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Téma/PROGRAM CEEPUS

CEEPUS

2010/2011

STREDOEURÓPSKY VÝMENNÝ PROGRAM PRE UNIVERZITNÉ ŠTÚDIA
CEEPUS podporuje akademické
mobility v strednej a východnej
Európe, prispieva k európskej
integrácii a zdôrazňuje
regionálne špeciﬁká. Program
umožňuje rozvíjať spoluprácu
slovenských a zahraničných
vysokých škôl.
CEEPUS (Central European Exchange Programme for
University Studies) vstúpil do platnosti 1. decembra
1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom
programu. Národné ministerstvá členských krajín
podpísali dohodu o pokračovaní programu CEEPUS II
v rokoch 2005 – 2009. Platnosť dohody CEEPUS II
bola predĺžená z 5 na 7 rokov, t. j. do 31. júla 2011.
25. marca 2010 bola členskými krajinami programu
podpísaná nová dohoda o pokračovaní programu
CEEPUS III.

Členské krajiny programu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albánsko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Česká republika
Čierna Hora
Chorvátsko
Macedónsko
Maďarsko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Univerzita v Prištine, Kosovo

Program CEEPUS podporuje:
vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl
z členských krajín programu,



štipendijné pobyty vysokoškolských študentov,
doktorandov a učiteľov,



študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci
schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.

Uzávierky

Slovenské vysoké školy zapojené do programu
v akademickom roku 2010/11:


















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

Uzávierka podávania žiadostí o založenie alebo predĺženie
činnosti sietí na akademický rok 2011/2012:
15. január 2011
Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých
domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS:
15. jún 2010
– štipendijné pobyty v zimnom semestri 2010/2011,
31. október 2010
– štipendijné pobyty v letnom semestri 2010/2011.
Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých
domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS
(freemover):
30. november 2010
– štipendijné pobyty v letnom semestri 2010/2011.
V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover
v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali
v priebehu letných mesiacov národnú kanceláriu krajiny, do ktorej
chcú vycestovať. Rakúsko a Česká republika v zimnom semestri
freemoverov neprijímajú.
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Počet štipendijných mesiacov, ktoré ﬁnancujú národné ministerstvá členských krajín programu
formou štipendií pre prijímaných zahraničných štipendistov programu
Krajina

Akademický rok
2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/2011

Albánsko

-

-

-

-

-

110

110

130

130

130

Bosna a Hercegovina

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

Bulharsko

300

398

450

455

400

410

420

430

440

350

Česko

400

500

550

600

600

630

650

650

650

625

-

-

-

-

50

100

150

150

155

165

200

220

250

250

350

370

420

450

450

450

Čierna Hora
Chorvátsko

-

-

-

-

-

120

120

120

120

120

Maďarsko

540

540

540

520

530

550

550

550

550

315

Poľsko

315

385

430

460

500

550

650

650

650

670

Rakúsko

500

700

700

700

700

800

1 000

1 100

1 100

1 100

Macedónsko

Rumunsko

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

Slovensko

320

320

320

320

320

600

600

600

600

600

Slovinsko

230

250

270

270

320

340

340

350

360

360

-

-

-

-

100

140

300

300

350

150

Srbsko

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

3 430

3 938

4 135

4 200

4 495

5 345

5 935

6 305

6 380

5 860

Univerzita v Prištine
SPOLU

Riadenie programu CEEPUS
 Spoločný výbor ministrov je orgán
zodpovedný za prijímanie rozhodnutí,
ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu
a zlepšovanie programu. Je zložený
z ministrov školstva všetkých
zúčastnených krajín.
 Centrálna kancelária programu
CEEPUS pôsobí ako koordinačné
a hodnotiace pracovisko a je zriadená vo
Viedni.

SIETE SPOLUPRACUJÚCICH VYSOKÝCH ŠKÔL
ČLENSKÝCH KRAJÍN PROGRAMU
Spolupráca sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch vysokých škôl
z rôznych členských krajín programu CEEPUS. Vysoké školy musia byť verejnými
akreditovanými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania členskej krajiny.
V sieti spolupracuje koordinujúca vysoká škola s partnerskými vysokými školami.
Koordinátorom a partnermi sú vysokoškolskí učitelia.
Podmienky na založenie spolupracujúcej siete
• vzájomné uznávanie štúdia absolvovaného na hostiteľskej vysokej škole,
• ECTS systém,

 Národné kancelárie programu
CEEPUS pôsobia ako koordinačné
pracoviská na národnej úrovni.
Na Slovensku je Národná kancelária
v SAIA, n. o.

• snaha rozvíjať spoločné programy a systém na uľahčenie vzájomného uznania
štúdia,

Ostatné dôležité orgány

• minimálne dve spolupracujúce vysoké školy v sieti poskytujú niektorý zo
spoločných programov vedúcich k spoločným diplomom (spoločné vedenie
dizertačných alebo diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom).

 Národné výberové komisie sú
zložené z vysokoškolských učiteľov
a expertov menovaných ministerstvami
školstva v každej členskej krajine
programu. Úlohou národných komisií je
hodnotenie sietí na národnej úrovni.
 Medzinárodná výberová komisia
je zložená zo zástupcov národných
kancelárií programu a expertov
z členských krajín programu.

• poskytovanie prednášok, seminárov a iných foriem výučby v anglickom,
nemeckom alebo francúzskom jazyku, príp. v jazyku niektorej z členských krajín,
• žiadne študijné a registračné poplatky,

Zakladanie novej siete spolupracujúcich vysokých škôl
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky
Krok 1:
Koordinátor a partneri sa zaregistrujú na www.ceepus.info. Každý koordinátor
a partner dostane e-mailom potvrdenie o užívateľskom mene a hesle, ktoré bude
používať na koordináciu a administráciu siete a žiadanie o štipendium na svoje
individuálne mobility.
Krok 2:
Koordinátor a partneri zaregistrujú vysoké školy, fakulty, prípadne katedry, ktoré
chcú zapojiť do spolupracujúcej siete.
Krok 3:
Koordinátor siete vyberá do siete partnerské vysoké školy z ponúkaného zoznamu
zaregistrovaných vysokých škôl.
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Krok 4:
Koordinátor a partneri v sieti vkladajú za svoju vysokú školu:
 počet plánovaných prijímaných zahraničných
štipendistov (v členení podľa semestrálnych,
krátkodobých a prednáškových pobytov),
 Letter of Endorsement (súhlas rektora o zapojení vysokej
školy do aktivít siete), formulár dokumentu je na
www.ceepus.info,
 Letter of Intent (potvrdenie zodpovedného zástupcu
vysokej školy o uznaní štúdia absolvovaného študentami
v zahraničí), formulár dokumentu je na
www.ceepus.info,
 informačný balík o ECTS zavedenom na vysokej škole.
Koordinátor vkladá aj informácie o realizácii spoločného
programu vedúceho k niektorému zo spoločných
diplomov.
Krok 5:
Koordinátor siete potvrdí elektronickú prihlášku siete.
Obnovenie žiadosti siete o realizáciu aktivít siete
v ďalšom akademickom roku (vysoké školy sú už
zaregistrované v programe)
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky

1. Koordinátor siete (vysokoškolský učiteľ)
• elektronicky registruje koordinujúcu vysokú školu a sieť,
• vkladá Letter of Endorsement a Letter of Intent do
elektronického systému za koordinujúcu vysokú školu
(prípadne aj za partnerské vysoké školy) – originály
dokumentov si ponecháva,
• zodpovedá za úplnosť elektronickej prihlášky siete,
• koordinuje aktivity siete.
po schválení siete:
• podpisuje Letter of Acceptance (akceptácia podmienok
koordinácie siete),
• rozdeľuje schválený počet štipendijných mesiacov pre
zapojené vysoké školy vo svojej sieti a oznámi rozdelenie
štipendijných mesiacov všetkým partnerom, národnej
kancelárii programu a centrálnej kancelárii programu,
• priebežne podáva správy národnej kancelárii programu
o nevyužitých mobilitách,
• k určenému termínu predloží národnej kancelárii programu
záverečnú správu.
2. Partner siete (vysokoškolský učiteľ)

Koordinátori a partneri, ktorí už registrovali vysokú školu
v niektorej zo sietí (schválenej alebo zamietnutej), sa pri
žiadosti siete o realizáciu aktivít siete v ďalšom akademickom
roku znovu neregistrujú. Pri žiadaní o schválenie siete
v ďalšom akademickom roku elektronický systém programu
umožňuje upravovať zoznam spolupracujúcich vysokých škôl
a program siete.
Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie alebo
predĺženie činnosti sietí na akademický rok 2011/2012:
15. január 2011 na www.ceepus.info.


Prehľad prijatých zahraničných štipendistov
na slovenských VŠ a vyslaných slovenských štipendistov
v ak. roku 2008/2009 podľa krajín


Kto môže zaregistrovať vysokú školu do programu
a administrovať činnosť siete:



• elektronicky registruje participujúcu vysokú školu,
• vkladá Letter of Endorsement a Letter of Intent do
elektronického systému za participujúcu vysokú školu
– originály dokumentov si ponecháva,
• v spolupráci s koordinátorom siete vyplní elektronickú
prihlášku: program siete, plán aktivít siete, počet
prijímaných štipendistov v členení podľa vysielajúcej
zahraničnej vysokej školy a podľa kategórií štipendistov,
počet vysielaných štipendistov v členení podľa hostiteľskej
vysokej školy a podľa kategórií štipendistov.
3. Zástupca zodpovedný za administráciu siete
• v prípade, ak fakultu zapojí do programu koordinátor alebo
partner, ale reálne jej aktivity bude vykonávať iná osoba
(napr. asistent), táto osoba sa zaregistruje ako zástupca
zodpovedný za administráciu siete. Elektronickú registráciu
zástupcu potvrdí národný koordinátor programu.
4. Zahraničné oddelenie vysokej školy














• ak administráciu siete koordinujúcej alebo participujúcej
vysokej školy vykonáva zahraničné oddelenie, do programu
musí vysokú školu zaregistrovať vysokoškolský učiteľ.
Taktiež pracovník zahraničného oddelenia sa registruje do
programu. Elektronickú registráciu pracovníka zahraničného
oddelenia potvrdí národný koordinátor programu.






