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PROGRAM CEEPUS III
(Central European Exchange Programme for University Studies) 
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (Central European Exchange Programme for 
University Studies) CEEPUS podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, 

prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských  
a zahraničných vysokých škôl, ako aj rozvoj spoločných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému 
vedeniu dizertačných alebo diplomových prác.

Z histórie programu
Výmenný program sa začal realizovať na základe 
Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do 
platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí  
k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny 
programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu 
o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila 
do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie programovacie 
obdobie 7 rokov. 

Riadenie programu CEEPUS:

● Spoločný výbor ministrov je orgán 
zodpovedný za prijímanie rozhodnutí, ktoré sú 
nevyhnutné na 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 (Rakúsko).

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

Ostatné dôležité orgány:

● 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 národných 
úrovniach.

● Medzinárodná výberová komisia je  
zložená zo zástupcov národných kancelárií 
programu a expertov z členských krajín 
programu.

Termíny uzávierok žiadostí na štipendijné pobyty 

Uchádzači, ktorých domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS:
15. jún 2011 (štipendijné pobyty v zimnom semestri 2011/2012)

31. október 2011 (štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012)

Uchádzači, ktorých domáca vysoká škola nie je zapojená do programu (freemover):
30. november 2011 (štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012)

Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí 
na akademický rok 2012/2013:

15. január 2012 na www.ceepus.info.

Program 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.

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

www.ceepus.info
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Počet štipendijných mesiacov, ktoré financujú národné ministerstvá členských krajín programu  
formou štipendií pre prijímaných zahraničných štipendistov programu

Krajina/Akademický rok 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Albánsko - - 110 110 130 130 130 130

Bosna a Hercegovina - - - - 100 100 100 100

Bulharsko 455 400 410 420 430 440 350 350

Česko 600 600 630 650 650 650 625 625

Čierna Hora - 50 100 150 150 155 165 165

Chorvátsko 250 350 370 420 450 450 450 450

Macedónsko - - 120 120 120 120 120 120

Maďarsko 520 530 550 550 550 550 315 315

Moldavsko - - - - - - - 100

Poľsko 460 500 550 650 650 650 670 700

Rakúsko 700 700 800 1 000 1 100 1 100 1 100 1100

Rumunsko 625 625 625 625 625 625 625 500

Slovensko 320 320 600 600 600 600 600 600

Slovinsko 270 320 340 340 350 360 480 560

Srbsko - 100 140 300 300 350 150 150

Univerzita v Prištine - - - - 100 100 100 100

Spolu 4 200 4 495 5 345 5 935 6 305 6 380 5 980 6 065

ŠTIPENDIJNÉ POBYTY VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV A UČITEĽOV

Program podporuje štipendijné pobyty:
● semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace),
● krátkodobé pobyty študentov a doktorandov 
   (kratšie ako 3 mesiace, pobyty spojené s vypracovaním 
   bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác),
● prednáškové pobyty učiteľov

O štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS sa môže 
uchádzať:

● uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do 
   programu CEEPUS v rámci schválenej siete 
   spolupracujúcich vysokých škôl v akademickom roku 
   2011/2012 (pozri strany 9 až 12),
● uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je 
   zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej 
   siete spolupracujúcich vysokých škôl v akademickom roku 
   2011/2012 (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.
Každý uchádzač sa osobne zaregistruje na www.ceepus.info 
a po obdržaní prihlasovacieho mena a hesla osobne vytvorí 
žiadosť o štipendijný pobyt. Koordinátor alebo partner siete 
nemôže vytvárať prihlášky za iné osoby – uchádzačov  
o štipendijné pobyty. Každý uchádzač sa registruje v 
elektronickom systéme CEEPUS iba raz a s jednou e-mailovou 
adresou.

Všeobecné podmienky pre štipendijné pobyty

Štipendijného pobytu 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 pre 
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 (alebo viesť) minimálne 6 vyučovacích hodín 
týždenne (konkrétne podmienky pre jednotlivé krajiny sú na  
www.ceepus.info).

Maximálny počet štipendijných mesiacov pre študentov  
a doktorandov:

● 10 mesiacov počas bakalárskeho štúdia,
● 10 mesiacov počas magisterského štúdia,
● pre doktorandov nie sú obmedzenia dĺžky pobytu. 



BULLETIN SAIA 5/2011 

Téma/PROGRAM CEEPUS

04

Žiadosti o štipendijný pobyt – postup pri vypĺňaní 
elektronickej prihlášky 

Krok 1:
Uchádzač sa elektronicky zaregistruje na www.ceepus.info. 
Po základnej registrácii dostane na svoju e-mailovú adresu 
potvrdenie o registrácii.

Krok 2:
Uchádzač si otvorí stránku www.ceepus.info pod svojím 
užívateľským menom a heslom a potvrdí žiadosť  
o registráciu na štipendijný pobyt.

Krok 3:
Uchádzač si zvolí akademický rok 2011/2012, 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, motiváciu, 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, zahŕňajúci 
potvrdenie o tom, že vysoká škola nebude požadovať od 
štipendistu školné (vkladajú študenti a doktorandi),
- pozývací list zo zahraničnej vysokej školy (vkladajú 
  učitelia),
- odporúčacie listy od 2 vysokoškolských učiteľov z domácej 
vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní časti štúdia 
absolvovaného v zahraničí (vkladajú študenti a doktorandi),
- súhlas z domácej vysokej školy so zahraničným pobytom 
učiteľa (vkladajú učitelia).

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. 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, koľko hodín plánujú odučiť,  
a podľa možnosti aj ECTS kredity učiteľskej aktivity.

Uzávierka prihlášok na štipendijné pobyty  
● pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola je zapojená  
   programu CEEPUS:

15. jún 2011
- štipendijné pobyty v zimnom semestri 2011/2012,
31. október 2011
- štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012.

● pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola nie je zapojená 
   do programu (freemover):

30. november 2011
- štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012.

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 zahraničná národná 
kancelária pridelí štipendium. Štipendistovi je zaslaný 
dekrét o pridelení štipendia (Letter of Award).

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





● 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, ktorá po 
schválení žiadosti pridelí štipendium. Štipendistovi 
je zaslaný dekrét o pridelení štipendia (Letter of 
Award).











Štipendista programu je povinný predložiť do dvoch týždňov 
po návrate z pobytu národnej kancelárii programu  
(SAIA, n. o.) originál potvrdenia zo zahraničnej vysokej školy 
o absolvovaní pobytu (Letter of Confirmation) a vyplniť 
správu z pobytu na www.ceepus.info; freemoveri predložia 
správu z pobytu národnej kancelárii, formulár je prístupný na 
www.saia.sk. 
Letter of confirmation vystaví štipendistovi prijímajúca vysoká 
škola. V prípade uchádzačov v rámci sietí spolupracujúcich 
VŠ je potrebné vyplniť potvrdenie najprv elektronicky, 
a je dostupné v príslušnej časti každej mobility v konte 
koordinátora alebo partnera siete na www.ceepus.info;  
v prípade freemoverov je formulár potvrdenia prístupný na 
www.saia.sk.
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ŠTUDENTSKÉ EXKURZIE A INTENZÍVNE KURZY 

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. Študentské exkurzie musia byť organizované v minimálnej 
dĺžke 3 dni, intenzívne kurzy v minimálnej dĺžke 10 pracovných 
dní a študenti získavajú za účasť ECTS kredity. Maximálna dĺžka 
pre oba druhy pobytov je 1 mesiac. 
Zahraniční účastníci študentských exkurzií alebo intenzívnych 
kurzov organizovaných slovenskou vysokou školou v rámci 
programu CEEPUS sa prihlásia do programu elektronicky na 
www.ceepus.info. V prípade exkurzií sa študenti aj učitelia 
registrujú na typ mobility„krátkodobá exkurzia (short term 
excursion)“. V prípade intenzívneho kurzu sa študenti registrujú 
na typ mobility “krátkodobá študentská mobilita (short term 
student)”, učitelia na typ učiteľskej mobility (teacher).  
Postup pri vypĺňaní elektronických prihlášok je na str. 4. 

