Výročná správa SAIA-SCTS 2001
ÚVOD
Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor sa vždy usilovala pružne
reagovať na potreby svojich klientov a prispôsobovať svoje služby a fungovanie reálnym podmienkam tak,
aby mohla poskytovať kvalitné služby v súlade so svojím poslaním. Počas celej svojej existencie
prechádzala rôznymi - väčšinou vopred naplánovanými - zmenami, ktorých zvládnutie bolo podmienkou
úspešného fungovania organizácie.
Od jesene 2000 prechádza náročnou trojročnou transformáciou, ktorej cieľom je posilnenie celej
organizácie ako siete samostatných spolupracujúcich pracovísk registrovaných na krajských úradoch ako
neziskové organizácie.
Medzi najvýraznejšie impulzy, ktoré potvrdili nevyhnutnosť transformácie organizácie, patrila reforma
verejnej správy a naštartovanie diskusie o decentralizácii štátnej správy, zmena spoločenského prostredia
ovplyvňujúceho fungovanie MVO, nevyhnutnosť rozmýšľať o dlhodobej udržateľnosti organizácie a hľadať
nové formy jej existencie, ktoré by boli záruku jej ďalšieho úspešného fungovania, nevyhnutnosť
odpovedať na nové potreby vyvíjajúceho sa tretieho sektora, potreba neustále zefektívňovať prácu
organizácie a viacej využívať skúsenosti a schopnosti tímu, ktorý sa vytvára viac ako 10 rokov.
Pre tento postup sa správna rada organizácie v úzkej spolupráci s výkonným výborom a pracovníkmi
všetkých pracovísk SAIA rozhodli po starostlivej úvahe a konzultáciách nielen vo vnútri organizácie, ale aj
po diskusii s organizáciami a osobnosťami, ktoré sledujú vývoj v tejto oblasti. Pri procese transformácie
mohla SAIA využiť aj dlhoročné poznatky nezávislých konzultantov Alana a Phyllis Cohenovcov z Kanady,
ktorí v roku 2001 prišli do SAIA už pre tretí raz na mesačný pobyt vďaka organizácii CESO.
Správna rada SAIA-SCTS na svojom zasadnutí 13.decembra 2000 prijala rozhodnutie, aby Výkonný
výbor SAIA-SCTS urobil všetky potrebné kroky na dosiahnutie transformácie. K 30.júnu 2001 došlo k
ukončeniu činnosti dvoch pobočiek SAIA-SCTS v Trnave a v Trenčíne, pričom správna rada zohľadnila
najmä dostupnosť poskytovaných služieb (pre užívateľov služieb z Trnavského kraja je poskytovanie
služieb z Bratislavy prijateľným riešením) a efektívnosť poskytovaných služieb vzhľadom na počet ich
užívateľov.
V prechodnom období existujú paralelne občianske združenie SAIA-SCTS a nezisková organizácia SAIA,
n.o. so sídlom v Bratislave. Novozaložená SAIA, n.o. zriadila v roku 2001 neziskové organizácie SAIA v
Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline. Táto výročná správa hovorí o aktivitách oboch organizácií, keďže ide o
postupnú transformáciu občianskeho združenia s jednou právnou subjektivitou fungujúceho vo viacerých
mestách Slovenska na sieť samostatných pracovísk zaregistrovaných ako neziskové organizácie.
V roku 2001 dostala SAIA-SCTS čestnú medailu za spoluprácu, ktorú jej 11.októbra udelila Právnická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 80.výročia vzniku. Okrem našej agentúry bola
medaila udelená ďalším 10 organizáciám a jednotlivcom.
Výkonný výbor SAIA
Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka
Oľga Šubeníková, zástupkyňa výkonnej riaditeľky
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AKTIVITY A SLUŽBY PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
SAIA pokračovala aj v roku 2001 v poskytovaní tradičných služieb a aktivít pre mimovládne
organizácie, ako aj pre tých, ktorí o túto problematiku majú záujem. Poskytovala v rôznej podobe
informácie o mimovládnych organizáciách (MVO), ktoré systematicky zhromažďuje už skoro
desať rokov, prispievala k profesionalizácii a ďalšiemu rozvoju MVO organizovaním školení, ale
aj poskytovaním konzultácií a organizovaním rôznych seminárov, vytvárala priestor na
sieťovanie a komunikáciu MVO, podporovala rozvoj dobrovoľníctva. Okrem týchto aktivít SAIA
prehĺbila spoluprácu s inštitúciami Európskej únie, zapojila sa v rámci medzinárodnej spolupráce
do viacerých projektov najmä regionálneho charakteru a pripravila vydávanie Spravodajcu 3S nového mesačníka pre mimovládne organizácie.
Organizácia sa zúčastnila celosektorových kampaní, ako reforma verejnej správy a kampaň Za
lepšie vzdelanie. Informačnými a vzdelávacími aktivitami sa podieľala i na kampani Rozhodni o
1%. V roku 2001 sa SAIA prostredníctvom voľby resp. nominácie viacerých svojich pracovníkov
aktívne zapojila do aktivít iných MVO, platforiem a koalícií MVO, resp. inštitúcií, ktoré sa usilujú o
medzisektorovú spoluprácu (Grémium tretieho sektora, krajské grémiá, Rada vlády pre MVO,
správne a poradné rady slovenských, ako aj medzinárodných inštitúcií).

1. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Od svojho vzniku si SAIA uvedomuje nevyhnutnosť sprístupniť presné a aktuálne informácie. V
tomto smere od roku 1993 vyvíja aktivity a buduje databázu MVO, ktorá je priebežne
aktualizovaná s využitím rôznych zdrojov (internet, Obchodný vestník, dotazníky, konferencie,
semináre). Kvalita i kvantita údajov vzrástla aj vďaka projektu, ktorý sa začal realizovať v roku
2001 a ktorý ponúkne v roku 2002 možnosť úpravy a vkladania nových informácií o
organizáciách priamo cez internetovú stránku www.saia.sk. Kritérium prístupnosti databázy je
zabezpečené jej zverejnením na stránke SAIA a bezplatným telefonickým poskytovaním
kontaktných údajov o MVO.
DATABÁZY
V roku 2001 obsahovala databáza MVO 2 736 záznamov. Z uvedeného počtu bolo takmer 1602
záznamov o občianskych združeniach, 523 o nadáciách, 305 patrilo neinvestičným fondom, 164
neziskovým organizáciám a 142 iným formám mimovládnych organizácií. Keďže občianskym
združeniam nevyplýva zo zákona povinnosť informovať o zmenách údajov v Obchodnom
vestníku, ukázalo sa ako veľmi zložité sledovať aktuálnosť údajov v databáze, napriek úsiliu
pracovníkov SAIA komunikovať s MVO a overovať si údaje rôznymi spôsobmi.
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Popri najrozsiahlejšej databáze MVO budovala SAIA databázy finančných zdrojov,
dobrovoľníckych príležitostí, publikácií a výročných správ.
Informácie obsiahnuté v jednotlivých databázach našli svoje využitie pri rešeršných službách,
hromadných rozposielkach a poskytovaní kontaktov prostredníctvom telefónu a e-mailu.
Databázy tiež poslúžili ako zdroj údajov pri vydávaní publikácií a predovšetkým tematických
adresárov. V roku 2001 poskytli všetky pracoviská SAIA informácie spolu 7 267 klientom, 4 000
z nich prišlo do Bratislavy.