Schvaľovací proces sietí spolupracujúcich vysokých škôl



Zaregistrované siete v prvom kole posudzujú národné výberové
komisie a v druhom kole Medzinárodná výberová komisia.
Schválené siete realizujú svoj program nasledujúci akademický
rok.
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV A UČITEĽOV
Program podporuje štipendijné pobyty:
• semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace),
• krátkodobé pobyty študentov a doktorandov
(spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových
alebo dizertačných prác),
• prednáškové pobyty učiteľov.
Kto sa môže uchádzať o štipendijný pobyt v rámci
programu CEEPUS
1. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do
programu CEEPUS v akademickom roku 2010/2011
(zoznam zapojených vysokých škôl a kontaktných osôb je
na stranách 8 až 11 a na www.saia.sk v časti Štipendiá na
mobility).
2. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do
programu CEEPUS v akademickom roku 2010/2011 (kategória
freemover).
Uchádzači o štipendijný pobyt z vysokej školy, ktorá je zapojená
do programu, ako aj uchádzači o individuálne štipendijné pobyty
(kategória freemover), sa uchádzajú o štipendium elektronicky
na www.ceepus.info. Uchádzač si v prihláške vyberá zahraničnú
vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motivačný
list, odbor štúdia a jazykové znalosti.
Všeobecné podmienky na štipendijné pobyty
Štipendijných pobytov v rámci programu CEEPUS sa
môžu zúčastniť:


študenti a doktorandi denného štúdia
• študenti vysokej školy musia mať v čase nástupu na
pobyt ukončené minimálne 2 semestre,
• technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac
(podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálne
21 dní pobytu); pri viacmesačných pobytoch je
podmienka na vyplatenie štipendia minimálne 16 dní
pobytu v poslednom mesiaci.



učitelia vysokých škôl na plný úväzok
• technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac; právne
minimálna dĺžka pobytu je 5 pracovných dní a povinnosť
odučiť minimálne 6 vyučovacích hodín (konkrétne
podmienky pre jednotlivé krajiny sú na
www.ceepus.info).

Maximálny počet štipendijných mesiacov pre študentov
a doktorandov:
• 10 mesiacov po celú dobu trvania dohody CEEPUS II počas
bakalárskeho štúdia,
• 10 mesiacov po celú dobu trvania dohody CEEPUS II počas
magisterského štúdia,
• 10 mesiacov v jednom akademickom roku pre
doktorandov.

Žiadosti o štipendijný pobyt
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky
1. Uchádzač sa elektronicky zaregistruje na www.ceepus.info.
Po základnej registrácii dostane na svoju e-mailovú adresu
potvrdenie o registrácii.
2. Uchádzač si otvorí stránku www.ceepus.info pod svojím
užívateľským menom a heslom a potvrdí žiadosť o registráciu
na štipendijný pobyt.
3. Uchádzač si zvolí akademický rok 2010/2011, klikne na
„Vytvoriť novú mobilitu“ (Create new mobility) a v závislosti od
typu štipendijného pobytu vyplní formulár žiadosti, buď v rámci
siete v prípade nominácie domácou vysokou školou (network
mobility) ALEBO na individuálny štipendijný pobyt (freemover
mobility). V elektronickej prihláške vyplní základné údaje,
motivačný list, odborný program pobytu, ukončené
a prebiehajúce štúdium a znalosť jazykov.
Uchádzač o individuálny štipendijný pobyt freemover musí do
elektronickej prihlášky vložiť zoskenované dokumenty:
• akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy,
• list zo zahraničnej vysokej školy, že vysoká škola nebude od
štipendistu požadovať školné (vkladajú len študenti a doktorandi),
• odporúčacie listy od 2 vysokoškolských učiteľov z domácej
vysokej školy (vkladajú len študenti a doktorandi),
• stanovisko z domácej vysokej školy o uznaní časti štúdia
absolvovaného v zahraničí (učitelia vkladajú súhlas
z domácej vysokej školy so zahraničným pobytom učiteľa),
• potvrdenie o štúdiu alebo potvrdenie o prijatí na doktorandské
štúdium.

Akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy
Ide o predbežný súhlas zo zahraničnej vysokej školy o tom, že
v prípade udelenia štipendia vysoká škola súhlasí s pobytom
štipendistu na vysokej škole. Akceptačný list má byť na
formulári, ktorý je možné stiahnuť na www.ceepus.info, príp. na
hlavičkovom papieri vysokej školy.
Motivácia a odborný program pobytu
Študenti v motivácii a odbornom programe uvedú:
- prečo chcú absolvovať študijný alebo výskumný pobyt,
- čo chcú počas svojho študijného alebo výskumného pobytu
robiť (návšteva prednášok, seminárov, archívov, stretnutia,
rozhovory, ktoré vedecké metódy chcú použiť a pod.).
Učitelia v pracovnom programe uvedú názvy prednášok, témy
seminárov a konzultácií.
Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých
domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS:
15. júna 2010 – štipendijné pobyty v zimnom semestri
31. októbra 2010 – štipendijné pobyty v letnom semestri.
Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých
domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS
(freemover):
30. novembra 2010 – štipendijné pobyty v letnom semestri.
V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover
v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali
v priebehu letných mesiacov národnú kanceláriu krajiny, do
ktorej chcú vycestovať, a informovali sa o prípadných voľných
štipendijných mesiacoch. Rakúsko a Česká republika v zimnom
semestri freemoverov neprijímajú.
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Téma/PROGRAM CEEPUS
ŠTUDENTSKÉ EXKURZIE A INTENZÍVNE
KURZY

Schvaľovací proces prihlášok na štipendijné pobyty



uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola
je zapojená do programu CEEPUS:



Uchádzač vyplní elektronickú prihlášku na stránke
www.ceepus.info.


Prihlášku kontroluje a schvaľuje koordinátor siete
a potvrdzuje ju domáca národná kancelária programu.


Potvrdená prihláška je systémom zaslaná do zahraničnej
národnej kancelárie programu a zahraničnej vysokej
škole. Po akceptácii prihlášky na zahraničnej vysokej
škole zahraničný národný koordinátor pridelí štipendium.
Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia.

NÁRODNÉ KANCELÁRIE PROGRAMU CEEPUS


Štipendista programu potvrdí elektronicky na stránke
www.ceepus.info akceptáciu štipendia a podmienok
účasti v programe.



Študentské exkurzie alebo intenzívne kurzy (letné odborné
školy alebo školenia; ďalej len intenzívne kurzy) môžu byť
organizované koordinujúcou alebo partnerskou vysokou školou
v rámci niektorej zo schválených sietí spolupracujúcich vysokých
škôl.
Zahraniční účastníci exkurzií alebo kurzov organizovaných
slovenskou vysokou školou sa prihlásia do programu
elektronicky na www.ceepus.info. Národná kancelária programu
CEEPUS (SAIA, n. o.) na základe prihlášok udeľuje zahraničným
účastníkom ﬁnančné príspevky vo forme denných diét.
Koordinátor alebo partner slovenskej vysokej školy, ktorý
organizuje študentskú exkurziu alebo intenzívny kurz v rámci
programu CEEPUS na Slovensku, predkladá SAIA, n. o., do
konca decembra 2010 žiadosť o ﬁnancovanie aktivity
z prostriedkov programu CEEPUS, plánovaný počet účastníkov
a program.

uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola
nie je zapojená do programu CEEPUS



Uchádzač vyplní elektronickú prihlášku na stránke
www.ceepus.info.


Prihlášku kontroluje a potvrdzuje domáca národná
kancelária programu.


Potvrdená prihláška je systémom zaslaná do zahraničnej
národnej kancelárie programu. Zahraničný národný
koordinátor po schválení žiadosti pridelí štipendium.
Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia.


Štipendista programu potvrdí elektronicky na stránke
www.ceepus.info akceptáciu štipendia a podmienok
účasti v programe.