Národná kancelária programu CEEPUS (SAIA, n. o.) na základe 
elektronických prihlášok udeľuje zahraničným účastníkom 
študentských exkurzií alebo intenzívnych kurzov 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 2011 žiadosť o financovanie aktivity  
z prostriedkov programu CEEPUS, plánovaný počet účastníkov  
a program.

VÝŠKA ŠTIPENDIÍ V ČLENSKÝCH KRAJINÁCH PROGRAMU

ALBÁNSKO

študenti VŠ a doktorandi

9 000 lek/mesiac (študenti VŠ a doktorandi umeleckých, športových  
a opatrovateľských smerov),  
8 600 lek/mesiac (ostatní študenti VŠ a doktorandi),  
bezplatné ubytovanie a školné, základné zdravotné poistenie,  
voľný vstup do laboratórií, knižníc, k počítačom atď., zľava na MHD

učitelia VŠ

103 500 lek/mesiac (profesori), 90 000 lek/mesiac (mimoriadni profesori),  
80 000 lek/mesiac (docenti), 77 000 lek/mesiac (učitelia),  
61 000 lek/mesiac (výskumníci),  
bezplatné ubytovanie, základné zdravotné poistenie, voľný vstup do laboratórií, 
knižníc, k počítačom atď.

BOSNA A HERCEGOVINA

študenti VŠ, postgraduálni študenti  
a doktorandi vo Federácii BaH (Univerzita 
Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Bihac) 

510 EUR/mesiac (997 BAM)

učitelia VŠ 690 EUR/mesiac (1 350 BAM)

študenti VŠ, postgraduálni študenti a 
doktorandi v Republike srbskej (Univerzita 
Banja Luka a Východné Sarajevo)

552 EUR/mesiac (1 080 BAM)

odborní asistenti 792 EUR (1 550 BAM)

učitelia VŠ 1 022 EUR (2 000 BAM)

BULHARSKO

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

doktorandi 450 LEV/mesiac, zľava na ubytovaní,  stravovaní a MHD

zamestnanci VŠ, profesori 450 LEV/mesiac, možnosť krátkodobej pracovnej zmluvy na hosťujúcej univerzite

ČESKÁ REPUBLIKA

študenti VŠ 9 000 CZK/mesiac, základné zdravotné poistenie

doktorandi 9 500 CZK/mesiac, základné zdravotné poistenie

učitelia VŠ 900 CZK/deň, základné zdravotné poistenie

ČIERNA HORA

študenti VŠ a doktorandi 100 EUR/mesiac, ubytovanie, školné a základné zdravotné poistenie

učitelia nad 30 rokov s titulom PhD. 350 EUR/mesiac, ubytovanie a základné zdravotné poistenie 

výskumníci nad 30 rokov s titulom PhD. 15 EUR/deň v prípade pobytov kratších ako 16 dní
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CHORVÁTSKO

študenti VŠ 1 300 KN/mesiac, bezplatné ubytovanie a školné, základné zdravotné poistenie

doktorandi 1 500 KN/mesiac, bezplatné ubytovanie a školné, základné zdravotné poistenie

učitelia VŠ 3 600 KN/mesiac, bezplatné ubytovanie a školné, základné zdravotné poistenie  
alebo 900 KN/týždeň

MACEDÓNSKO

študenti VŠ 50 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a strava, základné zdravotné poistenie  
+ 15 EUR MHD

postgraduálni študenti VŠ 70 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a strava, základné zdravotné poistenie  
+ 15 EUR MHD 

doktorandi a učitelia VŠ 100 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie, základné zdravotné poistenie  
+ 15 EUR MHD

MAĎARSKO

študenti VŠ, postgraduálni študenti  
a doktorandi 73 000 HUF/mesiac

učitelia VŠ 110 000 HUF/mesiac

MOLDAVSKO

výška štipendií bude oznámená neskôr 

POĽSKO

študenti VŠ 900 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

doktorandi 1 350 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

učitelia VŠ 1 600 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

RAKÚSKO

študenti a doktorandi VŠ 940 EUR/mesiac

učitelia s titulom PhD. 1 040 EUR/mesiac, pri kratších pobytoch sa štipendium znižuje

RUMUNSKO

študenti VŠ 80 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie

postgraduálni študenti a doktorandi 100 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie

učitelia VŠ
330 EUR/mesiac (asistenti), 360 EUR/mesiac (učitelia VŠ),  
390 EUR/mesiac (docenti), 590 EUR/mesiac (profesori);  
6,5 % zrážky v prípade potreby zdravotného poistenia

SLOVENSKO

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

doktorandi a VŠ učitelia 470 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie pre štipendistov z krajín mimo EÚ 

SLOVINSKO

študenti VŠ 230 EUR/mesiac, ubytovanie, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

postgraduálni študenti, doktorandi, učitelia 
VŠ do 35 rokov 250 EUR/mesiac, ubytovanie, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

učitelia VŠ nad 35 rokov

700 EUR/dĺžka pobytu od 5 do 9 dní so zabezpečením výučby  
minimálne 6 vyučovacích hodín
1 000 EUR/dĺžka pobytu minimálne 10 dní so zabezpečením výučby  
minimálne 12 vyučovacích hodín

SRBSKO

študenti VŠ a doktorandi 180 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a základné zdravotné poistenie

doktorandi zamestnaní VŠ a učitelia VŠ 350 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a základné zdravotné poistenie

Univerzita v Prištine, Kosovo

študenti VŠ a doktorandi 250 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a školné

učitelia VŠ – profesori, docenti, asistenti 350 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a školné
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Spolupráca sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň  
z troch vysokých škôl, z toho aspoň dve musia byť z rôznych 
členských krajín programu CEEPUS. Vysoké školy musia 
byť verejnými akreditovanými inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania členskej krajiny. Od akademického roku 2012/13 
sú oprávnené zúčastňovať sa aj súkromné vysoké školy pod 
podmienkou, že nebudú vyžadovať od účastníkov programu 
školné. V sieti spolupracuje koordinujúca vysoká škola  
s partnerskými vysokými školami. Koordinátorom a partnermi  
sú vysokoškolskí učitelia.

Podmienky pre založenie spolupracujúcej siete
● vzájomné uznávanie štúdia absolvovaného na prijímajúcej 
   vysokej škole,
● ECTS systém,
● snaha rozvíjať spoločné programy a systém na uľahčenie 
   vzájomného uznania štúdia – minimálne dve 
   spolupracujúce vysoké školy v sieti poskytujú alebo 
   rozvíjajú niektorý zo spoločných programov vedúcich  
   k spoločným diplomom (spoločné vedenie dizertačných 
   alebo diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom),
● 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,
● vítaná je podpora e-learning výučby,
● vítaná je podpora poskytovania prípravných odborných 
   kurzov anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka, 
   a doplňujúcich kurzov jazyka prijímajúcej členskej krajiny.

Zakladanie novej siete spolupracujúcich vysokých škôl 
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky

Krok 1:
Koordinátor a partneri zaregistrujú vysoké školy, fakulty, 
prípadne katedry, ktoré chcú zapojiť do spolupracujúcej 
siete 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 vytvorí novú sieť, vloží názov siete a pridá 
do siete partnerské vysoké školy z ponúkaného zoznamu 
zaregistrovaných vysokých škôl. 

Krok 3:
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 so zapojením 
   vysokej školy do aktivít siete); formulár dokumentu je na  
   www.ceepus.info,
● Letter of Intent (potvrdenie zodpovedného zástupcu 
   vysokej školy o uznaní štúdia absolvovaného študentmi  
   v zahraničí); formulár dokumentu je na www.ceepus.info,
● informačný balík o ECTS zavedenom na vysokej škole,
● vysoká škola, ktorá plánuje iba krátkodobé pobyty 
   študentov spojených s vypracovaním diplomových prác, 
   zaškrtne príslušné políčko v elektronickom systéme  
   a nemusí vkladať informáciu o ECTS – hodnotenie zo 
   strany vedúcich prác je spolu s prihláškou na mobilitu  
   v tomto prípade dostatočné,

SIETE SPOLUPRACUJÚCICH VYSOKÝCH ŠKÔL ČLENSKÝCH KRAJÍN PROGRAMU 

● koordinátor vkladá aj informácie o realizácii spoločného 
   programu vedúceho k niektorému zo spoločných diplomov.
● nepovinné: koordinátor aj partneri vkladajú 
   medziuniverzitné dohody alebo návrhy dohôd, týkajúce sa 
   zavedenia alebo rozvoja spoločných programov vedúcich 
   k spoločným diplomom (spoločné vedenie dizertačných 
   alebo diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom).