Poskytované informácie sa týkali rôznych oblastí, ktoré súvisia s prácou MVO. Tak ako v
minulých rokoch išlo najviac o otázky zamerané na financovanie MVO (18,1%), resp. všeobecné
otázky o treťom sektore (14,4%) a dobrovoľníctve (14,1%). Po nich nasledovali témy ako
manažment MVO (11,9%) a legislatíva (9,1%).
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ROZHODNI O 1%
Informačná a vzdelávacia kampaň podporená Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society
Foundation venovaná novoprijatému zákonu a z neho vyplývajúcej možnosti fyzických osôb
rozhodnúť o 1 % zaplatenej dane v prospech mimovládnych organizácií skĺbila koncom roku
2001 v sebe aktivity, ktoré SAIA vykonáva už niekoľko rokov. Pôsobenie SAIA v tomto projekte
prebiehalo v niekoľkých fázach. V roku 2001 išlo najmä o poskytovanie informácií a konzultácií
MVO o registrácii za príjemcu 1 % a vzdelávanie MVO formou školení na tému prípravy
kampane.

2. VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE MVO
KONZULTÁCIE
Táto forma individuálnych stretnutí patrila medzi najžiadanejšie služby v oblasti vzdelávacích
aktivít SAIA v roku 2001. Financovanie, manažment, legislatíva a dobrovoľníctvo boli témy,
ktorým sa venovalo najviac pozornosti. Väčšinu klientov konzultačných služieb predstavovali
reprezentanti mimovládnych organizácií. Relatívne veľkú skupinu tvorili študenti pracujúci na
diplomových prácach. Právne otázky zložitejšieho charakteru pomáhal riešiť externý konzultant v
Bratislave. V roku 2001 poskytla SAIA 761 konzultácií, čo spolu znamenalo približne 1 013
hodín.
Od roku 1998, kedy začal byť záujem MVO o tento typ služby zrejmý, do konca roku 2001
poskytli všetky pracoviská SAIA 3 865 konzultácií pre MVO. Tieto individuálne stretnutia
predstavujú tisíce hodín strávených s MVO pri riešení rôznych otázok. Pritom počet pracovísk
SAIA v roku 1998 bol deväť a postupne klesol na konci roku 2001 na päť.
ŠKOLENIA
SAIA poskytovala aj v roku 2001 v rámci svojich vzdelávacích aktivít špecializované a otvorené
školenia. Agentúra zorganizovala 20 otvorených a 23 špecializovaných školení pre 526
účastníkov. Témy školení sa týkali najmä prípravy, riadenia a financovania projektov, zlepšenia
spolupráce medzi MVO a samosprávou, strategického plánovania, prípravy projektov pre EÚ,
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právnych a daňových aspektov fungovania MVO, jednoduchého a podvojného účtovníctva a
práce s dobrovoľníkmi Aj v roku 2001 pokračoval trend uprednostňovania špecializovaných
školení organizovaných priamo na požiadavku klienta.
Od roku 1994 zorganizovala SAIA 524 otvorených a špeciálnych školení, na ktorých sa
zúčastnilo asi 5000 účastníkov. Celkový počet školení v roku 2001 v porovnaní s
predchádzajúcimi rokmi klesol z viacerých dôvodov - napr. presun záujmu klientov o iný typ
služby, vznik ďalších organizácií, ktoré poskytujú školenia, nižší počet pracovísk SAIA.

PREDNÁŠKY
Pracovníci SAIA vystúpili na 26 prednáškach na rôzne treťosektorové témy (financovanie MVO
zo štátneho rozpočtu, tretí sektor na Slovensku, predstavenie štruktúry Grémií na Slovensku a
ich význam pri rozvoji tretieho sektora, význam dobrovoľníctva a štruktúra tretieho sektora,
spolupráca ZŠ a MVO, MVO v Žilinskom kraji zamerané na problematiku žien atď.). Týchto
podujatí sa zúčastnilo približne 1 099 účastníkov.
INKUBÁTORY
Najaktívnejšou pobočkou v poskytovaní poradenstva, kancelárskeho priestoru a inej technickej
pomoci začínajúcim organizáciám bola SAIA Prešov. V rámci inkubátorového programu
zaznamenali pracoviská SAIA spolu 250 konzultačných hodín.
KNIŽNICA PUBLIKÁCIÍ O TREŤOM SEKTORE
Okrem spravovania knižničného fondu knižnica ponúkala konzultačné, databázové a rešeršné
služby. V roku 2001 využilo tieto služby 1 439 klientov, ktorí mali k dispozícii 1 361 publikácií,
103 periodík, 592 výročných správ, 10 CD-ROM databáz, 21 video pások a 16 diplomových
prác. Jednoduchú orientáciu v knižničnom fonde zabezpečuje jeho prehľadné a systematické
usporiadanie nielen priamo v knižnici, ale i v databázach publikácií a výročných správ, ktoré sú
zverejnené aj na webstránke SAIA.
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3. SIEŤOVANIE A SPOLUPRÁCA V RÁMCI TRETIEHO SEKTORA, SO
ŠTÁTNYMI A SAMOSPRÁVNYMI INŠTITÚCIAMI NA NÁRODNEJ I
MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
3.1 OKRÚHLE STOLY, KONFERENCIE, SEMINÁRE A TLAČOVÉ PODUJATIA
Dobrovoľnícke ocenenia, Index trvalej udržateľnosti MVO, stretnutia organizácií zaoberajúcich sa
rozvojovou pomocou atď., ktoré zorganizovala SAIA v roku 2001, oslovili viac ako 1 600
účastníkov.
V roku 2001 boli pracoviská SAIA v Žiline a Bratislave spolu s Grémiom tretieho sektora (G3S) aj
organizátorom 8.STUPAVSKEJ KONFERENCIE, ktorá sa 11. 9. 2001 pod heslom Rozvoj
občianskej spoločnosti v regiónoch Slovenska uskutočnila v Žiline. Na rozdiel od
predchádzajúcich konferencií mala pracovný vnútrosektorový charakter. Jej cieľom bolo
analyzovať súčasný stav MVO na Slovensku a diskutovať o základných smeroch jeho ďalšieho
rozvoja. Na konferenciu bolo pozvaných viac ako 100 predstaviteľov MVO, reprezentujúcich
rôzne platformy a koalície, ktorí nakoniec zvolili nové Grémium tretieho sektora, pozostávajúce
zo 7 zástupcov krajských grémií a 5 osobností tretieho sektora.