Albánsko: Vaso Qano
e-mail: tempus@albaniaonline.net,
www.albtempus.gov.al
Bosna a Hercegovina: Branka Gacesa
e-mail: branka.gacesa@mcp.gov.ba
Bulharsko: Jasmina Saraivanova
e-mail: j.saraivanova@mon.bg
www.minedu.government.bg
Česká republika: Jitka Nováková
e-mail: ceepus@dzs.cz
www.dzs.cz
Čierna Hora: Nada Kovac
e-mail: nada.kovac@gov.me
www.mpin.gov.me
Macedónsko: Nada Atanasovska, Erjona Shaqiri
e-mail: Nada.Atanasovska@mofk.gov.mk;
Erjona.Shaqiri@mofk.gov.mk
www.mon.gov.mk
Maďarsko: Monika Madai
e-mail: ceepus@tpf.hu
www.tka.hu
Chorvátsko: Davor Sovagovic
e-mail: davor.sovagovic@mzt.hr
www.mzt.hr
Poľsko: Michal Skowronski
e-mail: ceepus@buwiwm.edu.pl
www.buwiwm.edu.pl
Rakúsko: Sabine Stalujanis
e-mail: sabine.stalujanis@oead.at
www.oead.at
Rumunsko: Simona Craciun, Anca Burada
e-mail: simona.craciun@medu.edu.ro,
anca.burada@medu.edu.ro,
www.edu.ro
Slovensko: Monika Brečková
e-mail: monika.breckova@saia.sk
www.saia.sk
Slovinsko: Petra Vilfan
e-mail: scholarships@cmepius.si
www.cmepius.si
Srbsko: Olivera Popovic
e-mail: olivera.popovic@mps.sr.gov.yu
www.mps.sr.gov.yu
Univerzita v Prištine, Kosovo: Kushtrim Bajrami
e-mail:kushtrim.bajrami@ks-gov.net
www.ks-gov.net
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Téma/PROGRAM CEEPUS
FINANCOVANIE PROGRAMU
Program ﬁnancujú národné ministerstvá. Štipendium vypláca
štipendistom národná kancelária programu v hostiteľskej
krajine. Slovenským štipendistom refunduje cestovné náklady
po návrate Národná kancelária programu CEEPUS (SAIA, n. o.).
Vyplácanie štipendií zahraničným štipendistom pri
pobytoch na slovenských vysokých školách
Bratislavské vysoké školy:
Štipendium sa vypláca štipendistom osobne v SAIA, n. o.,
v Bratislave po predložení dekrétu o pridelení štipendia
(Letter of Award) a preukázaní totožnosti identiﬁkačným
preukazom. Odporúča sa vopred si telefonicky alebo
e-mailom dohodnúť s národnou kanceláriou termín
vyzdvihnutia štipendia.
Mimobratislavské vysoké školy majú tieto možnosti:
• štipendium vyplatí koordinátor zo zdrojov vysokej školy
a následne zašle faktúru na ﬁnančné oddelenie SAIA, n. o.,
v Bratislave. Prílohou faktúry sú doklady o prevzatí štipendia
(kópia výdavkového pokladničného dokladu), identiﬁkačné
údaje o štipendistovi (číslo identiﬁkačného preukazu
a dátum narodenia) a kópia dekrétu o pridelení štipendia
(Letter of Award),
• štipendista si otvorí v banke v SR účet, koordinátor nahlási
číslo účtu a pošle kópiu pasu a vkladnej knižky, resp. zmluvy
o bežnom účte, resp. vkladnej knižky ﬁnančnému oddeleniu
SAIA, n. o., ktoré poukáže štipendium na účet štipendistu.
Koordinátor každý mesiac potvrdí prítomnosť štipendistu na
univerzite (stačí e-mailom).
Slovenská vysoká škola sa môže s ﬁnančným oddelením
SAIA, n. o., dohodnúť aj na inom spôsobe vyplatenia štipendií.
Vyplácanie denných diét zahraničným účastníkom
študentských exkurzií alebo intenzívnych kurzov
Pri organizovaní študentských exkurzií alebo intenzívnych
kurzov slovenskou vysokou školou v rámci programu CEEPUS sú
zahraničným študentom a doktorandom vyplatené denné diéty
vo výške 25,- EUR a zahraničným učiteľom vo výške 32,- EUR.
Sadzby vychádzajú zo zákona o cestovných náhradách
č. 40/2009 § 17 ods. 4.

• pri použití súkromného cestného motorového vozidla bude
cestovné refundované vo výške cestovného lístka
2. triedy za predpokladu, že pred uskutočnením cesty bola
podaná a schválená žiadosť o povolenie použitia osobného
motorového vozidla. Žiadosť je potrebné vopred adresovať
e-mailom na národnú kanceláriu (monika.breckova@saia.sk).
Nie je potrebné predkladať doklad o výške cestovného
zo ŽSR. V prípade použitia osobného motorového vozidla
viacerými štipendistami súčasne v tom istom termíne môže
byť cestovné refundované len jednej osobe.
V zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 40/2009 Z. z. o cestovných
náhradách štipendista nemá nárok na náhradu, ak mu je
poskytnutá inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou. Ak
fyzická alebo právnická osoba poskytne štipendistovi náhradu
čiastočne, SAIA, n. o., poskytne zostávajúcu časť náhrady.
V zmysle tohto ustanovenia zákona o cestovných náhradách,
kto nepredloží originálne cestovné lístky, resp. v prípade leteniek
originálne palubné lístky, musí predložiť aj čestné vyhlásenie, že
cestovné náhrady neboli poskytnuté inou osobou.
SAIA, n. o., má právo overiť si túto skutočnosť. Formulár
čestného prehlásenia sa nachádza na www.saia.sk v časti
Program CEEPUS.
Základné zdravotné poistenie
V rámci programu CEEPUS platí medzinárodná dohoda, podľa
ktorej prijímajúca krajina môže na požiadanie štipendistu hradiť
základné zdravotné poistenie počas štipendijného pobytu.
Štipendisti z krajín EÚ používajú Európsky preukaz zdravotného
poistenia.
Víza
Každý štipendista si musí pred príchodom na štipendijný
pobyt v prípade potreby vybaviť víza. Náklady na víza nie sú
hradené prijímajúcou stranou. V rámci členských krajín EÚ
platí bezvízový styk. Do krajín mimo EÚ (Bosna a Hercegovina,
Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Srbsko) nie je vízová
povinnosť, ak doba pobytu nepresiahne 90 dní, v prípade
Albánska 30 dní. Bližšie informácie o vízových povinnostiach do
jednotlivých krajín je potrebné si preštudovať na internetovej
stránke Ministerstva zahraničných vecí SR (www.mzv.sk).

Uplatňovanie cestovných náhrad slovenských
štipendistov programu CEEPUS
Každý štipendista programu CEEPUS je povinný do dvoch
týždňov po návrate z pobytu predložiť národnej kancelárii
programu (SAIA, n. o.) originál potvrdenia zo zahraničnej
vysokej školy o absolvovaní pobytu (Letter of Conﬁrmation).
V prípade uplatňovania cestovných náhrad je potrebné zároveň
predložiť:
• žiadosť o refundáciu cestovného (s uvedením mena
štipendistu, adresy trvalého bydliska, miesta a doby pobytu,
čísla siete/freemover) a uviesť spôsob úhrady (poštová
poukážka, bankový prevod alebo osobne),
• originály spiatočných cestovných lístkov.
Použitie dopravných prostriedkov:
• v rámci programu CEEPUS sa prepláca vlak 2. triedy/
autobus (učitelia majú nárok na cestovné náhrady – vlak
1. triedy),
• letenky sa preplácajú za podmienky výhodnej výšky
cestovného – porovnateľnej s cenou železničného/
autobusového cestovného lístka,
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VÝŠKA ŠTIPENDIÍ V ČLENSKÝCH KRAJINÁCH PROGRAMU
ALBÁNSKO
študenti VŠ
učitelia VŠ

9 000 – 9 500 LEK/mesiac (v závislosti od študijného odboru), bezplatné ubytovanie, zľava na MHD
48 125 LEK/mesiac (asistenti), 58 960 LEK/mesiac (učitelia bez funkčného titulu),
69 850 LEK/mesiac (učitelia), 80 400 LEK/mesiac (docenti), 93 060 LEK/mesiac (profesori),
bezplatné ubytovanie

BOSNA A HERCEGOVINA
študenti a doktorandi VŠ
učitelia VŠ

510 EUR/mesiac
690 EUR/mesiac

BULHARSKO
študenti bakalárskeho štúdia
študenti magisterského štúdia a doktorandi
učitelia VŠ

135 LEV/mesiac, zľava na ubytovaní, stravovaní a MHD
210 LEV/mesiac, zľava na ubytovaní, stravovaní a MHD
210 LEV/mesiac

ČESKÁ REPUBLIKA
študenti VŠ
doktorandi
učitelia VŠ

9 000 CZK/mesiac
9 500 CZK/mesiac
900 CZK/deň

ČIERNA HORA
študenti VŠ a doktorandi
učitelia VŠ nad 30 rokov s titulom PhD.

100 EUR/mesiac, ubytovanie, školné a základné zdravotné poistenie
350 EUR/mesiac, ubytovanie a základné zdravotné poistenie
15 EUR/deň v prípade pobytov kratších ako 16 dní

CHORVÁTSKO
študenti VŠ
doktorandi
učitelia VŠ

1 300 KN/mesiac, ubytovanie a školné, základné zdravotné poistenie
1 500 KN/mesiac, ubytovanie a školné, základné zdravotné poistenie
3 600 KN/mesiac, ubytovanie 900 KN/týždeň, ubytovanie a základné zdravotné poistenie

MACEDÓNSKO
študenti VŠ
absolventi VŠ
doktorandi a učitelia VŠ

50 EUR, bezplatné ubytovanie a strava, základné zdravotné poistenie
70 EUR, bezplatné ubytovanie, základné zdravotné poistenie
100 EUR, bezplatné ubytovanie, základné zdravotné poistenie

MAĎARSKO
študenti VŠ, doktorandi
učitelia VŠ

73 000 HUF/mesiac a ubytovanie
110 000 HUF/mesiac a ubytovanie

POĽSKO
študenti VŠ
absolventi VŠ
učitelia VŠ

900 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie1 350 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie1
600 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie

RAKÚSKO
študenti VŠ; postgraduálni študenti;
učitelia VŠ do 30 rokov
učitelia VŠ nad 30 rokov s titulom PhD.

940 EUR/mesiac
1 040 EUR/mesiac, pri kratších pobytoch sa štipendium znižuje

RUMUNSKO
študenti bakalárskeho štúdia
študenti magisterského štúdia a doktorandi
učitelia VŠ

80 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie
100 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie
330 EUR/mesiac (asistenti), 360 EUR/mesiac (vysokoškolskí učitelia), 390 EUR/mesiac (docenti),
590 EUR/mesiac (profesori)

SLOVENSKO
študenti VŠ
doktorandi a učitelia VŠ

240 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie pre štipendistov z krajín mimo EÚ
470 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie pre štipendistov z krajín mimo EÚ

SLOVINSKO
študenti bakalárskeho štúdia
študenti magisterského štúdia, doktorandi,
učitelia VŠ do 35 rokov
učitelia VŠ nad 35 rokov

227 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie250 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie
700 EUR/dĺžka pobytu od 5 do 9 dní so zabezpečením výučby 6 vyučovacích hodín
1 000 EUR/dĺžka pobytu minimálne 10 dní so zabezpečením výučby 12 vyučovacích hodín

SRBSKO
študenti VŠ a doktorandi
učitelia VŠ

180 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a základné zdravotné poistenie
350 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a základné zdravotné poistenie

Univerzita v Prištine, Kosovo
študenti VŠ a doktorandi
učitelia VŠ

250 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a základné zdravotné poistenie
350 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a základné zdravotné poistenie
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CEEPUS 2010/2011 – schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl
Sieť
AT 103

Sídlo VŠ
Bratislava

Zapojená vysoká škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
v Bratislave

Koordinátor/partner na slovenskej VŠ
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.