Krok 4:
Koordinátor siete podá v elektronickom systéme projekt 
siete k termínu uzávierky.

Pripojenie k existujúcej sieti spolupracujúcich vysokých 
škôl  
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky
Noví partneri, ktorí vstupujú do spolupráce v rámci siete 
CEEPUS po prvýkrát, tak ako v prípade novej siete zaregistrujú 
svoje vysoké školy, fakulty, prípadne katedry, ktoré chcú 
zapojiť do spolupracujúcej siete na www.ceepus.info. Noví 
partneri vkladajú do systému za svoju vysokú školu potrebnú 
dokumentáciu uvedenú vyššie. Koordinátor pridá do siete 
nové partnerské vysoké školy z ponúkaného zoznamu 
zaregistrovaných vysokých škôl. 

Obnovenie žiadosti siete o realizáciu aktivít siete 
v ďalšom akademickom roku (vysoké školy sú už 
zaregistrované v programe)  
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky 

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. 
V prípade obnovenia siete, ktorej činnosť bola v minulosti 
prerušená, je v systéme možné obnoviť vložené údaje pre 
ďalšiu úpravu. Je však potrebné znovu vložiť všetky požadované 
dokumenty koordinátora a parterov.

Tichí partneri

Siete môžu zahrnúť do svojich aktivít tzv. „tichých partnerov“ 
(Silent Partners) zastupujúcich inštitúcie, ktoré sa nenachádzajú 
v zozname oprávnených vysokých škôl programu. Takáto 
spolupráca je možná na základe pozvania tichého partnera zo 
strany oprávnenej vysokej školy, a v prípade ak neovplyvní 
rozpočet programu.

Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie  
alebo predĺženie činnosti sietí  

na akademický rok 2012/2013:

15. január 2012 
na www.ceepus.info.
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Kto môže zaregistrovať vysokú školu do programu  
a administrovať činnosť siete:

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 ancelárii programu  
   o nevyužitých mobilitách,
● k určenému termínu predloží národnej kancelárii 
   programu záverečnú správu.

Partner siete (vysokoškolský učiteľ) 
● 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.

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.

Kontaktné osoby
● v prípade, ak fakultu zapojí do programu koordinátor 
   alebo partner, ale reálne jej aktivity bude vykonávať 
   iná osoba (nie vysokoškolský profesor, napr. asistent), 
   táto osoba sa zaregistruje ako kontaktná osoba pre 
   administráciu siete. Elektronickú registráciu potvrdí 
   koordinátor/partner siete, alebo národná kancelária 
   programu.
● siete môžu vložiť do systému viac kontaktných osôb, 
   ktorým však musia byť adekvátne pridelené práva pre 
   administráciu siete. Jednej z týchto osôb sa pridelí 
   štatút prioritného kontaktu.

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.

Slovenské vysoké školy zapojené v akademickom 
roku 2011/2012 do programu a siete, v ktorých sú: 

● Ekonomická univerzita v Bratislave AT 68, PL 56

● Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta HU 28
Teologická fakulta AT 502

● Prešovská univerzita v Prešove 
Fakulta humanitných a prírodných vied SI 111

● Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov HR 306, HU 03,  
RO 313
Fakulta ekonomiky a manažmentu SK 44
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SK 505
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva CZ 311
Technická fakulta SK 405

● Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 306
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave BG 614,  
PL 07, PL 33, RO 13, RO 58, RO 202, RS 304, SI 206
Stavebná fakulta AT 50, BG 22, 
Strojnícka fakulta BG 613, CZ 201, HU 28, PL 33, RS 304,  
RS 507, SK 405, 
Ústav manažmentu SK 606
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky CZ 404

● Technická univerzita v Košiciach 
Fakulta BERG, Ústav geovied RO 38
Fakulta elektrotechniky a informatiky HU 19, HU 28, 
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove BG 614,  
CZ 201, PL 07, PL 33, RO 58, RO 202, SK 30
Strojnícka fakulta BG 614, RO 13, RS 65, RS 304, PL 07, SI 206, 
SK 67

● Technická univerzita vo Zvolene 
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky SK 310,  
PL 33, BG 620 Umbrella
Lesnícka fakulta PL 114

● Univerzita J. Selyeho v Komárne 
Ekonomická fakulta SK 405
Pedagogická fakulta HU 19

● Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky AT 63, AT 103, HU 28
Filozofická fakulta AT 12, AT 37, AT 604, HU 11, RO 14, SI 113, 
PL 618 Umbrella
Prírodovedecká fakulta CZ 311, HU 10, RO 38

● Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Fakulta prírodných vied HU 10, HU 19
Filozofická fakulta SI 113, RO 14

● Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Fakulta humanitných vied AT 119
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov CZ 29

● Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta prírodných vied CZ 212
Filozofická fakulta AT 37

● Univerzita veterinárskeho lekárstva a v Košiciach HR 107

● Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
Katedra textilnej tvorby SI 217

● Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov PL 56, RS 603
Strojnícka fakulta BG 613, CZ 201, HR 108, PL 07, PL 33, RO 58, 
RO 202, SK 30
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CEEPUS 2011/2012 – schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl

Sieť Sídlo  
vysokej školy Zapojená vysoká škola Koordinátor/partner  

na slovenskej vysokej škole

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

AT 37
Bratislava Katedra ruského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, 

Univerzita Komenského v Bratislave Mgr. Zuzana Hosszúová, PhD.

Trnava Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr. Emília Nemcová, CSc.

AT 50 Bratislava Stavebná fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

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

AT 68 Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave (všetky fakulty) Ing. Magdaléna Hradílková

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

AT 119 Banská Bystrica Fakulta humanitných vied,  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

AT 502 Ružomberok Inštitút aplikovanej etiky, Teologická fakulta,  
Katolícka univerzita v Ružomberku

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír 
Szaniszló, PhD.

AT 604 Bratislava Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

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

BG 613
Bratislava

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.

Žilina Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta, 
Žilinská univerzita v Žiline doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

BG 614

Košice Katedra výrobnej techniky a robotiky, Strojnícka fakulta, 
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.

Košice Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

Bratislava Materiálovotechnologická  fakulta so sídlom v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

CZ 29 Banská Bystrica Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PhDr. Daniela Drobná

CZ 201

Žilina Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta, 
Žilinská univerzita v Žiline doc. Ing. Andrej Czán, PhD.

Košice Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Michal Hatala, PhD.

Bratislava
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažérstva kvality, Strojnícka fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ing. Iveta Onderová

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

CZ 311
Nitra Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva,  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ing. Mária Bihúňová, PhD.

Bratislava Prírodovedecká fakulta,  
Univerzita Komenského v Bratislave doc. RNDr. Katarína Pavlíčková, CSc.

CZ 404 Bratislava Ústav riadenia a priemyselnej informatiky,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

HR 107 Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, PhD.

HR 108 Žilina Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, 
Žilinská univerzita v Žiline prof. Ing. Dr. Ivan Kuric

09 



BULLETIN SAIA 5/2011 

Téma/PROGRAM CEEPUS

HR 306

Nitra Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, PhD.

Bratislava
Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej  
a potravinárskej technológie,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.

HU 03 Nitra Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, PhD.

HU 10
Bratislava Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta, 

Univerzita Komenského v Bratislave doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

Nitra Fakulta prírodných vied,  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.

HU 11
Bratislava Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta, 

Univerzita Komenského v Bratislave Mgr. Attila Kovács, PhD.

Bratislava Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

HU 19

Košice Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky  
a informatiky, Technická univerzita v Košiciach Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

Komárno Katedra informatiky,  
Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

Nitra Fakulta prírodných vied,  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.

HU 28

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

doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Bratislava Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,  
Univerzita Komenského v Bratislave PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

Košice
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra matematiky  
a teoretickej informatiky,  
Technická univerzita Košice

RNDr. Štefan Berežný, PhD.