Hovorkyňa G3S Helena Woleková s členmi G3S - Pavlom Demešom a Ľubicou Gálisovou
počas rokovania 8.Stupavskej konferencie v Žiline,
na ktorej sa uskutočnili voľby nového G3S na ďalšie dvojročné obdobie.
3.2 SPOLUPRÁCA S G3S, FÓROM DONOROV A ĎALŠÍMI PLATFORMAMI
Táto spolupráca prebiehala napríklad vo forme organizácie programových prezentácií členov
Fóra donorov, konzultácií a stretnutí. Členka G3S a koordinátorka Fóra donorov sa stali
členkami redakčnej rady Spravodajcu 3S, ktorý SAIA začala vydávať od januára 2002. SAIA sa
taktiež aktívne zapojila do iniciatívy, ktorá smerovala k vytvoreniu platformy rozvojových
mimovládnych organizácií poskytujúcich humanitnú a rozvojovú pomoc tak v rozvojových
krajinách, ako aj na Balkáne a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Zohrala dôležitú úlohu
pri zakladaní siete občianskych poradní, projektu realizovaného v spolupráci s britským
partnerom FIAC.
Cieľom všetkých podujatí v rámci KAMPANE ZA SKUTOČNÚ REFORMU VEREJNEJ SPRÁVY,
súčasťou ktorej bol aj projekt SAIA, bolo apelovanie na zákonodárnu a výkonnú moc štátu, aby
zabezpečili uskutočnenie reformy verejnej správy v takom obsahu a rozsahu, v akom bola
predložená splnomocnencom vlády Viktorom Nižňanským. SAIA sa v spolupráci s Protikrízovým
výborom za skutočnú reformu verejnej správy a ďalšími už existujúcimi neformálnymi koalíciami
(G3S, Ekofórum, RMS) snažila prispieť k ešte väčšiemu zaktivizovaniu MVO.
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Pracovníčky SAIA Paula Jójárt a Zuzana Lacková na demonštrácii MVO Za skutočnú reformu
9.mája 2001 pred Národnou radou Slovenskej republiky.
V roku 2001 bola SAIA aj iniciátorom KAMPANE "ZA KVALITNÉ
VZDELÁVANIE". K myšlienke organizovať kampaň sa pripojili aj
zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých
škôl, Slovenskej akadémie vied, Nadácie Progresívna škola,
Asociácie riadiacich pracovníkov súkromných škôl Slovenska,
Fóra pedagogiky, Študentskej rady vysokých škôl, Nadácie
otvorenej spoločnosti - OSF, Vzdelávacej nadácie Jána Husa, ako
aj predstavitelia ďalších MVO pôsobiacich v oblasti vzdelávania.
Cieľom kampane bolo otvoriť celoslovenskú diskusiu o
alarmujúcom stave školstva a vzdelávania na Slovensku, osloviť
verejných činiteľov, aby presadili systémové riešenia tohto stavu a
zvýšiť spoločenskú vážnosť učiteľa na všetkých stupňoch škôl. V
rámci kampane SAIA vydala brožúru Za kvalitné vzdelanie Potrebuje Slovensko vzdelaných ľudí?
Vďaka vnútrosektorovej spolupráci mohol v roku 2001 pokračovať projekt hodnotenia
udržateľnosti tretieho sektora na Slovensku iniciovaný a financovaný Freedom House a USAID.
Skupina zástupcov mimovládnych organizácií hodnotila už po druhý raz v rámci projektu INDEX
TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI MVO sedem ukazovateľov - právne prostredie, organizačná
kapacita, finančná životaschopnosť, advokácia, poskytovanie služieb, infraštruktúra a MVO v
očiach verejnosti. Publikácia, ktorá je výstupom projektu, ponúka zaujímavé zhrnutie a
porovnanie stavu mimovládnych sektorov v hodnotených krajinách strednej a východnej Európy.
3.3 SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVOU, ŠTÁTNYMI INŠTITÚCIAMI A PODNIKATEĽMI
Všetky pracoviská SAIA sa zapojili do medzisektorovej spolupráce s miestnou správou, štátnymi
inštitúciami, či podnikateľmi. Každé pracovisko však vykonávalo činnosti v tejto oblasti rôznym
spôsobom a v rôznom rozsahu. V SAIA Prešov išlo napríklad o spoluprácu s krajským úradom prevencia protispoločenskej činnosti, delegovanie predstaviteľov do pracovných skupín,
stretnutia na tému budúcej spolupráce, v Košiciach o stretnutie s predsedom VÚC a diskusiu o
možnej spolupráci, v Žiline o projekt Zapájanie občanov do správy vecí verejných, v Nitre o
projekt Zlepšovania spolupráce medzi MVO a samosprávou v Nitrianskom kraji a v Bratislave o
prednášky pre podnikateľov, začatie projektu Financovanie MVO zo štátneho rozpočtu,
spolupráca s knižnicou v Pezinku.
Pracovníci SAIA participovali na desiatkach stretnutí organizovaných MVO, ako aj ďalšími
partnermi, na ktorých sa zapájali do diskusií, prezentovali výsledky práce svojej organizácie, ako
aj hovorili o celkovom dianí v treťom sektore na Slovensku.
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3.4 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
V roku 2001, v rámci spolupráce s DELEGÁCIOU EURÓPSKEJ KOMISIE na Slovensku, SAIA
administrovala cestovné granty - súčasť programu ACCESS-NETWORKING FACILITY
zameraného na podporu účasti slovenských MVO na medzinárodných podujatiach v členských a
kandidátskych krajinách. Keďže išlo o prvý rok fungovania tohto programu, SAIA zorganizovala
päť programových prezentácií (pre približne 120 zástupcov MVO a médií) v Trenčíne, Žiline,
Nitre, Prešove a v Košiciach. V roku 2001 bolo z programu ACCESS-Networking Facility
podporených 25 MVO.
SAIA pomáhala aj v roku 2001 pri sieťovaní a nadväzovaní kontaktov s MVO v zahraničí. Užšiu
spoluprácu nadviazala s MVO podieľajúcimi sa na projekte prípravy a napĺňania internetových
stránok z krajín V4 (ICN - Česko, NIOK - Maďarsko, FIP - Poľsko) pod názvom Visegrad Web
Project.
SAIA tiež začala pôsobiť ako administrátor Rapid Aid Fund (Fond rýchlej pomoci). Ide o fond
financovaný Nadáciou Charlesa Stewarta Motta, ktorý umožňuje pokrývať náklady spojené s
návštevou a výmenou skúseností medzi partnerskými servisnými organizáciami v strednej a
východnej Európe. Sú to organizácie, ktoré participujú na programe Orpheus Európskeho
nadačného centra. SAIA sa do tohto programu zapája aktívne od jeho vzniku v roku 1994. V
roku 2001 okrem toho, že výkonná riaditeľka SAIA pôsobila ako predsedníčka poradnej rady
programu, SAIA a jej prostredníctvom sieť asi 30 servisných centier vo viac ako 15 krajinách
strednej a východnej Európy, mala zastúpenie na 3.fóre juhoslovanských MVO v Belehrade (16.
- 18.mája) organizovanom miestnym Centrom pre rozvoj neziskového sektora, prezentovala
výsledky programu Orpheus na stretnutí s donormi v máji v Štokholme v rámci Výročnej
konferencie Európskeho nadačného centra, ako aj na prvom stretnutí servisných centier z
regiónu s ruskými partnerskými organizáciami v Moskve (13. - 16.septembra), organizovanom
Charities Aid Foundation Rusko.

