže cestovné náklady sa 
zúčtujú v kalendárnom roku a online systém programu CEEPUS umožňuje len sledovanie schválení mobilít po 
akademických rokoch, dochádza k istému posunu medzi skupinami údajov, nemal by však mať významný vplyv na 
kalkuláciu očakávaných výdavkov). Rovnako je kalkulovaná aj priemerná suma cestovného na jedného štipendistu, ktorá 
slúži na výpočet očakávanej čiastky na rok 2012. 

 
 

Na rok 2012 predkladáme návrh rozpočtu na program CEEPUS vo výške 273 909,50 EUR. V roku 2011 
sme žiadali podobnú sumu financií vo výške 267 800 EUR, pričom  schválený rozpočet bol vo výške 
250 000 EUR. Aj napriek pomerne dobrému čerpaniu štipendijných mesiacov a organizácii niekoľkých 
exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačného stretnutia treba konštatovať, že v roku 2011 bol väčší 
počet štipendií schválených v kategórii menej nákladných mobilít (študentské mobility, exkurzie, 
koordinačné stretnutia) s čím môžu súvisieť nevyčerpané financie schváleného rozpočtu na rok 2011 vo 
výške 24 051,88 EUR.  

S cieľom zistiť príčiny nižšieho čerpania finančných prostriedkov v roku 2011, Národná kancelária sa 
pokúsila v rámci spolupráce a komunikácie s koordinátormi a partnermi získať o tomto fakte bližšie 
informácie. Na začiatku decembra ich požiadala o vyplnenie dotazníka o aktuálnych tendenciách 
schvaľovania zahraničných mobilít. Podľa opýtaných je záujem o mobility na Slovensku v priemere 
dobrý, a ak dochádza k rušeniu či posunu mobilít zo strany zahraničných účastníkov, buď ide 
o problém nízkeho štipendia pre študentov, požiadavku o posun pobytu doktorandov zo strany školiteľa, 
či časovú zaneprázdnenosť prichádzajúcich učiteľov. Väčšina opýtaných v súvislosti s dlhodobými 
študentskými mobilitami vyjadrilo názor, že mesačné štipendium vo výške 240 € nie je dostatočné. 
Študentom musí táto suma pokryť životné náklady na Slovensku vrátane ubytovania, a náklady na 
pobyt často prevyšujú poskytnutú čiastku. Druhým problémom býva pri zabezpečovaní študijných 
pobytov pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ nedostatočný počet študijných programov/predmetov 
vyučovaných po anglicky, nedostatočná znalosť anglického jazyka učiteľmi, alebo problém 
zabezpečiť vyučovanie v anglickom jazyku, ak takéto v základnom študijnom programe školy 
nefiguruje vôbec (problém zabezpečiť učiteľov, študentov, miestnosť, miesto v rozvrhu).  
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Viacero koordinátorov a partnerov sa vyjadrilo, že lepšie možnosti prijatia na mobility predstavujú 
krátkodobé mobility doktorandov či diplomantov v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. 
Takýmto účastníkom mobilít je jednoduchšie zabezpečiť konzultácie s odborníkmi či zapojiť ich do 
výskumu na fakulte či odbornom pracovisku, a preto viacero koordinátorov a partnerov plánuje 
v budúcnosti schvaľovať pobyty na Slovensku najmä uvedeným typom mobilít. Pre krátkodobé 
mobility doktorandov a učiteľské mobility je štipendium stanovené vo výške 470 €/mes. a ich väčší 
počet môže vplývať na vyššie čerpanie financií pridelených na program CEEPUS v prípade 
zvýšenej preferencie tohto typu mobilít.  

Po skúsenosti pozitívneho čerpania rozpočtu vďaka špeciálnym aktivitám ako exkurzie, intenzívne kurzy 
či koordinačné stretnutia, koordinátori a partneri mali možnosť predkladať Národnej kancelárii ku koncu 
roka 2011 projekty exkurzií či intenzívnych kurzov s plánovanou realizáciou v roku 2012. 
Doručených bolo celkom 10 projektov rôznej dĺžky, a teda aj s inou požadovanou finančnou podporou. 
Po vyčlenení potrebných financií na klasické mobility študentov, doktorandov či učiteľov, bude možné 
zvyšok prideliť na realizáciu uvedených aktivít a ovplyvniť čerpanie financií v roku 2012. 
 
 
Spracovali: Mgr. Miroslava Suchá, Mgr. Dáša Reháková, Ing. Zuzana Machovičová 
 
Bratislava 31. 1. 2012 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslava Suchá, 
Národná kancelária programu CEEPUS 
 
 
 
Prílohy: 
 
1. Štipendiá vyplatené zahraničným štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 

december 2011) 
2. Cestovné vyplatené slovenským štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. december 

2011) 
3. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS, v akademickom 

roku 2010/2011 
4. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS, v akademickom 

roku 2011/2012 