Ružomberok Pedagogická fakulta,  
Katolícka univerzita v Ružomberku doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

PL 07

Košice Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, 
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Košice Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

Žilina Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, 
Žilinská univerzita v Žiline prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Ladislav Morovič, PhD. 

PL 33

Bratislava
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.

Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Zvolen
Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky,  
Technická univerzita vo Zvolene

Ing. Júlia Mečiarová, PhD. 

Košice Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. 

Žilina Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, 
Žilinská univerzita v Žiline doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

PL 56
Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave (všetky fakulty) Ing. Magdaléna Hradilková

Žilina Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,  
Žilinská univerzita v Žiline prof. Ing. Jana Štofková, PhD.

PL 114 Zvolen Lesnícka fakulta,  
Technická univerzita vo Zvolene doc. Dr. Ing. Viliam Pichler
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RO 13
Košice

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

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

RO 14
Bratislava

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická 
fakulta,  
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.

Nitra Katedra etnológie a etnomuzikológie, Filozofická fakulta, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PhDr. Margita Jágerová, PhD. 

RO 38
Bratislava Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, 

Univerzita Komenského v Bratislave prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Košice Fakulta BERG, Ústav geovied,  
Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Marián Košúth, PhD.

RO 58

Košice Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Ladislav Morovič, PhD.

Žilina Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, 
Žilinská univerzita v Žiline prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

RO 202

Žilina Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, 
Žilinská univerzita v Žiline prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Košice Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

RO 313 Nitra Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, PhD.

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

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

RS 304

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

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Bratislava Katedra častí strojov, Strojnícka fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.

RS 507 Bratislava
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažérstva kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave

Ing. Iveta Onderová

RS 603 Žilina Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,  
Žilinská univerzita v Žiline Ing. Andrej Dávid, PhD.

SI 111 Prešov
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta 
humanitných a prírodných vied,  
Prešovská univerzita v Prešove

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

SI 113
Nitra Katedra archeológie, Filozofická fakulta,  

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Mgr. Noémi Pažinová, PhD.

Bratislava Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

SI 206

Bratislava Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Košice
Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie  
a merania, Strojnícka fakulta,  
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Radovan Hudák, PhD.

SI 217 Bratislava Katedra textilnej tvorby,  
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave M.A. Mária Fulková
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SK 30
Žilina Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, 

Žilinská univerzita v Žiline prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Košice Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

SK 44 Nitra Fakulta ekonomiky a manažmentu,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prof. Dr. Ing. Elena Horská

SK 67 Košice Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, 
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

SK 310 Zvolen
Katedra drevárskych strojov a zariadení, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky,  
Technická univerzita vo Zvolene

doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.

SK 405

Nitra Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita  
v Nitre doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Bratislava
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, 
Strojnícka fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.

Komárno Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.

SK 505 Nitra Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

SK 606 Bratislava Ústav manažmentu,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

BG 620 
Umbrella Zvolen

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

doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.

PL 618 
Umbrella Bratislava Filozofická fakulta,  

Univerzita Komenského v Bratislave Marek Rybář, PhD.

Poznámka: Siete Umbrella boli akceptované pre akademický rok 2011/12 bez pridelenia štipendijných mesiacov. V prípade nevyužitých 
štipendijných mesiacov im budú môcť národní koordinátori tieto mesiace prideliť.

FINANCOVANIE PROGRAMU
Program CEEPUS financujú národné ministerstvá členských krajín. 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 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.
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Uplatňovanie cestovných náhrad slovenskými štipendistami programu CEEPUS 

V prípade uplatňovania cestovných náhrad je potrebné predložiť:
- žiadosť o refundáciu cestovného (s uvedením mena, adresy trvalého pobytu štipendistu, e-mailovej adresy  
  resp. telefonického kontaktu, miesta a doby pobytu, čísla siete/Freemover) a spôsobu úhrady: poštovou 
poukážkou alebo bankovým prevodom (uviesť číslo účtu a kód banky),
- originály SPIATOČNÝCH cestovných lístkov (lístky MHD a poplatky za miestenky a lôžka sa nepreplácajú).  
V prípade letenky je potrebné predložiť palubné lístky, faktúru a doklad o zaplatení letenky.

Použitie dopravných prostriedkov:
a) v rámci programu CEEPUS sa prepláca vlak 2. triedy/autobus (VŠ učitelia majú nárok na cestovné náhrady 
– vlak 1. triedy),
b) letenky sa preplácajú za podmienky výhodnej výšky cestovného – porovnateľnej s cenou železničného/
autobusového cestovného lístka.
c) 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 
(miroslava.sucha@saia.sk), minimálne 2 týždne pred plánovanou cestou. 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.

So žiadosťou o refundáciu je potrebné predložiť originál potvrdenia z prijímajúcej vysokej školy o absolvovaní pobytu 
(Letter of Confirmation).

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 vyhlásenia sa nachádza na www.saia.sk v časti 
Program CEEPUS.

ZÁKLADNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
V rámci programu CEEPUS platí medzinárodná dohoda, že základné zdravotné poistenie liečebných nákladov počas 
študijného pobytu hradí prijímajúca krajina. Štipendisti z krajín EÚ používajú Európsky preukaz zdravotného poistenia. 
Všetci štipendisti sú povinní overiť si pred odchodom na pobyt u svojej zdravotnej poisťovne existenciu bilaterálnej 
dohody medzi poskytovateľmi zdravotného poistenia prijímajúcej a vysielajúcej krajiny. Pre zahraničných štipendistov 
na Slovensku vzniká dňom nástupu na štipendijný pobyt povinnosť verejného zdravotného poistenia, ak zároveň 
nemajú trvalý pobyt na území SR a nie sú zdravotne poistení v inom členskom štáte Európskej únie. V prípade, že sa 
zahraničný štipendista na Slovensku poistí, sú mu náklady na poistenie po predložení potvrdenia refundované. 

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.
Krajiny mimo EÚ: Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko uplatňujú voči 
občanom SR bezvízový styk, ak doba pobytu nepresiahne 90 dní, v prípade Albánska 30 dní. Cudzinci sú väčšinou 
povinní prihlásiť sa najneskôr do 24 hodín od vstupu na územie krajiny, prípadne požiadať o povolenie na pobyt za 
účelom štúdia na príslušnej cudzineckej polícii. 
Uchádzačom odporúčame konzultovať bližšie informácie o vízových povinnostiach v jednotlivých krajinách na 
internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk (časť Cestovanie a konzulárne info) a príslušných 
konzulárnych úradoch.

Bližšie informácie o programe CEEPUS:

Národná kancelária programu CEEPUS
SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava1

tel.: 02/544 114 26, 544 114 36, 02/544 114 64, 544 114 84
fax: 02/544 114 29

Mgr. Miroslava Suchá, koordinátorka programu, e-mail: miroslava.sucha@saia.sk  
– vysielané mobility zo Slovenska do zahraničia, administrácia sietí

Mgr. Dáša Reháková, koordinátorka programu, e-mail: dasa.rehakova@saia.sk 
– prichádzajúce mobility zo zahraničia na Slovensko

Ing. Zuzana Machovičová, finančné oddelenie, e-mail: zuzana.machovicova@saia.sk

Kontakty na národné kancelárie programu v členských krajinách:  
www.saia.sk, www.ceepus.info 
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MOBILITA VÝSKUMNÍKOV JEDNODUCHŠIE
http://ec.europa.eu/euraxesswww.euraxess.sk

Ťažko si predstaviť rozvíjanie úspešnej výskumnej kariéry bez medzinárodných skúseností. Získajte ich jednoduchšie s podporou fungujúcej celoeurópskej siete. Internetový portál EURAXESS ponúka výskumníkom v Európe množstvo pracovných príležitostí, možnosť nadviazať medzinárodnú spoluprácu a získať fi nancovanie pre svoju výskumnú mobilitu. Navyše je tu aj viac ako 200 servisných centier EURAXESS po celej Európe, ktoré Vám ochotne a bezplatne pomôžu pri Vašej mobilite, prípadne aj s Vašou rodinou, do inej krajiny. Objavte svet možností na portáloch http://ec.europa.eu/euraxess a www.euraxess.sk.