Juhoslovanský prezident Vojislav Koštunica na stretnutí so zástupcami slovenských MVO pri
príležitosti oficiálnej návštevy Slovenska 26.februára 2001 (v strede - Alena Pániková - riaditeľka
NOS-OSF, vľavo - Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka SAIA-SCTS)
SAIA bola spolu s maďarským European House a rakúskou organizáciou World of NGOs
organizátorom už 2. seminára na Dunaji pod názvom Budovanie mostov demokracie. Stretnutie
asi 35 zástupcov MVO z podunajských krajín sa uskutočnilo vo Viedni 12.októbra 2001 pod
záštitou svetovej organizácie CIVICUS. V rámci aktívnej spolupráce s organizáciou CIVICUS, v
Európskej rade ktorej má SAIA taktiež zastúpenie, pripravila SAIA v spolupráci s rakúskou
organizáciou World of NGOs workshop na svetovej konferencii v kanadskom Vancouveri (20. 25.augusta) na tému Ako môže občianska spoločnosť ovplyvniť a efektívne usmerňovať dopad
globalizácie.
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Rozlúčka MVO s americkým veľvyslancom na Slovensku Carlom Spielvogelom
11.apríla 2001 - zľava Helena Woleková, predsedníčka Správnej rady SAIA-SCTS a Oľga
Šubeníková - zástupkyňa výkonnej riaditeľky SAIA-SCTS.
ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH SEMINÁROCH, KONFERENCIÁCH A ŠTUDIJNÝCH
POBYTOCH
§ 22. 1., Budapešť - Maďarsko, Prezentácia informačnej politiky Svetovej banky, za SAIA
Marianna Belejová, Zuzana Lacková
§ 28. 1. - 3. 2., Londýn - V. Británia, Fungovanie občianskych poradenských centier vo Veľkej
Británii, FIAC, za SAIA Katarína Košťálová, Ľubica Lachká
§ 16. 2., Brno - Česko, Vzdelávacie potreby českého a slovenského 3. sektora, PDCS, za SAIA
M. Belejová, K. Košťálová, Z. Lacková
§ 28. 3. - 1. 4., Brusel - Belgicko, seminár o rozširovaní Európskej únie pre servisné centrá
pripravený v rámci programu Orpheus, za SAIA K. Košťálová
§ 4. - 5. 4., Varšava - Poľsko, Budovanie partnerstva medzi MVO a EÚ, Nadácia Stefana
Bátoryho, za SAIA M. Belejová
§ 26. - 29. 4., Opatija - Chorvátsko, Partnerstvo MVO a vlády, International Center for Not-forProfit Law, za SAIA M. Belejová
§ 8. - 9. 5., Budapešť - Maďarsko, Dobrovoľníctvo, ANHS, za SAIA Ľ. Lachká
§ 15. - 18. 5. Bukurešť - Rumunsko, Rozvoj správnych rád, National Centre for Nonprofit Boards,
za SAIA Zuzana Kalináčová
§ 4. - 11. 6., Holandsko, Dobrovoľnícka služba, NOV, za SAIA Alena Mičicová
§ 6. - 9. 6., Kroměříž - Česko, Dobrovoľníctvo a darcovstvo, HESTIA, za SAIA Paula Jójárt, Ľ.
Lachká, Anna Medveczká
§ 19. - 20. 6., Praha - Česko, Budovanie partnerstva medzi MVO a EÚ, ICN, za SAIA M.
Belejová
§ 5. - 13. 8., Fínsko, príprava medzinárodných projektov zameraných na protidrogové otázky s
fínskymi partnermi, za SAIA A. Mičicová
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§ 12. - 15. 10., Budapešť - Maďarsko, Energy Exchange, výročná konferencia Volonteurope,
NIOK a CVS UK, za SAIA Juliana Hajduková, P. Jójart, Z. Kalináčová
§ 27. 10. - 25. 11., London (Ontario) a Toronto - Kanada, stáž v kanadskej neziskovej organizácii
Investing in Children, Z. Lacková
§ 1. - 17. 11., Washington DC - USA, Kritické prvky riadenia MVO, National Centre for Nonprofit
Boards, za SAIA Ľ. Lachká
§ 14. - 17. 11., Kišinev - Moldavsko, Konferencia moldavských MVO, za SAIA A. Mičicová
§ 17. - 21. 11., Ženeva - Švajčiarsko, medzinárodné sympózium pri príležitosti ukončenia
Medzinárodného roka dobrovoľníkov, United Nations Volunteers, za SAIA K. Košťálová
§ 1. - 4. 12., Zoetermeer - Holandsko, Príprava Európskej dobrovoľnícke služby (EVS), za SAIA
Ľ. Lachká
§ 11. - 16. 12., Brusel - Belgicko, Úloha občianskej spoločnosti v kandidátskych krajinách a
Konvent Stáleho fóra európskej občianskej spoločnosti, European Movement, za SAIA K.
Košťálová
ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Aktivity SAIA na medzinárodnej úrovni vyplývali aj z jej členstva vo viacerých medzinárodných
organizáciách ako CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation (Washington), International
Association for Volunteer Effort (IAVE - Washington), International Society for Third Sector
Research of the Johns Hopkins University (ISTR - Baltimore), program Orpheus koordinovaný
Európskym nadačným centrom (Brusel) a Volonteurope (sieť dobrovoľníckych centier).

4. DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM SAIA
Pracovníci Dobrovoľníckeho centra SAIA (DC) poskytovali v roku 2001
konzultácie na tému dobrovoľníctvo, informácie o konkrétnych
dobrovoľníckych príležitostiach a poradenstvo pri výbere vhodnej
organizácie a ponuky. Vo februári a októbri DC vydalo občasník DODO (v
náklade 300 ks) prinášajúci aktuálne dobrovoľnícke príležitosti, ako aj
kalendár dobrovoľníckych príležitostí. Centrum pokračovalo v práci na
projektoch Dobrovoľníci v nemocnici, Týždeň dobrovoľníkov a Srdce na
dlani. Popri týchto činnostiach sa zapojilo do aktivít pri príležitosti
Medzinárodného roka dobrovoľníkov.
Stredisko dobrovoľníckych príležitostí poskytlo v roku 2001 informácie približne 200 záujemcom.
V prípade záujmu sa dobrovoľníci mohli zaregistrovať do databázy dobrovoľníkov, a tým si
zabezpečiť informácie o ďalších dobrovoľníckych príležitostiach. Celkový počet registrovaných
dobrovoľníkov v databáze dobrovoľníkov k 31.12. 2001 predstavoval 265 ľudí. Počet organizácií
v katalógu sa v roku 2001 rozrástol na 69.
Pracovníci DC poskytovali záujemcom predovšetkým z mimovládnych organizácií aj
rozsiahlejšie konzultácie z oblasti dobrovoľníctva. Išlo predovšetkým o témy získavanie
dobrovoľníkov, príprava, realizovanie dobrovoľníckych programov, odmeňovanie a motivácia
dobrovoľníkov, ale i legislatívne a finančné otázky spojené s dobrovoľníctvom. Celkovo poskytli
43 konzultácií v rozsahu 30,7 hodín.
Počas celého roka 2001 úspešne pokračoval projekt Dobrovoľníci v nemocnici, ktorý zatiaľ
funguje na Detskom onkologickom oddelení a Klinike detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave.
Dobrovoľníci navštevovali oddelenia nemocnice a v rámci času, ktorý na oddelení trávili s deťmi,
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sa hrali, čítali knihy a pomáhali s doučovaním. V roku 2001 sa zapojilo viac ako 30
dobrovoľníkov, ktorí strávili s deťmi viac ako 400 hodín voľného času. V marci iniciovala skupina
dobrovoľníkov miniprojekt "Divadielko na stole". Projekt sa realizoval vďaka podpore Nadácie
pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
Cieľom tretieho ročníka kampane Týždeň dobrovoľníkov 2001 (16. - 23.mája) bolo prezentovať
ideu dobrovoľnej práce, zvýšiť povedomie verejnosti o dobrovoľníctve, pomôcť organizáciám
propagovať svoje aktivity a získať nových dobrovoľníkov. Medzi sprievodné aktivity patrili
školenia o manažmente dobrovoľníkov, prezentácie na školách, panelové výstavy a dni
otvorených dverí. Do jednotlivých aktivít kampane sa zapojilo spolu 81 MVO v Bratislave,
Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre, Trnave a Martine. Na príprave a realizácii kampane sa
podieľalo viac ako 700 ľudí, z toho 539 dobrovoľníkov. Niekoľko tisíc ľudí sa podarilo osloviť
priamo realizovanými aktivitami a ďalších niekoľko tisíc bolo oslovených cez minimálne 74
vstupov v médiách.

Patrónky Týždňa dobrovoľníkov 2001 Eva Dzurindová, riaditeľka Linky detskej istoty pri
Slovenskom výbore pre UNICEF (vľavo) a Marta Čarnogurská, riaditeľka Nadácie HELP (druhá
sprava) slávnostne otvárajú týždeň spolu s pracovníčkami SAIA Katarínou Košťálovou (druhá
zľava) a Annou Medveczkou (vpravo) v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Ocenenie "Srdce na dlani" je vyjadrením uznania a poďakovania výnimočným dobrovoľníkom
udeľovaným DC pod záštitou prezidenta SR pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov
5. decembra každoročne od roku 1999. V treťom ročníku bolo udelených osem ocenení
výnimočným dobrovoľníkom. Komisia, ktorá vyberala laureátov spomedzi 41 navrhnutých
dobrovoľníkov, sa rozhodla udeliť šesť ocenení v kategórii Dobrovoľnícka práca, jedno ocenenie
v kategórii Dobrovoľnícky čin roka a jedno mimoriadne ocenenie pri príležitosti Medzinárodného
roka dobrovoľníkov 2001.
Rok 2001 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný rok dobrovoľníkov. V
tejto súvislosti pripravilo DC internetovú stránku obsahujúcu základné informácie a
medzinárodné dokumenty týkajúce sa Medzinárodného roka dobrovoľníkov, ako aj informačný
materiál v papierovej podobe. V tomto znamení sa niesli aj všetky aktivity DC uskutočnené
počas celého roka.
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Mimoriadne ocenenie pri príležitosti Medzinárodného roka dobrovoľníkov 2001 prevzali v
Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca pri príležitosti udeľovania ocenení Srdce
na dlani Vilma a Miroslav Cipárovci (na fotografii s Gizelou Billíkovou, jednou zo svojich
chránenkýň).

5. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
SAIA v roku 2001 pokračovala vo vydávaní rôznych materiálov zameraných na problematiku
tretieho sektora. Išlo najmä o Adresár mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej,
charitatívnej a zdravotnej oblasti v Slovenskej republike, ktorý
po prvý raz prináša ucelenejší obraz o jednej z
najpočetnejších skupín MVO na Slovensku. Opäť vyšli
Zahraničné a domáce finančné zdroje pre slovenské
mimovládne organizácie, publikácia ktorej aktualizáciu si už
teraz takmer každý rok žiadajú samé MVO. K dispozícii boli aj
aktualizované vydania Krajských adresárov a Adresára
mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku
pôsobiacich v oblasti ľudských a občianskych práv a
demokracie.
V súvislosti s Medzinárodným rokom dobrovoľníkov vyšiel aj
nový fakt Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve, ktorú
prijala správna rada
Medzinárodnej
asociácie pre
dobrovoľnícke úsilie na
16.Svetovej konferencii
o dobrovoľníctve v
holandskom Amsterdame v januári 2001.
SAIA taktiež pripravila podkladové materiály pre
publikáciu USAID s názvom NGO Sustainability Index
2001.
V závere roka sa pod tlakom širšej komunity MVO, ktorá
postrádala médium prinášajúce pravidelne informácie o
dianí v treťom sektore, ako aj vďaka finančnej podpore
Delegácie Európskej komisie na Slovensku, podarilo SAIA
naštartovať nový projekt - vydávanie informačného
mesačníka pre MVO s názvom Spravodajca 3S. Do tlače
bolo pripravené prvé číslo, ktoré vyšlo v januári 2002 a
bolo zaslané všetkým MVO z databázy SAIA.
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AKADEMICKÉ PORADENSTVO A MOBILITY
1. AKADEMICKÉ MOBILITY
Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor na základe zmluvy o
poskytovaní služieb z 18.októbra 1999 medzi Ministerstvom školstva SR a SAIA od 1.januára 2000
organizačne a administratívne zabezpečuje program "Akademické mobility". Na financovaní tohto
programu sa podieľa aj Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v Bratislave.
SAIA v roku 2001 poskytla informácie o štipendiách ministerstva školstva viac ako 4 900 osobám (z toho v
Bratislave 1 200) a spracovala 912 prihlášok uchádzačov o štipendijné pobyty (študijné, výskumné,
jazykové) do 32 krajín: Belgicka, Bieloruska, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Číny, Dánska, Egyptu,
Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Indie, Izraelu, Japonska, Kuby, Luxemburska, Maďarska,
Mexika, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska,
Švédska, Talianska, Turecka, Ukrajiny.
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Spolu