Bratislava

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

AT 37

Trnava
Bratislava

AT 38
AT 50
AT 63
AT 68
BG 22
CZ 212
CZ 29

Košice

HR 306

HU 03
HU 10

Bratislava

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
v Bratislave

prof. RNDr. Štefan Matejčík, Dr.Sc.

Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Magdaléna Hradílková

Bratislava

Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská technická
univerzita v Bratislave

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

Trnava

Fakulta prírodných vied, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

prof. Ing. Ján Močák, Dr.Sc.

Banská Bystrica

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

PhDr. Daniela Drobná

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.

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Slovenská technická
univerzita v Bratislave

doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Košice

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, PhD.

Žilina

Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská
univerzita v Žiline

prof. Ing. Dr. Ivan Kuric

Nitra

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

Bratislava

Bratislava

prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

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.

Bratislava

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

Komárno
Nitra
Bratislava
Košice
Ružomberok
Bratislava

PL 04

doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, CSc.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre

Košice

HU 28

prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Nitra

HU 11

HU 19

Ing. Marián Košuth, PhD.
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

Bratislava

HR 108

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Nitra

HR 107

PhDr. Emília Nemcová, CSc.

Bratislava

CZ 311
CZ 404

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
Katedra geológie a mineralógie, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

Mgr. Zuzana Hosszúová

Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Katedra informatiky, Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho
v Komárne
Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
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
Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislava
Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave

BULLETIN SAIA 5/2010
09

Mgr. Attila Kovács, PhD.
doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.
Ing. Ladislav Samuelis, CSc.
prof. Ing. Veronika Štoffová, CSc.
doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.
RNDr. Štefan Berežný, PhD.
PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.
doc. RNDr. Milan Hutta, CSc.

Téma/PROGRAM CEEPUS
Sieť

Sídlo VŠ
Košice

PL 07

Žilina
Bratislava
Bratislava

Zvolen
PL 33
Košice
Žilina

Zapojená vysoká škola
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
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

Koordinátor/partner na slovenskej VŠ
prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Ing. Ladislav Morovič
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.

Košice

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

RO 13

Bratislava
Bratislava

RO 14

Nitra
Žilina

RO 202

Košice
Bratislava

RO 313

RS 304

RS 65
SI 21
SI 111

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre

Košice

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

Bratislava

Košice

doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
PhDr. Margita Jágerová, PhD.
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

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

Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Mgr. Jaroslava Bartišková

Prešov

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

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

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

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

Bratislava
Bratislava

SK 30

prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

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

Nitra

SI 217

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

Nitra

SI 113

SI 206

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

doc. Ing. Vojtech Anna, PhD.

Košice

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

Bratislava

Katedra textilnej tvorby, Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave

Žilina

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

Košice
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prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Ing. Radovan Hudák, PhD.
Mgr. Mária Fulková
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

Téma/PROGRAM CEEPUS
Sieť
SK 310
SK 44
SK 67
SK 405
SK 505

Sídlo VŠ
Zvolen

Zapojená vysoká škola

Koordinátor/partner na slovenskej VŠ

Katedra drevárskych strojov a zariadení, Fakulta environmentálnej
a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene

doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.

Nitra

Fakulta ekonómie a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

doc. dr. Ing. Elena Horská

Košice

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

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Nitra
Bratislava

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

Nitra

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

doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.


Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 2008/2009 podľa vysokých škôl
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave







Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach











Žilinská univerzita v 
Žiline




Prešovská univerzita v Prešove





Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici





Univerzita J. Selyeho v Komárne



Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave






Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre















Technická univerzita vo Zvolene




Technická univerzita v Košiciach




Slovenská technická univerzita v Bratislave




Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre



Katolícka univerzita v Ružomberku
Ekonomická univerzita v Bratislave
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
 AUSTRÁLIA
Endeavour Europe Awards na magisterské štúdium alebo doktorandské štúdium
Uzávierka: on-line do 31. júla 2010
Bližšie informácie: www.endeavour.dest.gov.au (o ponuke sme informovali v BS 3/2010)

Endeavour Research Fellowships
Uzávierka: on-line prihlasovanie od apríla do 31. júla 2010
Bližšie informácie: www.endeavour.dest.gov.au (o ponuke sme informovali v BS 3/2010)

Ďalšie štipendiá do Austrálie na www.saia.sk

 BELGICKO
NATO Internship Programme 2011 pre študentov a absolventov vysokých škôl
Uzávierka: 4. jún 2010
Program spravidla 6-mesačných interných stáží v sídle centrály NATO v Bruseli je určený
občanom členských krajín NATO (vrátane Slovenska), vo veku od 21 rokov (v čase nástupu na
stáž), ktorí sú študentmi alebo absolventmi VŠ (titul získaný nie pred viac ako 12 mesiacmi)
a ktorí absolvovali minimálne dva roky univerzitného štúdia v rôznych odboroch: politické vedy,
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, ekonómia, ﬁnancie, ľudské zdroje, informačné
technológie, webový alebo graﬁcký dizajn, knižničná veda, aeronautika, technika, médiá alebo
žurnalistika, cudzie jazyky (ruština, arabčina).
Potrebná je dobrá znalosť jedného z dvoch oﬁciálnych jazykov NATO (angličtina, francúzština),
pričom praktická znalosť druhého jazyka je vítaná.
Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky.
Bližšie informácie: www.nato.int/structur/interns/index.html

Ďalšie štipendiá do Belgicka na www.saia.sk

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendijný program Ľahší rozbeh pre študentov 1. ročníka vysokých škôl
v akademickom roku 2010/2011
Uzávierka: 15. september 2010
Štipendijný program Nadácie pre rozvoj vzdelávania Ľahší rozbeh podporuje študentov 1. ročníka
vysokých škôl, a to slovenských študentov na českých vysokých školách a českých študentov na
slovenských vysokých školách. Uchádzači o štipendium musia napísať esej na tému: Ako chcem
v budúcnosti pomáhať tým, ktorí to potrebujú, a prispievať tak k myšlienke ﬁlantropie. Kto z tých,
ktorí pomájú, ma inšpirujú? Som ochotný deliť sa s tými, ktorí to potrebujú, o svoj zisk?
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz

Ďalšie štipendiá do Českej republiky na www.saia.sk

 FRANCÚZSKO
Štipendiá pre študentov a doktorandov z Nitrianskeho kraja
Uzávierka: 30. máj 2010
Bližšie informácie: http://www.ambafrance-sk.org
(o ponuke sme informovali v BS 3/2010)

Ďalšie štipendiá do Francúzska na www.saia.sk
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Štipendiá a granty
 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády Monbukagakusho na výskumný pobyt
Uzávierka: 9. jún 2010 v SAIA

Štipendium je určené študentom posledného ročníka VŠ, absolventom VŠ, doktorandom,
ktorí ovládajú japonský alebo anglický jazyk a sú ochotní učiť sa japončinu (výučba
prebieha v japončine) vo veku do 35 rokov. Uchádzač potrebuje akceptačný list (treba ho
predložiť po osobnom pohovore, do konca augusta 2010). Začiatok štipendijného pobytu je
v apríli alebo v októbri 2011, prvých šesť mesiacov je kurz japonského jazyka.
Japonská strana hradí podľa notiﬁkácie z roku 2010 letenku turistickej triedy, školné
a poskytuje štipendium od 152 000 jenov/mes.
Bližšie informácie: www.saia.sk

Štipendiá japonskej vlády Monbukagakusho na 5-ročné vysokoškolské štúdium
Uzávierka: 18. jún 2010 v SAIA

O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi SŠ, študenti
VŠ do 21 rokov, ktorí ovládajú japonský alebo anglický jazyk, sú ochotní učiť sa japončinu
a študovať v japončine. Súčasťou výberu je osobný pohovor a test na Japonskom
veľvyslanectve. Japonská strana hradí podľa notiﬁkácie z roku 2010 letenku turistickej
triedy, 125 000 jenov/mes., školné.
Bližšie informácie: www.saia.sk

Štipendiá japonskej vlády Monbukagakusho na odborné nadstavbové štúdium
pre absolventov stredných škôl
Uzávierka: 6. júl 2010 v SAIA

Štipendium je určené študentom v maturitnom ročníku, absolventom SŠ, študentom VŠ do
21 rokov, ktorí ovládajú japonský alebo anglický jazyk a sú ochotní učiť sa japončinu
a študovať v japončine. Pobyt trvá 3 roky od októbra 2011 do marca 2014 vrátane
intenzívnej ročnej jazykovej a odbornej prípravy. Japonská strana hradí podľa notiﬁkácie
z roku 2010 letenku turistickej triedy, 125 000 jenov/mes., školné.
Bližšie informácie www.saia.sk

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. august 2010
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif (o ponuke sme informovali v BS 4/2010)

Ďalšie štipendiá do Japonska na www.saia.sk

 NEMECKO
Goetheho štipendium durínskeho premiéra na študijný alebo výskumný pobyt
Uzávierka: 31. máj 2010
Bližšie informácie: www.thueringen.de/de/gebildet/goethestipendium (o ponuke sme informovali v BS 4/2010)

Ďalšie štipendiá do Nemecka na www.saia.sk

 NOVÝ ZÉLAND
Štipendium na celé doktorandské štúdium

Uzávierka: on-line do 15. júla 2010
Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships (o ponuke sme informovali v BS 4/2010)

Ďalšie štipendiá na Nový Zéland na www.saia.sk

 RAKÚSKO
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Predkladanie projektov do 15. mája 2010
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (o ponuke sme informovali v BS 4/2010)

Štipendium Súkromnej nadácie Mondi Austria na celé bakalárske štúdium
Uzávierka: 31. máj 2010
Bližšie informácie: www.mondigroup.com (o ponuke sme informovali v BS 4/2010)