Inzerat_euraxess_0411.indd   1 4. 4. 2011   14:12:58
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková �ernáEURAXESS je iniciatíva vychádzajúca z integrovanej stratégie EÚ, členských štátov a ďalších štátov zapojených do 

rámcových programov, zameraná na premenu Európy na priestor excelentnosti v oblasti výskumu podporou mobility 
výskumníkov, ako aj na zlepšovanie podmienok pre výskumníkov v Európe odstraňovaním prekážok pri mobilite  
a podporu rozvoja kariéry výskumníka, ktorej je mobilita prirodzenou súčasťou.

Praktickými opatreniami na dosiahnutie týchto cieľov bolo spustenie európskeho mobilitného portálu ERA-CAREERS 
pre výskumných pracovníkov v júli 2003 a následné vytvorenie Európskej siete mobilitných centier ERA-MORE v júni 
2004. Po piatich rokoch, v júni 2008, došlo k spojeniu aktivít a premenovaniu iniciatívy na EURAXESS. Researchers  
in Motion. 

EURAXESS sa snaží o podporu mobility prostredníctvom  odstraňovania prekážok súvisiacich s legislatívou  
a administratívou (víza, sociálne zabezpečenie, daňové otázky, uznávanie diplomov, atď.), ale aj sociálnymi 
a kultúrnymi aspektmi. Zaoberá sa rozvojom kariéry výskumníka vo všetkých jej štádiách a podporuje nielen 
medzinárodnú mobilitu, ale aj mobilitu medzisektorovú (akadémia/priemysel). 

Iniciatíva EURAXESS sa skladá zo 4 hlavných častí: JOBS – SERVICES – RIGHTS – LINKS

- bezplatný a jednoduchý nástroj pre nábor výskumných pracovníkov s pracovnými príležitosťami, 
  financovaním, grantmi atď., kde je umožnené výskumným organizáciám publikovať svoje voľné 
  pracovné miesta a výskumníkom zverejňovať svoje životopisy;

- služby a poradenstvo pre výskumníkov a ich rodiny, ktorí sa rozhodli pokračovať v kariére 
  výskumníka v inej krajine;

- informácie o Európskej charte a Kódexe a ďalších iniciatívach zameraných na práva a povinnosti 
  výskumníka a výskumnej organizácie;

- nástroj na vytváranie spolupracujúcich sietí pre európskych výskumníkov, ktorí dlhodobo pôsobia  
  mimo Európy. Links pôsobia zatiaľ v USA, Japonsku, Číne, Singapure a Indii.
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EURAXESS Slovensko

Slovensko sa do iniciatívy EURAXESS zapojilo prostredníctvom 
SAIA už v roku 2004, v roku 2011 však EURAXESS Slovensko 
naberá nový dych – vďaka finančnej podpore Európskej komisie  
a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola spustená 
nová verzia portálu www.euraxess.sk a postupne sa posilňuje 
sieť servisných centier na pracoviskách SAIA po celom Slovensku 
(Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Žilina).  
V marci a apríli sa uskutočnila informačná kampaň vo forme série 
seminárov v 8 univerzitných mestách.

Cieľom projektu EURAXESS Slovensko je zjednodušiť príchod 
zahraničných výskumníkov na Slovensko, ako aj vycestovanie 
slovenských výskumníkov do zahraničia.  

Prostredníctvom portálu a servisných centier poskytujeme informácie potrebné pre zahraničného výskumníka, 
ktorý sa rozhodne pre pobyt na Slovensku, 
Na druhej strane zbierame informácie užitočné pre slovenských výskumníkov, ktorí uvažujú o pôsobení  
v zahraničí, ale takisto pre slovenské výskumné inštitúcie a organizácie, ktoré by chceli na svojej pôde privítať 
zahraničných výskumníkov.
Napríklad:

• problematika vstupu do krajiny a legálneho pobytu, 
• otázky zdaňovania, 
• otázky sociálneho a zdravotného zabezpečenia, 
• uznávanie diplomov,
• či každodenný život na Slovensku. 

Prirodzenou súčasťou poskytovaných služieb sú informácie o pracovných príležitostiach vo výskume a rôznych 
možnostiach financovania výskumnej mobility či projektu. Nový portál www.euraxess.sk je súčasťou európskej siete 
portálov EURAXESS – podobne boli nedávno spustené aktualizované portály vo viac ako 30 krajinách. Všetky národné 
portály majú ľahko identifikovateľný podobný dizajn a štruktúru a všetky sú prepojené na centrálny portál EURAXESS 
http://ec.euraxess.eu/euraxess, kde je momentálne publikovaných viac ako 5 300 pracovných ponúk v oblasti vedy 
a výskumu zo všetkých krajín zapojených do siete EURAXESS a sprístupnená aj databáza štipendií, ktoré môžu 
financovať mobility vo výskume. Všetky služby EURAXESS sú poskytované bezplatne.

Čo vám EURAXESS ponúka, ak ste:

doktorand, výskumný pracovník alebo vysokoškolský učiteľ?
• uchádzajte sa o zaujímavé pozície v renomovaných verejných a súkromných inštitúciách zverejňovaných  
   v databáze miest na http://ec.euraxess.eu/euraxess alebo www.euraxess.sk
• zaregistrujte sa a sprístupnite svoj životopis medzinárodnému spektru výskumných organizácií
• získajte pracovné aj osobné skúsenosti z pôsobenia vo výskumnej organizácii v zahraničí
• rozvíjajte ďalej svoju kariéru výskumníka 
• obráťte sa na servisné centrá EURAXESS v 6 slovenských mestách v prípade akýchkoľvek otázok spojených 
   s vašou mobilitou

vysoká škola, výskumná organizácia (verejná alebo súkromná)?
• získajte pre svoju inštitúciu špičkových výskumných pracovníkov bezplatným zverejnením voľného miesta  
   na http://ec.euraxess.eu/euraxess alebo www.euraxess.sk
• aktívne hľadajte nového pracovníka v zverejnených životopisoch odborníkov z rôznych kútov sveta
• vytvorte si nové kontakty pre budúcu spoluprácu
• napojte sa na európsku sieť výskumných organizácií
• obráťte sa na servisné centrá EURAXESS v 6 slovenských mestách v prípade akýchkoľvek otázok spojených 
   s prijímaním zahraničných výskumníkov

Kontakt:

Ing. Mgr. Eva Balažovičová, SAIA, n. o.
tel. 02/5441 1464; e-mail: euraxess@saia.sk
www.euraxess.sk, www.saia.sk
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

V súvislosti so sprevádzkovaním databázy štipendií a grantov na www.saia.sk  
pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sme upravili zverejňovanie informácií  
o nich v Bulletine SAIA. Priamo z názvu štipendia sa prekliknete do databázy, kde 
sú zverejnené podrobné informácie. V bulletine pri týchto ponukách uvádzame iba 
oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu).
Uverejňujeme štipendiá s aktuálnou uzávierkou aj v prípade, ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 AUSTRÁLIA 

Endeavour Awards – vládne štipendiá na rok 2012
Uzávierka: 30. jún 2011 

Austrálska vláda poskytuje štipendiá zahraničným študentom, výskumníkom a odborníkom na krátkodobé alebo dlhodobé 
štúdium, výskum alebo odborný rast. Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci 4 schém: 
Endeavour Research Fellowships, Endeavour Executive Awards, Endeavour Postgraduate Awards, Endeavour VET (Vocational 
Education and Training) Awards.
Bližšie informácie: http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/Home.aspx

 BELGICKO 

NATO – interné stáže na rok 2012 
Uzávierka: 20. máj 2011

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). Uchádzač musí byť študent (ukončené aspoň 2 roky štúdia) 
alebo absolvent vysokej školy (titul získaný max. do 12 mesiacov) 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. Stáže sa poskytujú v oblastiach: politika obrany a plánovanie, investície do obrany, výkonný 
manažment, Úrad NATO pre bezpečnosť, operácie, politické otázky a plánovanie, verejná diplomacia, Úrad NATO pre zdroje, 
Súkromný úrad, agentúry: IMS, SHAPE, NC3A, NAMA... Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky.
Bližšie informácie: http://www.nato.int/cps/en/SID-436DF5DD-CF8C7B5A/natolive/71157.htm