Počet uchádzačov o
štipendiá
150
525
1114
1113
1214
945
865
674
564
566
1118
912
9760

Počet nominovaných
8
222
503
626
626
912
515
504
415
494
687
599
5611

* Poznámka: v rokoch 1996 až 1999 zabezpečoval organizáciu výberu štipendistov Dom zahraničných
stykov MŠ SR, SAIA - SCTS naďalej aj v týchto rokoch spolupracovala pri výbere štipendistov na
štipendiá DAAD/Nemecko.
2. PRIJATIA NA ŠTÚDIUM, ŠTUDIJNÉ POBYTY A KURZY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
V sledovanom období spracovala SAIA 141 žiadostí z 20 krajín o prijatie na študijné/výskumné pobyty a
vedecké pobyty na slovenských vysokých školách a pracoviskách SAV v letnom semestri v školskom roku
2000/2001 (27) a v školskom roku 2001/2002 (114 žiadostí).
3. INFORMAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY O ŠTÚDIU V ZAHRANIČÍ
Záujem o informácie o štúdiu v zahraničí, jazykových a štandardizovaných testoch, o tom, ako si pripraviť
podkladové materiály k žiadosti o štipendium bol v sledovanom období veľmi živý. V roku 2001 prejavilo
záujem o informácie (osobne, písomne, e-mailom, telefonicky, účasť na informačných dňoch, seminároch
a školeniach) súvisiace so štúdiom v zahraničí vyše 32 000 záujemcov o štúdium v zahraničí. Podľa krajín
je najväčší záujem o štúdium v Nemecku (vyše 2300 osôb), po ktorom nasledujú Rakúsko (vyše 1 000
osôb) a USA (skoro 1 000 osôb).
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V roku 2001 osobne navštívilo pracoviská SAIA kvôli informáciám o štúdiu v zahraničí skoro 13 000 osôb,
v priemere denne navštívilo pracoviská SAIA vyše 8 osôb, z toho najvyšší priemer na deň osobnej
návštevnosti je v Košiciach a v Bratislave - vyše 16 osôb denne.
Sledujeme zvýšený počet vstupov na našu internetovú stránku, ktorá sa stáva prvotným prostriedkom na
získanie informácií o programoch SAIA a možnostiach štipendijných pobytov v zahraničí. Túto skutočnosť
dokumentuje priemerný týždňový vstup na našu stránku približne 200 užívateľmi.
Oblasti záujmu návštevníkov v Akademickom informačnom centre
Ďalším dôkazom využívania našej stránky je aj e-mailová komunikácia s klientami, ktorí sa na nás
obracajú nielen o nové informácie, ale odvolávajú sa aj na našu internetovú stránku a žiadajú doplňujúce
informácie. Veľa otázok je aj zo zahraničia. V priebehu roka sme odpovedali na 3 532 e-mailových otázok.
V roku 2001 v rámci poskytovania informácií o možnostiach štúdia v zahraničí zorganizovala SAIA 35
"Informačných dní" pre vysokoškolských (23) a stredoškolských študentov (12). Zúčastnilo sa ich spolu 2
547 študentov.