Ďalšie štipendiá do Rakúska na www.saia.sk
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Štipendiá a granty
 SLOVENSKO
Štipendium Husovej nadácie pre interných doktorandov a asistentov
Uzávierka: 30. jún 2010
Vzdelávacia nadácia Jana Husa vyhlásila program podpory verejných vysokých škôl
– Štipendium Husovej nadácie. Jeho cieľom je umožniť začínajúcim akademickým
pracovníkom dôstojnejší štart ich pedagogickej a vedeckej činnosti a podporiť ich zotrvanie
na vysokých školách. Na Slovensku bol program vyhlásený s podporou Nadácie Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach. O štipendium môžu požiadať interní doktorandi a asistenti
pôsobiaci v humanitných a spoločenskovedných odboroch vo veku do 35 rokov.
Bližšie informácie: http://vnjh.cz/cz/index.php?include=aktprog_rvv_stip

Štipendium pre znevýhodnených študentov stredných a vysokých škôl
Uzávierka bude zverejnená v auguste
Grantový program Nadácie Orange Štipendium pre znevýhodnených je určený študentom
stredných a vysokých škôl s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom programu je pomôcť
prekonať im prekážky a bariéry, s ktorými sa počas štúdia stretávajú. Štipendium je
chápané ako sociálna podpora.
Grantový program nadácia vyhlási v auguste, vlani bola uzávierka žiadostí v polovici
októbra.
Bližšie informácie: http://www.nadaciaorange.sk

 SLOVINSKO
Spolupráca Slovensko – Slovinsko: spoločné výskumné projekty
Uzávierka: 16. júna 2010
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky
Ministerstva školstva SR zverejnila výzvu na podávanie návrhov na spoločné výskumné
projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej
republike a v Slovinskej republike na roky 2011 – 2012. Projekty bilaterálnej spolupráce
majú byť zamerané najmä na prípravu spoločných medzinárodných projektov, prípravu
spoločných publikácií a iných výstupov, spoločnú aktívnu účasť na konferenciách ako
výsktup zo spoločných VaV aktivít, vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
zbieranie výskumných materiálov.
Návrh projektu môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja
v Slovenskej republike zo všetkých sektorov výskumu a vývoja (sektor vysokých škôl,
podnikateľský sektor, štátny sektor a neziskový sektor). Žiadosti treba podať on-line
v slovenskom a v anglickom jazyku. Jeden original v písomnom vyhotovení treba doručiť
do Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne
nákladov na mobilitu osôb.
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk

Ďalšie štipendiá do Slovinska na www.saia.sk

 TALIANSKO
Štipendijný program Maxa Webera pre doktorandov na Európskom univerzitnom inštitúte
Uzávierka: 25. máj 2010
Bližšie informácie: http://www.eui.eu (o ponuke sme informovali v BS 4/2010)

Ďalšie štipendiá do Talianska na www.saia.sk

 USA
Medzinárodné Fulbrightovo štipendium pre vedu a technológiu
Uzávierka: 10. jún 2010
Bližšie informácie: www.fulbright.sk (o ponuke sme informovali v BS 3/2010)

Fulbrightovo štipendium na postgraduálne štúdium v USA (študent nediplomového
štúdia, študent magisterského štúdia, hosťujúci výskumník)
Uzávierka: 30. jún 2010
Bližšie informácie: www.fulbright.sk (o ponuke sme informovali v BS 3/2010)

Ďalšie štipendiá do USA na www.saia.sk
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Štipendiá a granty
 INÉ ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Štipendiá UNESCO – L‘Oréal pre vedkyne
Uzávierka: 15. jún 2010
Štipendium je určené pre mladé ženy – vedecké pracovníčky pôsobiace v oblasti „life sciences“
(vrátane biológie, biochémie, biotechnológie a fyziológie, poľnohospodárstva, medicíny, farmácie
a fyziológie) na výskumný pobyt v zahraničí na 6 až 12 mesiacov. Štipendium je určené pre
mladé vedkyne (do 35 rokov), ktoré pracujú na výskumnej práci na doktorandskej alebo
postdoktorandskej úrovni (uprednostnené budú kandidátky s titulom PhD., ale môžu sa hlásiť aj
študentky). Uchádzačka musí mať dobrú znalosť pracovného jazyka, ktorým sa bude dorozumievať
v danej krajine a mať školiteľa/ku v partnerskej zahraničnej inštitúcii.
Bližšie informácie a prihlášky: www.unesco.org
alebo Slovenská komisia pre UNESCO (silvia.hrivikova@mzv.sk)

Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2010
Výmenný program Vyšehradského fondu je určený pre umelcov a prijímajúce inštitúcie zo všetkých
oblastí umenia. Program podporuje 3-mesačné tvorivé pobyty umelcov z krajín V4 (Česká republika,
Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inštitúciách so sídlom v inej krajine V4. Fond podporuje umelca
i prijímajúcu inštitúciu rovnakou sumou 750 eur/mesiac. K prihláške je okrem iného potrebné priložiť
umelecký projekt akceptovaný prijímajúcou organizáciou.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org

Granty pre talentovaných študentov stredných a vysokých škôl – Šanca pre talenty
Uzávierka bude zverejnená v auguste
Grantový program Nadácie Orange Šanca pre talenty je zameraný na podporu talentovaných
študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a
chcú napredovať vo vybranej oblasti. Grant je viazaný na konkrétny účel, ktorý priamo súvisí so
vzdelávaním, odborným a osobnostným rastom študenta.
Financie môžu byť určené napríklad na študijné pobyty, výskumné pobyty, účasť na študentských
vedeckých konferenciách, seminároch, súťažiach, olympiádach, odborné výcviky, kurzy, stáže,
realizáciu vlastných projektov. Pobyty sa môžu realizovať aj v zahraničí.
Grantový program nadácia vyhlási v auguste, vlani bola uzávierka žiadostí v polovici októbra.
Bližšie informácie: http://www.nadaciaorange.sk

Cestovné granty pre umelcov z Fondu Roberta Cimettu
Uzávierka: 11. jún, 15. september a 15. december 2010
Bližšie informácie: http://www.cimettafund.org

Gulliver Connect – program mobility pre začínajúcich umelcov, manažérov kultúry
a kultúrnych pracovníkov v Európe
Výzva na rok 2010 má byť zverejnená koncom mája

Stredoeurópska nadácia v spolupráci s KulturKontakt (Rakúsko) a Felix Meritis Foundation
(Holandsko) ponúkajú možnosť krátkodobej praxe v umeleckých organizáciách v krajinách strednej a
východnej Európy. Program je určený odborníkom s 2- až 3-ročnou praxou
v oblasti divadla, hudby, tanca, výtvarného umenia, médií, manažmentu kultúry, ﬁlmu, ako aj v
oblasti rozvoja a organizácie kultúry na miestnej alebo regionálnej úrovni vo svojej krajine – tým,
ktorí chcú dodať svojej práci medzinárodný rozmer.
Bližšie informácie: http://www.gulliverconnect.org
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VVÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ V SAIA, N. O.
Vo februári, marci a apríli sa uskutočnilo niekoľko výberových
konaní na štipendijné pobyty vyplývajúce z bilaterálnych
dohôd o vzdelávaní alebo z ponúk zahraničných vlád, na ktoré
prijímala žiadosti SAIA, n. o. Výsledky podľa jednotlivých
krajín sú zverejnené na www.saia.sk. Pripravili sme prehľad
odporučených uchádzačov podľa vysokých škôl, na ktorých
študujú/pracujú. Pri odporučených uchádzačoch uvádzame, do
ktorej krajiny získali štipendium a na aký typ pobytu.
Výsledky výberových konaní do Fínska, Indie, Izraela
a Švajčiarska sme uverejnili v BS 3/2010.

BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA
Fakulta práva
Kunák Juraj, študent, Litva, jazykový kurz

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVA
Fakulta medzinárodných vzťahov
Andraščíková Kristína, študentka, Rusko, celé doktorandské
štúdium
Ondrejkovič Dávid, študent, Luxembursko, jazykový kurz
Zelinka Jozef, študent, Rusko, celé magisterské štúdium
Národohospodárska fakulta
Kálovec Marek, doktorand, Belgicko, doktorandský pobyt

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Filozoﬁcká fakulta
Dvorščáková Zdislava, doktorandka, Česko, výskumný pobyt
Pedagogická fakulta
Gunčaga Ján, pedagogický pracovník VŠ, Maďarsko,
výskumný pobyt
Gunčaga Ján, pedagogický pracovník VŠ, Maďarsko, jazykový
kurz
Lalinská Mária, pedagogický pracovník VŠ, Belgicko,
doktorandský pobyt
Uhrinová Miriam, pedagogický pracovník VŠ, Maďarsko,
výskumný pobyt
Zentko Jozef, pedagogický pracovník VŠ, Maďarsko, jazykový
kurz
Zentko Jozef, pedagogický pracovník VŠ, Maďarsko, výskumný
pobyt