 ČESKÁ REPUBLIKA 

Štipendiá Nádacie pre rozvoj vzdelávania 
Uzávierka: 15. september 2011

Štipendijný program Nadácie pre rozvoj vzdelávania Ľahší rozbeh podporí študentov 1. ročníka vysokých škôl, a to slovenských 
študentov na českých vysokých školách a českých študentov na slovenských vysokých školách. 
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci.html

 DÁNSKO

Štipendiá na vzdelávacie kurzy na ľudových školách (Højskolerne)
Uzávierka: 1. jún a 1. december 2011 (do uvedených termínov musí predložiť žiadosť dánska vzdelávacia inštitúcia)

Dánske ľudové školy (Højskolerne, www.hojskolerne.dk), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako 
dejiny, umenie, hudba, šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 
DKK na týždeň, v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK 
na týždeň z Grantovej schémy dánskych ľudových škôl, ktorú administruje Dánska agentúra pre medzinárodné vzdelávanie. 
Záujemcovia o štipendium musia spĺňať vekovú hranicu minimálne 17,5 roka (na niekoľkých školách 16,5 roka). Minimálna 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://www.nato.int/cps/en/SID-436DF5DD-CF8C7B5A/natolive/71157.htm
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dĺžka kurzu pre záujemcov o štipendium je 12 týždňov. Prihlášku o štipendium podáva za študenta dánska vzdelávacia inštitúcia, 
do 1. júna na kurzy, ktoré sa uskutočnia od 1. júla do 31. decembra 2011.
Bližšie informácie: http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/folk-high-school-grants

 FRANCÚZSKO

Štipendiá Champagne – Ardenne pre študentov z Nitrianskeho samosprávneho kraja alebo študujúcich  
na niektorej z nitrianskych univerzít
Uzávierka: 27. máj 2011

V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne – Ardenne a Nitrianskym samosprávnym krajom ponúka Regionálna rada  
v Champagne – Ardenne na rok 2011/2012 tri až štyri štipendiá pre slovenských študentov na program Master 2.
Štúdium musí prebiehať na jednej z univerzít v regióne Champagne Ardenne (Remešská univerzita – www.univ-reims.fr, 
Univerzite v Troyes – www.utt.fr). Uchádzač o štipendium musí ovládať francúzsky jazyk (aspoň na úrovni B2), študovať na 
jednej z nitrianskych univerzít v školskom roku 2010/2011 (v 4. alebo 5. ročníku) alebo mať trvalé bydlisko v Nitrianskom 
samosprávnom kraji. Záujemca o štipendium musí paralelne so žiadosťou o štipendium zaslať prihlášku na zvolený Master 2  
na univerzite v regióne Champagne Ardenne.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1121

 GRÉCKO 

Spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Gréckej republiky  
na roky 2012 – 2013
Uzávierka: 31. máj 2011 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce 
spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Gréckej republiky na roky 2012 – 2013. 
Projekty bilaterálnej spolupráce majú byť zamerané najmä na tieto ciele: prípravu spoločných medzinárodných projektov; 
prípravu spoločných publikácií a iných výstupov; spoločnú aktívnu účasť na konferenciách ako výstup zo spoločných VaV aktivít; 
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky; zbieranie výskumných materiálov.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb max. do výšky 2 650 €/1 kalendárny rok/1 projekt  
a 5 300 € za 24 mesiacov/1 projekt.
Výzva je zverejnená na stránke agentúry: www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/grecko/slovensko-grecko-2011

 JAPONSKO

Krátkodobé štipendiá Japonskej spoločnosti pre propagáciu vedy (JSPS) pre postdoktorandov a doktorandov
Uzávierka: 1. až 5. august 2011 (v uvedenom termíne musí predložiť žiadosť hosťujúca japonská inštitúcia)
Prihlášky sa podávajú buď prostredníctvom prijímajúcej organizácie alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, 
ktorou je Slovenská akadémia vied. 
Bližšie informácie: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2011/appli_short_2011.html

                     http://www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=JAP&user_id=3918

Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho 
Uzávierka: 30. máj 2011 (výskumný pobyt)
                22. jún 2011 (celé bakalárske štúdium; odborné nadstavbové štúdium) v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

Štipendiá na výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium  
(Monbukagakusho Research Student Program) 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka VŠ, absolventi VŠ a doktorandi ovládajúci japonský alebo 
anglický jazyk, ochotní učiť sa japončinu (výučba sa uskutočňuje v japončine). 

 
Štipendium na 5-ročné vysokoškolské štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program) 

O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl. Štipendium je určené na ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné 
bakalárske štúdium.

www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/grecko/slovensko-grecko-2011
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152


BULLETIN SAIA 5/2011 

Štipendiá a granty 

18 

 
Štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College)   

O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi strednej školy a študenti VŠ do 21 rokov. 

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov 
Uzávierka: 31. august 2011 

Štipendiá Matsumae International Foundation na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku sú určené pre mladých vedcov, 
ktorí už dosiahli titul PhD., alebo absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva roky pracujú v oblasti výskumu. Ďalšími 
podmienkami sú vek do 40 rokov v čase podávania prihlášky a znalosť anglického alebo japonského jazyka. Štipendium nie 
je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti 
uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné 
laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. 
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif

 NEMECKO 

Medzinárodné parlamentné štipendium v Nemeckom spolkovom sneme pre absolventov vysokých škôl  
a mladých akademikov
Uzávierka: 30. jún 2011 
Bližšie informácie: http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/index.html

Štipendijný program Studio 14 pre umelcov na tému Čo sa stalo s Bohom?
Uzávierka: 20. máj 2011 

Centrum súčasného umenia Halle14 vyhlásilo prvý ročník medzinárodného štipendijného programu Studio 14. Udelené budú dve 
umelecké štipendiá v oblasti súčasného umenia. Štipendijný program umožní umelcom stráviť 3 mesiace (od júna do septembra 
2011) v ateliéri Baumwollspinnerei v Lipsku a pracovať na téme Čo sa stalo s Bohom?, ako aj účasť na 14-dňovom workshope, 
ktorý Halle14 organizuje v spolupráci s Wiels Centre for Contemporary Art Brussels a Maumaus School for Visual Art Lisbon. 
Bližšie informácie: http://www.halle14.org/studio14.html                                                                                 (Zdroj: proculture.cz) 

 NOVÝ ZÉLAND

Vládne štipendiá na doktorandské štúdium
Uzávierka: 15. júl 2011 

Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských 
univerzitách (NZIDRS – New Zealand International Doctoral Research Scholarships). 
Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships
www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/scholarships/incoming/international_doctoral_research_scholarships

 POĽSKO

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 30. jún 2011 

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva 
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska  
a strednej Európy.
Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Senior programme je určený univerzitným profesorom, 
docentom a odborným asistentom, Junior programme doktorandom a držiteľom titulu PhD. 
Bližšie informácie: www.mck.krakow.pl

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
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 RUSKO 

Štipendiá UNESCO – Ruská federácia
Uzávierka: 20. máj 2011 

Medzinárodné centrum pre udržateľný rozvoj energie (International Center for Sustainable Energy Development – ISEDC)  
v Moskve ponúka štipendiá na 4-týždňový študijný pobyt (od 3. do 28. októbra 2011) v študijných odboroch: 1. Energia  
a udržateľný rozvoj, 2. Ekologický manažment, 3. Obnoviteľné zdroje energie, 4. Udržateľný spôsob výroby energie.  
O štipendium sa môžu uchádzať záujemcovia s ukončeným niminálne bakalárskym stupňom štúdia s dobrou znalosťou ruského 
jazyka (potvrdenou certifikátom) vo veku do 45 rokov.
Slovenskí uchádzači posielajú žiadosti na adresu Slovenskej komisie pre UNESCO (Ministerstvo zahraničných vecí SR,  
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; tel.: 02/5978 3615, e-mail: aurelia.fule@mzv.sk).
Bližšie informácie: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48394&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 SLOVENSKO 

Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa pre začínajúcich akademických pracovníkov (interných doktorandov  
a asistentov)
Uzávierka: 30. jún 2011 
Bližšie informácie: www.vnjh.sk

Otvorený grantový Program rozvoja vyššieho vzdelávania Cursus Innovati pre projekty z oblasti vyššieho 
vzdelávania, ktoré rozvíjajú neaplikované humanitné, spoločenskovedné a príbuzné odbory
Uzávierka: 30. jún 2011 
Bližšie informácie: http://www.vnjh.cz/cursus-innovati/vyhlaseni

Program Podporujeme individuality Nadácie Intenda pre interných študentov doktorandského štúdia v poslednom 
ročníku
Uzávierka nominácií: do 1. júla 2011 (doktoranda musí nominovať školiteľ)
Bližšie informácie: www.intenda.sk.