INFORMÁCIE O VYBRATÝCH SEMINÁROCH
Semináre o medzinárodných programoch a školenia pre vysoké školy
SAIA zorganizovala 50 seminárov a pracovných stretnutí pre vysoké školy a 4 školenia pre študentov,
doktorandov a pracovníkov vysokých škôl. Zúčastnilo sa na nich 3 830 osôb.
Seminár "Pobyt cudzincov na Slovensku"
SAIA 12.februára 2001 zorganizovala seminár na tému "Pobyt cudzincov na území SR". Seminár bol
určený pre zástupcov vysokých škôl (prorektorov a prodekanov pre zahraničné styky, pracovníkov
zahraničných oddelení rektorátov a fakúlt so sídlom v Bratislave) a zástupcov mimovládnych organizácií.
Seminár sa venoval aj problematike práce konzulátov Slovenskej republiky v zahraničí, zdravotného
poistenia cudzincov v SR a prijímania cudzincov z pohľadu Ministerstva školstva SR. Na seminári sa
zúčastnilo 62 osôb. Zo seminára boli vypracované odporúčania pre prípravu nového zákona o pobyte
cudzincov na Slovensku. Semináre o pobyte cudzincov na Slovensku sa uskutočnili aj v Prešove a v
Žiline.
Programy SAIA: Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, CEEPUS a štipendiá
ministerstva školstva
Poldňové semináre na uvedenú tému zorganizovala SAIA pre pracovníkov vysokých škôl na
nasledujúcich univerzitách: Slovenská technická univerzita Bratislava, Trenčianska univerzita, Žilinská
univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Komenského v Bratislave a Ekonomická
univerzita v Bratislave.
Seminár pre vedúcich katedier ruského jazyka slovenských univerzít
SAIA s cieľom zlepšenia kvality predkladaných materiálov uchádzačov o štipendijné pobyty v Ruskej
federácii zorganizovala v septembri v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave pracovné stretnutie
vedúcich katedier ruského jazyka slovenských univerzít.
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Semináre v regiónoch
Na regionálnej úrovni pobočky SAIA organizovali semináre na rôzne aktuálne témy (napr. diaľkové
štúdium vo Veľkej Británii v spolupráci s Britskou radou, príprava podkladových materiálov pre štúdium vo
frankofónnej oblasti v spolupráci s Francúzskou alianciou, propagácia štipendií Francúzskej vlády v
spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave, predstavovanie programov Fulbrightovej
komisie, štúdium v Českej republike, štúdium v Maďarsku, štúdium v Poľsku, štipendiá Nadácie otvorenej
spoločnosti - OSF, prehľad štipendií, ako sa uchádzať o štúdium v zahraničí ap.)
Účasť SAIA v projekte Tempus "ORBIS"
SAIA v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Žilinskou univerzitou a partnerskými
organizáciami na Slovensku - Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovskou univerzitou a
Trnavskou univerzitou a zahraničnými partnermi v rámci schváleného projektu "ORBIS" (program
Tempus) spolupracovala na vytvorení informačného systému o existujúcich štipendiách na Internete, ktorý
umožní študentom a pracovníkom vysokých škôl ľahkú orientáciu v spleti rôznych štipendií. Stránka na
internete www.projekty-stipendia.sk. SAIA spolupracovala na vytvorení pomôcky pre pracovníkov
zahraničných oddelení rektorátov a dekanátov manuálu pracovníka zahraničného oddelenia, "Štúdium v
zahraničí", ktorý bol vydaný v apríli.
V rámci uvedeného projektu absolvovali pracovníci akademických programov študijné pobyty v zahraničí,
počítačové školenia pre pokročilých a školenia zamerané na rôzne techniky poskytovania konzultácií,
komunikácie so zahraničnými partnermi ap.
Spolupráca so zahraničnými inštitúciami pri výbere štipendistov
Už desiaty rok SAIA spolupracuje s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) pri propagácií jej
štipendijných programov a pri výbere slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty v Nemecku a pomáha
pri propagácii štipendií na ročný postgraduálny pobyt zameraný na európske štúdia pre College of Europe
v Brugách/Belgicko a jej pobočky Natoline/Poľsko. Už sedem rokov poskytuje informácie a pomáha pri
výbere kandidátov o finančný príspevok na postgraduálne štúdium v USA vo výške 2 000 USD, ktorý
každoročne udeľuje Americký fond pre československú pomoc so sídlom v New Yorku, od roku 1999
spolupracuje so Slovenským plynárenským priemyslom v Bratislave pri výbere študentov na štipendiá
SPP na semestrálne študijné pobyty v zahraničí. Slovenský plynárenský priemysel vyhlásil štipendiá už
druhý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov dňa 17. novembra pod záštitou ministra školstva
SR. Traja študenti mali možnosť získať finančnú podporu na zahraničný študijný pobyt každý vo výške
100 000 Sk. Košická pobočka aktívne spolupracovala už štvrtý rok pri výbere uchádzačov na štipendiá
pre Košičanov, ktoré každoročne udeľuje Univerzita Južnej Alabamy v Mobile.
PROGRAMY AIPT A EF
SAIA spolupracuje s organizáciou AIPT (Asociácia pre medzinárodný praktický výcvik) od roku 1994.
Umožňuje slovenským záujemcom absolvovanie odbornej praxe v oblasti hoteliérstva, cestovného ruchu
a služieb v USA.
S britskou organizáciou EF (Fórum vzdelávania) spolupracuje SAIA od roku 1996. Umožňuje slovenským
záujemcom o jazykové kurzy (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština) na vlastné náklady
účasť na krátkodobých a dlhodobých kurzoch vo vybraných krajinách sveta.
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AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO
spolupráca vo vede a vzdelávaní

AKCIA Rakúsko - Slovensko je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a
Slovenskou republikou v oblasti vzdelávania, vysokého školstva, ako aj vo výskumnej oblasti. Dohoda o
programe bola podpísaná v roku 1992.
SAIA je poverená ministrom školstva SR organizačne a administratívne zabezpečovať program.
V roku 2001 Ministerstvo školstva SR vložilo do programu 4 milióny Sk (1 270 000 šilingov) a Spolkové
ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky čiastku vo výške 2 893 000 šilingov.
Spoločný rozpočet na rok 2001 činil 4 157 223 šilingov.
O žiadostiach rozhoduje 10-členné grémium, ktoré pozostáva z 5 rakúskych a 5 slovenských členov.
Rakúskych členov vymenúva spolkový minister pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky a
slovenských členov minister školstva Slovenskej republiky. Spolková ministerka vzdelávania, vedy a
kultúry Rakúskej republiky a minister školstva Slovenskej republiky vymenovali nasledujúcich členov
Riadiaceho grémia Akcie pre rok 2001:
Členovia za rakúsku stranu:
Mag. Ingeborg Häupler, Rakúska akadémia vied, Viedeň
Dr. Peter Knotz, Štátny pedagogický ústav, Bratislava
Prof. Dr. Mikulas Luptacik, Hospodárska univerzita, Viedeň
Mag. Walter Persché, Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave
Dr. Christoph Ramoser, Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky, Viedeň
Členovia za slovenskú stranu
Prof. Ing. Karol Florián, DrSc., Technická univerzita Košice
Doc. Ing. Karol Jelemenský, Slovenská technická univerzita Bratislava
Ing. Ivan Horváth, DrSc., Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Mgr. Jana Vargová, Ministerstvo školstva SR, Bratislava
Dr. Juraj Žáry, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni (do 1. 8. 2001)
Mgr. Sven Šovčík, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni (od 1. 10. 2001)
Riadiace grémium zvolilo pre rok 2001 za predsedu grémia Dr. Christopha Ramosera, zástupcu
rakúskeho ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru. V roku 2001 uskutočnili 4 zasadnutia Riadiaceho
grémia Akcie.
Grémium posúdilo 81 projektov, z ktorých 42 získalo finančnú podporu z prostriedkov Akcie. V porovnaní
s rokom 2000 bol počet predložených a schválených projektov vyšší. Za celý rok 2000 bolo predložených
63 projektov, z ktorých bolo schválených 38.
Výber slovenských štipendistov z programu Akcia Rakúsko - Slovensko v školskom roku
2001/2002
Výber štipendistov sa uskutočnil 27.apríla 2001 v SAIA v Bratislave. Zmiešaná slovensko-rakúska
štipendijná komisia mala k dispozícii 150 štipendijných mesiacov (20 mesiacov na jazykové kurzy a 130
mesiacov na študijné a krátkodobé výskumné pobyty).
O štipendiá sa uchádzalo 115 osôb (v predchádzajúcom roku bolo 92 uchádzačov). Štipendium bolo
pridelené 37 osobám na semestrálne a krátkodobé výskumné pobyty a 20 osobám na letné jazykové
kurzy.
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Štipendiá pre slovenských študentov a doktorandov na semestrálne a ročné študijné alebo výskumné
pobyty a jazykové kurzy v Rakúsku
počet štipendijných
školský rok
počet osôb
mesiacov
1992/1993
127
643
1993/1994
69
270
1994/1995
49
258
1995/1996
41
125
1996/1997
37
112
1997/1998
36
100
1998/1999
37
100
1999/2000
40
100
2000/2001
34
100
2001/2002
57
150
Spolu
527 osôb
1 958 mesiacov