Fakulta zdravotníctva
Kamila Kocianová, pedagogický pracovník VŠ, Maďarsko,
jazykový kurz
Filozoﬁcká fakulta
Belánová Jana, doktorandka, Poľsko, doktorandský pobyt
Béresová Lýdie, doktorandka, Česko, výskumný pobyt
Csapák Rastislav, študent, Bulharsko, jazykový kurz
Futejova Nikola, študentka, Bulharsko, jazykový kurz
Gajdošová Veronika, študentka, Poľsko, jazykový kurz
Gál Slavomír, študent, Ukrajina, študijný pobyt
Germuška Erik, doktorand, Rusko, výskumný pobyt
Gregová Vladimíra, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Hoptová Luciána, doktorandka, Bielorusko, výskumný pobyt
Ivanko Martin, študent, Bulharsko, jazykový kurz
Jakubiková Miriama, študentka, Ukrajina, študijný pobyt
Kaňuchová Veronika, študentka, Poľsko, jazykový kurz
Karamanová Mária, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Kormošová Eva, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Kováčová Štefánia, študentka, Ukrajina, študijný pobyt
Kurečková Alena, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Kušnír Jaroslav, pedagogický pracovník VŠ, Grécko,
krátkodobý pobyt
Latinović Mária, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Letková Mariana, študentka, Belgicko, jazykový kurz
Miháliková Jaroslava, študentka, Rusko, jazykový kurz
Mizeráková Anna, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Oberstová Andrea, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Popjáková Veronika, študentka, Poľsko, jazykový kurz
Rabatínová Mária, študentka, Poľsko, jazykový kurz
Smetanová Mária, doktorandka, Česko, výskumný pobyt
Sokirová Alexandra, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Stecová Adriána, doktorandka, Ukrajina, doktorandský pobyt
Šišin Viktor, externý doktorand, Rusko, výskumný pobyt
Škvarová Slavomíra, študentka, Poľsko, jazykový kurz
Švecová Tatiana, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Tarkaničová Katarína, študentka, Ukrajina, študijný pobyt
Verbičová Mária, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Zajacová Zuzana, študentka, Ukrajina, študijný pobyt
Želinská Zdenka, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Náhradníci:
Grejták Pavol, študent, Česko, študijný pobyt
Srncová Miroslava, študentka, Belgicko, jazykový kurz
Tarkaničová Martina, študentka, Ukrajina, študijný pobyt
Gréckokatolícka teologická fakulta
Rebják Dominik, študent, Grécko, jazykový kurz
Náhradníci:
Mitro Lukáš, študent, Grécko, jazykový kurz
Vajdová Ivana, doktorandka, Poľsko, doktorandský pobyt

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Fakulta humanitných a prírodných vied
Babiak Radomír, doktorand, Česko, výskumný pobyt
Bucher Slavomir, doktorand, Srbsko, výskumný pobyt
Melkusová Helena, pedagogický pracovník VŠ, Rusko,
výskumný pobyt
Michalko Miroslav, doktorand, Poľsko, jazykový kurz
Soták Miroslav, vedecký pracovník, Poľsko, výskumný pobyt
Šebeň Vladimír, pedagogický pracovník VŠ, Ukrajina,
výskumný pobyt
Škerlíková Katarína, študentka, Poľsko, študijný pobyt

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA
V NITRE

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Ruzsíková Edina, doktorandka, Maďarsko, doktorandský
pobyt
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Fakulta ekonomiky a manažmentu
Klobušický Dušan, študent, Česko, študijný pobyt
Kónyová Katarína, študentka, Česko, študijný pobyt
Kuchar Juraj, študent, Česko, študijný pobyt
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Pavelková Anna, študentka, Česko, študijný pobyt

Rusnák Peter, pedagogický pracovník VŠ, Rusko, výskumný
pobyt
Tittonová Viktória, doktorandka, Maďarsko, doktorandský
pobyt
Náhradníčka:
Hrehová Helena, pedagogický pracovník VŠ, Rusko,
výskumný pobyt
Pedagogická fakulta

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta architektúry
Bartošová Nina, doktorandka, Česko, výskumný pobyt
Herdová Tatiana, študentka, Ukrajina, jazykový kurz
Kalusová Martina, študentka, Česko, študijný pobyt
Náhradníčka:
Perželová Zuzana, študentka, Slovinsko, študijný pobyt

Seňanová Petra, študentka, Česko, študijný pobyt
Právnická fakulta
Kleňová Veronika, doktorandka, Poľsko, doktorandský pobyt
Kurčinová Zuzana, študentka, Slovinsko, študijný pobyt
Teologická fakulta
Horváthová Andrea, doktorandka, Grécko, doktorandský
pobyt

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Černochová Lenka, doktorandka, Rusko, jazykový kurz

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Náhradník:
Méhes Gábor, absolvent, Japonsko, postgraduálny pobyt
Materiálovotechnologická fakulta
Štefániková Mária, doktorandka, Slovinsko, študijný pobyt
Stavebná fakulta
Marikovičová Andrea, doktorandka, Česko, výskumný pobyt
Spál Peter, doktorand, Česko, výskumný pobyt
Vyžinkár Peter, študent, Rusko, jazykový kurz

Fakulta managementu
Chribiková Nina, študentka, Rusko, jazykový kurz
Rusyniak Marek, študent, Rusko, študijný pobyt
Šatanek Jozef, študent, Česko, študijný pobyt
Telepovská Michaela, študentka, Mexiko, postgraduálny
pobyt
Náhradníci:
Čviriková Katarína, študentka, Grécko, jazykový kurz
Gnapová Lenka, študentka, Turecko, jazykový kurz
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta umení
Bottková Michaela, študentka, Česko, študijný pobyt
Burcaková Michaela, študentka, Česko, študijný pobyt
Muchová Iveta, študentka, Česko, študijný pobyt

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
Drevárska fakulta
Pacalaj Michal, študent, Česko, študijný pobyt

TRENČIANSKA UNIVERZITA V TRENČÍNE
Filozoﬁcká fakulta
Námerová Andrea, doktorandka, Česko, letná odborná škola

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
Filozoﬁcká fakulta
Bohačiaková Martina, doktorandka, Maďarsko, jazykový kurz
Bohačiaková Martina, doktorandka, Maďarsko, doktorandský
pobyt
Koválik Lukáš, doktorand, Grécko, doktorandský pobyt
Megyeši Peter, študent, Česko, študijný pobyt
Nováková Lucia, externá doktorandka, Turecko, jazykový kurz
Raganová Jana, študentka, Grécko, jazykový kurz

Hrnčár Peter, študent, Japonsko, postgraduálny
Jajcayová Michala, študentka, Litva, študijný pobyt
Marušiak Juraj, pedagogický pracovník VŠ, Ukrajina, jazykový
kurz
Vidličková Alica, študentka, Turecko, jazykový kurz
Filozoﬁcká fakulta
Adamiová Oľga, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Andonovová Lucia, študentka, Bulharsko, jazykový kurz
Augustínová Dominika, študentka, Poľsko, študijný pobyt
Baboš Pavol, doktorand, Litva, jazykový kurz
Bukovinová Jana, študentka, Bielorusko, študijný pobyt
Bukovinová Jana, študentka, Bielorusko, jazykový kurz
Csaszárová Kristína, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Debnár Marek, doktorand, Česko, výskumný pobyt
Dikantová Ivana, študentka, Slovinsko, jazykový kurz
Dorko Martin, doktorand, Rumunsko, doktorandský pobyt
Fialová Lucia, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Gondeková Bibiána, študentka, Rusko, študijný pobyt
Hámorová Rita, študentka, Chorvátsko, jazykový kurz
Horská Mária, študentka, Rumunsko, jazykový kurz
Hudáčková Katarína, študentka, Poľsko, študijný pobyt
Chabroň Miroslav, študent, Čína, študijný pobyt
Chandogová Ivana, študentka, Čína, študijný pobyt
Chrančoková Barbora, študentka, Chorvátsko, jazykový kurz
Kačenová Nora, študentka, Rumunsko, jazykový kurz
Kállay Andrej, študent, Rusko, študijný pobyt
Kelemen Zsóﬁa (rod. Öllösová), študentka, Maďarsko,
študijný pobyt
Kirdová Daniela, študentka, Chorvátsko, študijný pobyt
Konrádová Dominika, študentka, Čína, študijný pobyt
Kozák Michal, študentka, Slovinsko, jazykový kurz
Krajčovičová Nina, študentka, Egypt, študijný pobyt
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Kyseľ Mário, študent, Poľsko, študijný pobyt
Lengyel Diana, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Lenhardtová Slavomíra, študentka, Čína, študijný pobyt
Majerčák Pavol, študent, Egypt, študijný pobyt
Markusková Helena, doktorandka, Turecko, jazykový kurz
Markušová Anikó, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Matej Henrich, študent, Čína, študijný pobyt
Matejček Marek, študent, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Menyhártová Eva, študentka, Slovinsko, jazykový kurz
Mihálková Lucia, študentka, Čína, študijný pobyt
Miklovičová Daša, študentka, Chorvátsko, študijný pobyt
Mišíková Kamila, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Mlynarčíková Kristína, študentka, Rusko, študijný pobyt
Mlynková Miroslava, študentka, Egypt, študijný pobyt
Očkayová Veronika, študentka, Chorvátsko, študijný pobyt
Peterková Katarína, študentka, Čína, študijný pobyt
Pistlová Miroslava, študentka, Chorvátsko, študijný pobyt
Pojezdalova Zuzana, študentka, Poľsko, študijný pobyt
Poništová Katarína, študentka, Poľsko, jazykový kurz
Prosuchová Bronislava, študentka, Poľsko, jazykový kurz
Rešetka Michal, študent, Česko, študijný pobyt
Smutná Jana, študentka, Belgicko, jazykový kurz
Spišiaková Eva, študentka, Japonsko, postgraduálny
Stanková Mária, študentka, Slovinsko, jazykový kurz
Straňák Ivan, študent, Čína, študijný pobyt
Svítková Milina, študentka, Srbsko, jazykový kurz
Šabík Ivan, študent, Rusko, študijný pobyt
Ščepková Katarína, študentka, Bulharsko, jazykový kurz
Šimčík Erik, študentka, Česko, študijný pobyt
Šúchalová Ráchel, študentka, Česko, študijný pobyt
Turčanová Veronika, študentka, Srbsko, jazykový kurz
Turčinová Natália, študentka, Čína ,študijný pobyt
Vargová Laura, študentka, Egypt, študijný pobyt
Vasasová Zuzana, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Vincze Michal, študent, Egypt, študijný pobyt
Vojtušová Simona, študentka, Česko, letná odborná škola
Náhradníci:
Cibíková Tatiana, študentka, Rusko, jazykový kurz
Ištvánová Mária, študentka, Čína, študijný pobyt
Poláková Tímea, študentka, Čína, študijný pobyt
Preťo Roman, študent, Chorvátsko, jazykový kurz
Preťo Roman, študent, Poľsko, jazykový kurz
Sabová Lenka, študentka, Poľsko,jazykový kurz
Štrofková Silvia, študentka, Belgicko, jazykový kurz
Živická Bronislava, študentka, Bulharsko, jazykový kurz
Právnická fakulta
Dudášová Veronika, študentka, Poľsko jazykový kurz
Hatinová Michaela, študentka, Česko, študijný pobyt
Prírodovedecká fakulta
Majo Juraj, doktorand, Maďarsko, jazykový kurz
Valach Vladimír, študent, Česko, študijný pobyt