Grantová schéma Nadácie VÚB Hosťovanie zahraničného profesora/profesorky ekonómie 
Uzávierka návrhov: 30. október 2011 

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického  
a finančného zamerania vyhlásila v rámci programu Pre vzdelanie otvorenú grantovú schému Hosťovanie zahraničného 
profesora/profesorky ekonómie (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie). O grant sa môžu uchádzať univerzity, vysoké 
školy a fakulty ekonomického smeru a katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách. 
Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora/profesorky treba zaslať do 30. októbra 2011.
Cieľom programu je okrem iného umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej 
výuky a výskumu a priniesť zahraničné poznatky a pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské vysoké školy. Doba 
pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je vymedzená na jeden semester (letný semester šk. roka 2011/2012 alebo 
zimný semester šk. roka 2012/2013). 
Bližšie informácie: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=58

 ŠVAJČIARSKO

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN) – The Fellowship Programme
Uzávierka: 7. september 2011 

Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska). 
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium 
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10  rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania ukončené 
univerzitné štúdium; počet rokov praxe v odbore definuje schému štipendia:

1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10  rokov

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48394&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou predĺženia na druhý rok. 
Bližšie informácie: https://ert.cern.ch

 TAIWAN 
Štipendiá na celé magisterské štúdium (v angličtine) na Chinese Culture University 
Uzávierka: 15. jún 2011 

Čínska kultúrna univerzita ponúka občanom Slovenskej republiky 2 miesta na celé magisterské štúdium v angličtine v ôsmich 
oblastiach. Štipendium zahŕňa odpustenie školného (2 250 eur ročne). V prípade, ak sa študent rozhodne pracovať ako 
odborný asistent na univerzite, bude mu vyplácaných 5 000 – 7 000 NTD mesačne. Všetky ostatné náklady si študent musí 
hradiť sám. 
Žiadosť o štipendium: http://www.pccu.edu.tw/intl/index-e.htm 
Bližšie informácie: http://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/english07.htm

 TURECKO 
Štipendiá tureckej vlády 
Uzávierka: 24. jún 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk 

Štipendium na celé magisterské alebo doktorandské štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia (ukončené aspoň 
4 roky štúdia), absolventi VŠ, doktorandi ovládajúci turecký, anglický alebo francúzsky jazyk vo veku do 40 rokov s dobrým 
zdravotným stavom.

 USA 

Štipendium Hooker Kubik Endowment na štúdium na University of South Alabama 
Uzávierka: 1. august 2011
Bližšie informácie: www.southalabama.edu/oie/hookerkubik

Medzinárodné Fulbrightovo štipendium pre vedu a technológiu 
Uzávierka: 10. jún 2011

International Fulbright Science and Technology Award umožňuje absolvovať 3-ročné doktorandské štúdium (PhD.) na 
špičkových inštitúciách USA v oblastiach: aeronautika a astronómia/aeronautické inžinierstvo, astronómia/planetárne vedy, 
biológia, biomedicínske inžinierstvo, chémia, počítačové vedy/inžinierstvo, inžinierstvo (elektro, chemické, civilné, mechanické, 
oceánografické a ropné), environmentálne vedy/inžinierstvo, geológia/vedy o Zemi a atmosferické vedy, informačné vedy/
inžinierstvo,   matematika, neurologické vedy/neurológia mozgu a kognitívne vedy, oceánografia a fyzika. 
Stručný popis jednotlivých oblastí štúdia je na: https://foreign.fulbrightonline.org/manager_resources.html 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/ucitel.htm

Fulbrightovo štipendium na postgraduálne štúdium v USA
Uzávierka: 30. jún 2011

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA je určené na 10-mesačné postgraduálne štúdium na univerzite alebo 
inštitúcii v USA v troch kategóriách: študent nediplomového štúdia – non-degree, magisterského štúdia – master’s degree alebo 
hosťujúci výskumník – visiting researcher. Štipendium sa neposkytuje v oblasti klinickej medicíny. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/post.htm

https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1&p_web_page_id=5834&p_no_apply=Y&p_show=N
https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1&p_web_page_id=5834&p_no_apply=Y&p_show=N
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=136
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 VEĽKÁ BRITÁNIA 
Štipendium na výskumný pobyt na Inštitúte Henryho Moora 
Uzávierka: 30. jún 2011 

Nadácia Henryho Moora ponúka postdoktorandské výskumné štipendium na dvojročný pobyt v Inštitúte Henryho Moora 
(Henry Moore Institut) v Leedse, centre pre štúdium sochárskeho umenia, na tému Sochárske umenie pred 20. storočím  
s dôrazom na vzájomné väzby minulosti a súčasnosti. Štipendium je určené umelcom, študentom a kurátorom. 
Nadácia okrem postdoktorandského výskumného štipendia ponúka aj iné granty, bližšie informácie sú zverejnené na stránke:
http://www.henry-moore.org/grants                                                                                                    (Zdroj: proculture.cz)
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 RÔZNE KRAJINY

Národný štipendijný program na podporu mobilít 

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia a doktorandov

 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov  
     a výskumných/umeleckých pracovníkov

Uzávierka: 15. máj a 30. október 2011 on-line na www.stipendia.sk

www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
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 UKONČENIE IMPLEMENTÁCIE FONDU NIL NA PODPORU SPOLUPRÁCE  
     V OBLASTI VZDELÁVANIA

Dňa 30. apríla 2011 sa skončila implementácia blokového grantu Fond NIL na 
podporu spolupráce v oblasti vzdelávania, ktorého sprostredkovateľom bola  
od 1. júla 2007 SAIA, n. o. 
Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania bol vytvorený s cieľom 
posilnenia bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce medzi študentmi, učiteľmi  

a odborníkmi stredných a vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku s partnermi v Nórsku, na Islande  
a v Lichtenštajnsku prostredníctvom vytvárania spolupracujúcich sietí. 
V dvoch verejných výzvach na predkladanie projektov sa o nenávratný finančný príspevok mohli uchádzať 
všetky stredné školy a štátom uznané vysoké školy s minimálne jedným partnerom z cieľových krajín. V rámci 
blokového grantu bolo podporených 12 projektov stredných škôl a 14 projektov vysokých škôl  
v celkovej výške 2,2 milióna eur. Do týchto 26 projektov bolo zapojených celkovo 32 zahraničných partnerov  
– 9 SŠ z Nórska, 3 z Islandu a 1 z Lichtenštajnska a 17 VŠ z Nórska a 2 z Islandu. 
V rámci týchto projektov Fondu NIL po dobu 3,5 roka vo všetkých regiónoch Slovenska okrem vzájomného 
spoznávania študentov, učiteľov, doktorandov a výskumných pracovníkov prostredníctvom mobilít, podporoval aj 
výmenu skúseností, vytváranie spoločných študijných programov, vydávanie spoločných učebných pomôcok  
a publikácií, organizovanie seminárov, konferencií, odborných exkurzií, ako aj spoznávanie kultúry a jazyka 
všetkých zúčastnených krajín. Na realizácii projektov stredných škôl sa postupne podieľalo približne  
800 študentov a 200 učiteľov a do projektov vysokých škôl sa zapojilo takmer 800 študentov,  
170 doktorandov a 350 učiteľov a výskumných pracovníkov zo Slovenska, Nórska, Islandu  
a Lichtenštajnska. Celkovo bolo medzi týmito krajinami v rámci podporených projektov zrealizovaných viac 
ako 800 študijných a prednáškových mobilít, krátkodobých výmenných pobytov a exkurzií.
Stredné školy sa zamerali na budovanie povedomia študentov o životnom prostredí – vrátane zachovania 
biodiverzity či spracovania odpadov – a na priblíženie rôznorodého kultúrneho dedičstva zapojených krajín  
a jeho ochranu – prostredníctvom výmenných pobytov, exkurzií a jazykových kurzov, ktoré umožnili vzájomné 
stretnutia a spoznávanie sa študentov a učiteľov a vzájomnú výmenu znalostí a skúsenosti. 
Spolupráca vysokých škôl nebola tematicky obmedzená. Zamerali sa na priame výmeny  
študentov, pedagogických a výskumných pracovníkov, organizovanie konferencií, workshopov a špecializovaných 
letných škôl, vytváranie spoločných študijných programov či vydávanie spoločných učebných pomôcok  
a odborných publikácií.
Predmetom záverečnej konferencie bude zhodnotenie spolupráce, dosiahnutých výsledkov 
a čerpania financií, prezentácie podprojektov podporených v rámci Fondu NIL na podporu 
spolupráce v oblasti vzdelávania a výmena skúseností s implementáciou finančnej pomoci  
z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP.   
V súvislosti s ukončením implementácie blokového grantu Fond NIL na podporu spolupráce 
v oblasti vzdelávania sa 13. apríla 2011 v Bratislave uskutočnila záverečná konferencia 
Fondu NIL za účasti predstaviteľov Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku, 
Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a podprojektov financovaných prostredníctvom 
fondu NIL z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
finančného mechanizmu a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  
V apríli SAIA, n. o., vydala aj záverečnú prehľadovú publikáciu o Fonde NIL a podporených 
projektoch.

 PROGRAM ATLANTIS – predĺženie termínu predkladania projektov
Európska komisia predĺžila do 24. mája 2011 termín na predloženie projektov v rámci programu Spolupráce EÚ 
a USA v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy Atlantis (Actions for Transatlantic Links and Academic 
Networks for Training and Intergrated Studies, Akcie zamerané na transatlantické prepojenia a akademické siete  
v oblasti odborného vzdelávania a integrovaných štúdií). Projekty môžu predkladať konzorciá zložené minimálne  
z dvoch inštitúcií EÚ z rôznych členských štátov EÚ a jednej inštitúcie z USA. V rámci výzvy budú  budú podporené 
3 typy akcií: Akcia 1 – Projekty konzorcií pre transatlantické akademické tituly (v podpore môžu byť zahrnuté 
granty mobility pre študentov, akademických a administratívnych pracovníkov). Akcia 2 – Excelentnosť v projektoch 
mobility (v podpore môžu byť zahrnuté granty pre študentov a akademických a administratívnych pracovníkov). 
Akcia 3 – Opatrenia orientované na politiku. Maximálna dĺžka trvania projektov je od 24 do 48 mesiacov. 
Bližšie informácie: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_us/funding/calls_2011_en.php
Text výzvy v slovenskom jazyku (Úradný vestník Európskej únie; vo formáte pdf)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:002:0002:0004:SK:PDF
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 VEĽTRHY PRE ŠTUDENTOV O VZDELÁVANÍ, PRÁCI/KARIÉRE 
 Akadémia a Vapac, 4. až 6. október 2011, Bratislava

Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac sú určené  študentom 
a absolventom stredných a vysokých škôl. Nájdu tu informácie o štúdiu na Slovensku a v zahraničí, o práci, kariére 
a cestovaní. 
Bližšie informácie: www.akademiavapac.sk

 Gaudeamus, 1. až 4. november 2011, Brno, Česká republika

Súčasťou 18. ročníka veľtrhu o pomaturitnom vzdelávaní, na ktorom sa predstavia české a zahraničné vysoké 
školy, bude aj 4. ročník sprievodného programu „Veda pre život”, ktorého cieľom je umožniť budúcim študentom 
nahliadnuť do obsahu štúdia a zaujímavostí, ktoré sa môžu v škole naučiť formou praktických ukážok. 
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Job Forum, 10. a 11. november 2011, Trenčín  
3. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania.
Bližšie informácie: www.expocenter.sk

 KARTA MLÁDEŽ V POHYBE – VEREJNÁ KONZULTÁCIA
Smerom k novej karte Youth on the Move: Čo je potrebné pre zvýšenie mobility a účasti mladých ľudí  
v Európe? Pod týmto názvom prebieha od 5. apríla do 4. júna 2011 verejná konzultácia o karte Youth on the Move/
Mládež v pohybe, ktorú vyhlásila Európska komisia. Do konzultácie sa môžu zapojiť jednotlivci, miestne 
a regionálne orgány, ministerstvá... V súčasnosti existuje niekoľko kariet, ktoré rôznym spôsobom podporujú 
mladých napríklad v súvislosti s mobilitou alebo kultúrou, zaisťujú zľavy, prístup k informáciám. Účelom karty 
Mládež v pohybe nie je nahradiť tieto karty, ale dopĺňať ich a rozvíjať spoluprácu napríklad formou značky. Táto 
značka by mohla byť pridanou európskou hodnotou a mohla by zaisťovať viac zliav či väčší prístup k informáciám.
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/yom_en.html
Jednotlivci sa môžu zapojiť na: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=EACYomCard

 STÁŽ V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SR PRE ŠTUDENTOV
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje v akademickom roku 2011/2012 už 14. ročník programu 
stáží študentov vysokých škôl. O účasť v programe sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl študujúci  
v čase podávania prihlášok aspoň v 3. ročníku štúdia, s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo 
francúzskeho jazyka; znalosť ďalších cudzích jazykov je vítaná, s neformálnym záujmom o politické dianie 
na Slovensku a v zahraničí, s dobrými študijnými výsledkami. Uzávierka prihlášok (súčasťou je okrem iného 
odporúčanie vyučujúceho) je 31. mája 2011. 
Bližšie informácie: http://www.nrsr.sk/?SectionId=39
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Výročná konferencia ACA: Excelentnosť je nevyhnutnosťou. Ambície svetových univerzít a potreby 
      skutočného sveta (The excellence imperative. World-class aspirations and real-world needs)

22. až 25. máj 2011, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=461

 Výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (European Association  
      for International Education – EAIE)  
      13. až 16. september 2011, Kodaň, Dánsko

Témou výročnej konferencie EAIE je Spolupráca, inovácia a participácia. Partnerstvo medzi komunitami  
a akademickým svetom sú kľúčové pre podporu inovačných procesov. Univerzity – ako základní dodávatelia  
a developeri – sú kľúčovými hráčmi pri formovaní budúcnosti. Registrovať sa na konferenciu bude možné od  
17. mája do 26. augusta.
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/copenhagen/

http://www.nrsr.sk/?SectionId=39
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=461
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 NOC VÝSKUMNÍKOV 2011 
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity pripravuje festival vedy Noc výskumníkov 2011, ktorý sa 
uskutoční 23. septembra 2011. Podujatia piateho ročníka Noci výskumníkov sa uskutočnia v Bratislave (nákupné 
centrum Avion, Prírodovedné múzeum SNM, centrum mesta), Banskej Bystrici (nákupné centrum Európa, 
hvezdáreň), Tatranskej Lomnici (hvezdáreň SAV) a v Košiciach (nákupné centrum Optima, Centrum voľného času 
Domino).
Bližšie informácie: www.sovva.sk a www.nocvyskumnikov.sk
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 EXPO SCIENCE INTERNATIONAL 2011 
Od 19. do 21. júla 2011 sa v Bratislave uskutoční 13. ročník svetovej súťaže Expo Science International (ESI). Ide 
o medzinárodnú prehliadku vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých ľudí, ktorá sa koná každý 
nepárny rok, vždy na inom kontinente. Počas ESI by sa na Slovensku malo predstaviť vyše tisíc mladých bádateľov 
zo 60 krajín. Zmerajú si svoje vedomosti a schopnosti v 13 vedeckých kategóriách. Expo bude prebiehať formou 
posterovej prezentácie, kde každý z účastníkov dostane priestor na prezentovanie svojich vedeckých výsledkov.
Záštitu nad podujatím, ktoré organizuje AMAVET – asociácia pre mládež, vedu a techniku (www.amavet.sk), 
prevzali prezident SR I. Gašparovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR E. Jurzyca, primátor mesta 
Bratislava M. Ftáčnik a predseda Slovenskej komisie pre UNESCO Ľ. Molnár.
Bližšie informácie: www.esi2011.sk
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