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Fakulta prírodných vied
Náhradníčka:
Černá Renáta, študentka, Mexiko, postgraduálny pobyt
Filozoﬁcká fakulta
Balko Július, doktorand, Česko, výskumný pobyt
Cinková Jana, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Foltánová Marcela, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Gazdačková Zuzana, doktorandka, Česko, výskumný pobyt
Grober Gabriel, externý doktorand, Česko, výskumný pobyt
Grochalová Zuzana, študentka, Česko, študijný pobyt

Hrubá Zuzana, študentka, Česko, študijný pobyt
Chovanec Ondrej, študent, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Chválová Katarína, študentka, Bielorusko, jazykový kurz
Jakubičková Sylvia, študentka, Rusko, študijný pobyt
Kasanová Anna, doktorand, Poľsko doktorand, ský
Kolková Miroslava, študentka, Česko, študijný pobyt
Koptáková Kristína, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Lietavová Marika, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Márföldiová Zuzana, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Nováková Kristína, študentka, Rusko, študijný pobyt
Pariláková Eva, pedagogický pracovník VŠ, Poľsko, jazykový
kurz – vzdala sa
Pariláková Eva, pedagogický pracovník VŠ, Česko, letná
odborná škola
Pavlechová Lenka, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Prikrylová Miroslava, študentka, Rusko, študijný pobyt
Sabová Katarína, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Selická Monika, študentka, Slovinsko študijný pobyt
Šestáková Veronika, študentka, Rusko, študijný pobyt
Valas Ondrej, študent, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Náhradníci:
Balázsová Zuzana, študentka, Luxembursko jazykový kurz
Hambálková Martina, študentka, Egypt jazykový kurz

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
Fakulta humanitných vied
Babiarová Alexandra, študentka, Rusko, študijný pobyt
Baková Kristína, študentka, Rusko, študijný pobyt
Beleščáková Kristína, študentka, BieloRusko, študijný pobyt
Bielik Peter, študent, Rusko, študijný pobyt
Braumová Barbora, študentka, Poľsko, študijný pobyt
Brutovská Miroslava, študentka, Rusko, študijný pobyt
Čabalová Jana, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Čermáková Dana, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Čutka Marek, študent, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Domiňáková Laura, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Fugová Katarína, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Hliničanová Miroslava, študentka, Bielorusko, študijný pobyt
Hudáková Lenka, študentka, Bielorusko, študijný pobyt
Chudobová Monika, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Jurášková Lýdia, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Kaňuchová Viera, študentka, Rusko, študijný pobyt
Karlíková Mária, študentka, Rusko, študijný pobyt
Kovalčíková Jana, študentka, Poľsko študijný pobyt
Leferovič Oksana, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Majerová Michaela, študentka, Luxembursko, jazykový kurz
Mesíková Lenka, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Packová Mária, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Palčovičová Lucia, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Pivko Ivan, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Rajjová Zuzana, študentka, BieloRusko, študijný pobyt
Schererová Zuzana, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Slováková Zuzana, študentka, Rusko, študijný pobyt
Šarišská Lívia, študentka, Rusko, študijný pobyt
Šejirmanová Dagmar, študentka, Poľsko študijný pobyt
Šeniglová Monika, študentka, Bielorusko, študijný pobyt
Šoltys Marin, študentka, Rusko, študijný pobyt
Števulová Marianna, študentka, Rusko, študijný pobyt
Štureková Jana, študentka, Bielorusko, študijný pobyt
Vooková Andrea, študentka, Rusko, študijný pobyt
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Náhradníci:
Atalovičová Veronika, študentka, Bielorusko, študijný pobyt
Kudlička Radovan, študent, Rusko, študijný pobyt
Páleníková Veronika, študentka, Rusko, študijný pobyt

Filmová a televízna fakulta
Burcáková Michala, študentka, Litva, jazykový kurz
Rýdza Romana, študentka, Moldavsko, jazykový kurz
Rýdza Romana, študentka, Rumunsko, jazykový kurz

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Balco Martin, študent, Srbsko, jazykový kurz
Balco Martin, študent, Srbsko, študijný pobyt
Forgáčová Dominika, doktorandka, Rusko, jazykový kurz
Kalmanová Zuzana, študentka, Bielorusko, jazykový kurz
Mezeiová Gabriela, doktorandka, Chorvátsko, výskumný
pobyt
Remiášová Alžbeta, študentka, Poľsko, jazykový kurz
Vanková Lucia, doktorandka, Egypt, jazykový kurz
Vermešová Hana, študentka, Srbsko, jazykový kurz
Vermešová Hana, študentka, Srbsko, študijný pobyt

VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
Hliničanová Veronika, študentka, Kazachstan, študijný pobyt
Kožušková Lívia, študentka, Česko, študijný pobyt
Kožušková Lívia, študentka, Poľsko, študijný pobyt
Krajčová Daniela, doktorandka, Mexiko, umelecký pobyt
Macurová Katarína, doktorandka, Mexiko, postgraduálny
pobyt
Patrášová Katarína, absolventka, Mexiko, postgraduálny
pobyt

Fakulta prírodných vied
Štrbová Eva, pedagogický pracovník VŠ, Ukrajina, výskumný
pobyt

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Filozoﬁcká fakulta
Timková Renáta, PhD., pedagogický pracovník VŠ, Česko,
letná odborná škola
Náhradníci:
Kiššová Anna, študentka, Bulharsko, jazykový kurz
Rabatin Jozef, študent, Litva, jazykový kurz
Právnická fakulta
Kudláčová Tatiana, študentka, Česko, študijný pobyt
Prírodovedecká fakulta
Žukovič Milan, pedagogický pracovník VŠ, Grécko, krátkodobý
pobyt

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Fakulta masmediálnej komunikácie
Balušíková Jana, študentka, Česko, študijný pobyt
Hucáková Monika, študentka, Slovinsko, študijný pobyt
Filozoﬁcká fakulta
Bábiková Barbora, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Gajarský Lukáš, pedagogický pracovník VŠ, Rusko, výskumný
pobyt
Gastová Kladudia, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková
stáž
Hlušek Radoslav, pedagogický pracovník VŠ, Mexiko,
výskumný pobyt
Humajová Marta, študentka, Rusko, 2-mesačná jazyková stáž
Chynoradska Svetlana, študentka, Rusko, 2-mesačná
jazyková stáž
Tóth Daniel, študent, Rumunsko, študijný pobyt
Tóth Daniel, študent, Rumunsko, jazykový kurz

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE
Divadelná fakulta
Kaššaiová Monika, študentka, Slovinsko, študijný pobyt
Mitrová Barbara, študentka, Česko, študijný pobyt
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V skratke
 VEREJNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE PROJEKTOV
VÝSKUMU A VÝVOJA – VV 2010
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov
výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010. Žiadosti môžu predkladať právnické
a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. Jedným zo zámerov výzvy je
prispieť k riešeniu problému nedostatku kvalitných vysokokvaliﬁkovaných pracovníkov výskumu a vývoja, najmä
s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania, pre potreby spoločenskej a hospodárskej praxe. Cieľom je
podporiť vytváranie širšieho priestoru pre vedeckovýskumnú činnosť študentov, najmä doktorandov
a postdoktorandov, zabezpečiť ich kvaliﬁkačný rast a umožniť im získať skúsenosti a zručnosti z organizácie riadenia
a riešenia projektov v rámci výskumných tímov a následne ich využiť vo svojom profesionálnom raste.
Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja.
Celkovo je na výzvu určených 33 mil. eur, jeden projekt môže získať maximálne 250 000 eur. Začiatok riešenia
projektu je 1. 5. 2011, najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31. 10. 2014.
Žiadosti treba podať on-line do 29. júna 2010 (do 12.00 h), pričom jeden podpísaný originál žiadosti v listinnom
vyhotovení zároveň v tento deň treba odovzdať agentúre alebo odoslať poštou na jej adresu.
Text výzvy je zverejnený na stránke Agentúry na podporu výskumu a vývoja http://www.apvv.sk

 PODPORA EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDELÁVANIA
A ODBORNEJ PRÍPRAVY
Do 16. júla 2010 môžu oprávnení žiadatelia predkladať projekty v rámci Programu celoživotného vzdelávania „Podpora
európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (2010/C 73/09)“. Projekty je možné predkladať
v dvoch oblastiach: Časť A – zvyšovanie národného povedomia o stratégiách celoživotného vzdelávania a európskej
spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy; Časť B – podpora nadnárodnej spolupráce pri vývoji a realizácii
národných a regionálnych stratégií celoživotného vzdelávania. Výzva je otvorená pre organizácie zriadené v krajinách,
ktoré sa zúčastňujú na Programe celoživotného vzdelávania. Žiadosti môžu predkladať aj vysoké školy. Žiadosti
o ﬁnancovanie môže predložiť jedna organizácia alebo konzorcium viacerých organizácií z jednej alebo viacerých
oprávnených krajín. Pri časti B môže žiadosť predložiť len konzorcium zložené aspoň z 5 organizácií pochádzajúcich
z 3 alebo viacerých oprávnených krajín (27 členských štátov EÚ, krajiny EZVO-EHP – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
a Turecko. Aspoň jedna krajina v každom konzorciu musí byť členskou krajinou EÚ).
Bližšie informácie
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/5009/index_en.html
Výzva v slovenskom jazyku je zverejnená na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:073:0035:0038:SK:PDF

 1. ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY ETNICKÝCH A MIGRAČNÝCH ŠTÚDIÍ
Letnú školu organizuje Centrum pre výskum etnicity a kultúry v spolupráci s Univerzitou Jánosa Selyeho Komárno,
Masarykovou univerzitou Brno, Instytutom spraw publicznych Varšava, Multikultúrnym centrom Praha, Willou Decius
Krakov a The Woolf Institute Cambridge. Letná škola, korá sa uskutoční 19. júla – 1. augusta 2010 v priestoroch
Univerzity Jánosa Syleyho v Komárne, je určená kvaliﬁkovaným študentom magisterského a doktorandského štúdia
a mladým výskumníkom. Komunikačným jazykom letnej školy je angličtina. Prihlásiť sa možno do 24. mája 2010.
Letná škola sa bude formou seminárov, workshopov a diskusií venovať dekonštrukcii národných mýtov v strednej
Európe, analýzam verejných politík v menšinovej a integračnej problematike a bude ponúkať analýzy stredoeurópskych
migračných trendov. Organizátori zabezpečujú všetky semináre, workshopy, prednášky a pracovné materiály,
ubytovanie a celodennú stravu, študijné výlety a spoločenské akcie. Účastníci si hradia: cestovné náklady do Komárna
a späť, vlastné zdravotné poistenie, registračný poplatok vo výške 50 eur.
Bližšie informácie a prihláška www.cvek.sk.

 V. ROČNÍK SÚŤAŽE DIPLOMOVÝCH PRÁC O CENU DEXIA BANKY 2010
Dexia banka Slovensko s cieľom podporiť zhodnocovanie regionálneho potenciálu a stabilizovať v regiónoch pôsobenie
mladých ľudí vyhlásila V. ročník celoslovenskej „Súťaže o cenu Dexia banky 2010“ za najlepšiu diplomovú prácu pre
podporu rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku.
Do súťaže môže prihlasovať fakulta vysokej školy so sídlom na Slovensku tých študentov, ktorí spracovali diplomové
(záverečné) práce na 2. stupni VŠ štúdia v oblasti podpory rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku. Táto práca
musí byť úspešne obhájená v rámci riadneho obhajovacieho procesu na príslušnej vysokej škole a musí spĺňať
stanovené kritériá. O prihlásení do súťaže rozhodne vedúci diplomovej práce na vysokej škole. Prihlášku do súťaže
spolu s 1 exemplárom záverečnej práce zasiela dekan príslušnej fakulty. Finančné ocenenie okrem autora diplomovej
práce získajú aj vedúci diplomovej práce a fakulta.
Bližšie informácie www.dexia.sk
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 NÁVRH ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE NA ROK 2011 – VIAC PEŇAZÍ
NA MOBILITY AJ VÝSKUM
Podpora oživenia hospodárstva, investície do európskej mládeže a infraštruktúry zajtrajška predstavujú priority návrhu
rozpočtu na rok 2011, ktorý Európska komisia prijala 27. apríla 2010. Ide o prvý rozpočet pripravený v súlade
s Lisabonskou zmluvou. Rada sa k nemu má vyjadriť v júni, európsky parlament v októbri. Schválený by mal byť
v novembri.
Podľa návrhu rozpočtu na rok 2011 sa zvýšia investície do výskumu, vývoja a inovácií, infraštruktúry a ľudského
kapitálu. Prostriedky pre 7. rámcový program pre výskum a technologický rozvoj narastú o 13,8 % a dosiahnu
sumu 8,6 mld. eur. Prostriedky pre Program celoživotného vzdelávania vzrastú o 2,6 % na 1,1 mld. eur, čo bude pre
študentov znamenať sprístupnenie viac ako 200 000 štipendií v rámci programu Erasmus. Ďalším 120 000 účastníkom
budú poskytnuté ﬁnančné prostriedky prostredníctvom programu Mládež v akcii, v rámci ktorého sa prerozdelí 127 mil.
eur (+ 1,6 %) na pomoc mladým ľuďom, aby vďaka neformálnym vzdelávacím činnostiam ľahšie získali zamestnanie.

Zdroj: http://europa.eu

 POHĽAD PEDAGÓGOV A ABSOLVENTOV NA KVALITU VYSOKÝCH ŠKÔL
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) v spolupráci s agentúrou GfK realizovala na jeseň 2009 prieskum
názorov pedagógov a absolventov vysokých škôl s cieľom zmapovať postoje absolventov a pedagógov na kvalitu
vysokých škôl. Z prieskumov okrem iného vyplynulo, že takmer tretina absolventov by sa na svoju domovskú vysokú
školu už nevrátila a svoje pôsobisko by známym neodporučilo 17 percent vysokoškolských učiteľov.
Z prieskumu sme vybrali niektoré údaje, ktoré sa týkajú pobytov v zahraničí. Bližšie informácie o prieskumoch
záujemcovia nájdu na www.arra.sk.
Prieskum medzi absolventmi sa uskutočnil na vzorke 3 929 respondentov, absolventov vysokých škôl z rokov 2006
– 2009, ktorí sa cez portál Profesia.sk uchádzali o zamestnanie. Spomedzi všetkých absolventov zapojených do
prieskumu 72 % už neštudovalo, 11 % študovalo nejaký typ postgraduálneho štúdia, 8 % študovalo druhý stupeň
vysokoškolského štúdia externe a necelých 10 % interne. Z prieskumu vyplynulo, že slovenskí študenti chodia na
zahraničné študijné pobyty len veľmi málo. Viac ako 90 % absolventov nebolo počas celého svojho štúdia na žiadnom
zahraničnom študijnom pobyte, ktorý sa týkal ich štúdia. Do zahraničia na študijné pobyty chodia najčastejšie (aj
keď stále pomerne zriedka) študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave.
Absolventi českých vysokých škôl zapojení do tohto prieskumu deklarovali až dvojnásobnú frekvenciu zahraničných
pobytov (cca 20 % bolo na nejakom zahraničnom študijnom pobyte). Pobyty v zahraničí a získané kontakty
považovalo 10 % respondentov za základný faktor úspechu pri hľadaní zamestnania.
Prieskum medzi pedagógmi sa uskutočnil na vzorke 2 454 respondentov, oslovených bolo približne 9-tisíc.
Z jednotlivých univerzít sa do prieskumu zapojilo 18 – 35 % pedagógov. Takmer všetci uvádzali, že ich študentom
pomáhajú študijné zahraničné pobyty zvyšovať ich kvalitu. Takmer dve tretiny pedagógov (65 %) sa nazdávajú,
že ich univerzita veľmi alebo celkom intenzívne spolupracuje so zahraničnými univerzitami. Tretina pedagógov
bola v čase prieskumu zapojená do nejakého medzinárodného vedeckého projektu a ďalších takmer 40 % uviedlo,
že v minulosti boli zapojení. Tretina pedagógov teda nie je a ani nebola zapojená do medzinárodného vedeckého
projektu. Ide hlavne o mladších pedagógov, ale dokonca aj medzi tými, čo sú na škole viac ako 10 rokov je štvrtina
takých, čo na medzinárodnom projekte nikdy nespolupracovali. Pedagógovia dostali aj otázku ako je možné zlepšiť
kvalitu vyučovania na vysokej škole. Podľa 10 % respondentov hlavným faktorom zlepšenia kvality vyučovania je
intenzívnejšia spolupráca so zahraničnými vysokými školami a študijné pobyty študentov a pedagógov v zahraničí.

 PUBLIKÁCIE NA INTERNETE
Na internete sú zverejnené viaceré publikácie, ktoré
sa zaoberajú Bolonským procesom. Chceme vás
upozorniť na niektoré:
Trends 2010: A decade of change in European
Higher Education.
http://www.eua.be/ﬁleadmin/user_upload/ﬁles/Publications/
EUA_Trends_2010.pdf

Focus on Higher Education in Europe 2010: The
Impact of the Bologna Process
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/
thematic_reports/122EN.pdf
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 KONFERENCIE
European Conference on Educational Research (ECER) 2010: Education and Cultural Change
Konferencia sa uskutoční od 23. do 27. augusta v Helsinkách, Fínsko. Konečný termín registrácie je 7. júla 2010.
Bližšie informácie: http://www.helsinki.ﬁ/ecer2010/index.html

EAIR Forum Valencia 2010: „Linking Society and Universities: New Missions for Universities“
Konferencia sa uskutoční od 1. do 4. septembra vo Valencii, Španielsko.
Bližšie informácie: http://www.eair.nl/forum/valencia/welcome.asp

OECD/IMHE: Higher Education in a World Changed Utterly: Doing More with Less
Konferencia, ktorú organizujú OECD a IMHE (Institutional Management in Higher Education) sa uskutoční
od 13. do 15. septembra v Paríži, Francúzsko.
Bližšie informácie: www.oecd.org/edu/imhe/generalconference

First International Conference on EUropean Transnational Education – ICEUTE 2010
Prvá medzinárodná konferencia o nadnárodnom vzdelávaní sa uskutoční 24. septembra v Burgose, Španielsko.
Bližšie informácie: http://gicap.ubu.es/iceute2010/main/home.shtml

2010 Australian International Education Conference (AIEC): Transitions & Transformations
Konferencia sa uskutoční od 12. do 15. októbra v Sydney, Austrália. Registrácia na 14. výročnú konferenciu AIEC bude
možná od 17. mája.
Bližšie informácie: http:// www.aiec.idp.com

TARC International conference 2010 – Emerging Trends in Higher Education Learning and Teaching
Po úspechu medzinárodnej konferencie v roku 2008 organizuje konferencie Tunku Abdul Rahman College druhú
medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční od 18. do 19. októbra v Petaling Jaya, Malajzia.
Bližšie informácie: http://web3.tarc.edu.my/v1/tic/index.htm

ERSCP-EMSU 2010 Conference: Knowledge collaboration and learning for sustainable innovation
Konferencia, ktorú úrganizujú The European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP)
a Environmental Management for Sustainable Universities (EMSU) sa uskutoční od 25. do 29. októbra simultánne
v holandskom Delfte a juhoafrickom Kapskom Meste.
Bližšie informácie: http://www.erscp-emsu2010.org/index.php

5th International Barcelona Conference on Higher Education – Higher Education‘s Commitment
to Sustainability: from Understanding to Action

Konferencia, ktorú organizuje GUNI (The Global University Network for Innovation), sa uskutoční od 23. do
26. novembra v Barcelone, Španielsko.
Bližšie informácie: http://www.guni-rmies.net/conference2010
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