MULTILATERÁLNY PROGRAM C E E P U S
CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR
UNIVERSITY STUDIES

Stredoeurópsky výmenný program univerzitných štúdií
Slovensko patrí k zakladajúcim členom multilaterálneho stredoeurópskeho programu CEEPUS, v ktorom
okrem neho participujú Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko
a Slovinsko. Program sa začal realizovať od školského roka 1994/1995.
SAIA je poverená ministrom školstva SR administratívnym a organizačným zabezpečením programu na
Slovensku - je Národnou kanceláriou CEEPUSu na Slovensku.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky sa zaviazalo financovať 320 štipendijných mesiacov od
školského roka 2000/2001.
Program považujú slovenské univerzity za veľmi užitočný. Vyjadruje to aj fakt, že do programu bolo v roku
2001 zapojených 15 slovenských univerzít a vysokých škôl z celkového počtu 18 civilných univerzít (58
katedier) do 48 sietí.

školský rok
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
Spolu

Počet
prijatých
osôb
62
184
202
232
190
173
209
1252

Počet
vyslaných
osôb
62
194
169
239
276
257
283
1480

Počet
prijatých
študentov
49
129
159
147
109
112
131
386

Počet
vyslaných
študentov
41
115
107
140
168
148
159
878

Počet
Počet
prijatých VŠ vyslaných VŠ
učiteľov
učiteľov
13
21
55
79
43
62
58
99
81
108
61
109
78
124
416
602

Na 7.konferencii ministrov členských krajín CEEPUS 23.- 24.februára 2001 v rumunskom hlavnom meste
Bukurešť boli schválené štipendijné mesiace pre jednotlivé krajiny na školský rok 2001/2002. Celkovo
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bola zvýšená kvóta o 267 mesiacov, Slovensko zvýšilo kvótu na prijatie zahraničných štipendistov z 300
na 320 mesiacov.
ŠTIPENDIJNÉ MESIACE PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY

Krajina
Rakúsko
Bulharsko
Chorvátsko
Česká republika
Maďarsko
Poľsko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko

Kvóta na rok 2000/2001

Kvóta na rok 2001/2002

475
250
200
380
500
300
528
320
210

500
300
200
400
540
315
625
320
230

SAIA zorganizovala v roku 2001 stretnutie slovenských koordinátorov a partnerov sietí programu
CEEPUS v Košiciach a v Bratislave. Na stretnutiach sa zúčastnilo 45 koordinátorov a partnerov sietí
programu CEEPUS.
ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH SEMINÁROCH, KONFERENCIÁCH A ŠTUDIJNÝCH POBYTOCH
23. - 24. 2., Bukurešť - Rumunsko, 7. konferencia ministrov programu CEEPUS, za SAIA Ingrid Vernerová
25. - 26. 3., Viedeň - Rakúsko, Medzinárodná komisia pre výber sietí v rámci programu CEEPUS, za SAIA
Ingrid Vernerová
8. - 15. 6., Veľká Británia, študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS, Univerzita Derby, účasť Ingrid
Vernerová
28. 5. - 1. 6., Rakúsko, študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS (TU Viedeň, Rakúska výmenná
služba), Marcela Grošeková a Zuzana Ondková
7. - 14. 7., Francúzsko - študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS (ONICEP a Univerzita v Poitiers),
Veronika Veselá
11. 6., Nórsko, zasadnutie Správnej rady ACA a členov ACA vo Fjaerlande, Oľga Šubeníková
10. - 12. 6., Nórsko, konferencia SIU a ACA "Virtuálna výzva medzinárodnej spolupráci vo
vysokoškolskom vzdelávaní", Oľga Šubeníková
7. - 14. 6., Poitiers - Francúzsko, študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS, ktorý organizovala
partnerská organizácia Univerzita Poitiers, zameraný na systém práce zahraničného oddelenia univerzity
a na poskytovanie informácií o štúdiu v zahraničí, za SAIA Veronika Veselá.
8. - 15. 6., Veľká Británia, študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS, Univerzita Derby, Stela
Rebeťáková. Pobyt bol zameraný na štúdium, akým spôsobom pristupuje univerzita k internacionalizácii
vzdelávania.
1. - 6. 9., Helsinky - Fínsko, študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS, ktorý organizovala partnerská
organizácia CIMO v Helsinkách, za SAIA Oľga Šubeníková. Pobyt bol zameraný na internacionalizáciu
vzdelávania vo Fínsku a na spôsob zabezpečovania medzinárodných programov vo Fínsku.
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13. - 14. 9., Viedeň - Rakúsko, študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS, ktorý organizovala
partnerská organizácia TU Viedeň a ÖAD Viedeň spojený s účasťou na seminári pre pracoviská ÖAD pri
rakúskych univerzitách. Seminár bol zameraný na informácie o medzinárodných programoch, pomoci
študentom v sociálnej oblasti a na psychologickú a poradenskú pomoc študentom počas štúdia, Oľga
Šubeníková a Ingrid Vernerová
17. - 18. 9., Viedeň - Rakúsko, študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS, ktorý organizovala
partnerská organizácia TU Viedeň a ÖAD Viedeň. Pobyt bol zameraný za zoznámenie sa s prácou
zahraničného oddelenia TU Viedeň a na proces internacionalizácie výučby na univerzite. Pobyt bol
spojený aj s účasťou na konferencii "E-Learning v Rakúsku". Účasť za SAIA Marcela Grošeková
19. - 23. 9., Lipsko - Nemecko, študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS, ktorý organizovala
partnerská organizácia TU Lipsko zameraný na oboznámenie sa so systémom práce zahraničného
oddelenia, za SAIA Ingrid Vernerová
1. - 4. 10., Stará Lesná, záverečný seminár v rámci projektu TEMPUS ORBIS zameraný na
internacionalizáciu vzdelávania. Na záverečnom seminári sa zúčastnili partneri z Rakúska, Fínska,
Francúzska, Veľkej Británie a slovenskí partneri. Za SAIA-SCTS sa zúčastnili pracovníci akademických
programov v Bratislave a pobočiek.
8. - 9. 11., Viedeň - Rakúsko, konferencia "Bohatstvo novej Európy - príspevok ,Východu'", Oľga
Šubeníková
16. - 18. 12., Maribor - Slovinsko, Evaluačná konferencia programu CEEPUS, účasť za SAIA Ingrid
Vernerová
4. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Bulletin SAIA - v roku 2001 vyšlo 11 čísel mesačníka o štúdiu v zahraničí.
V májovom čísle bol zverejnený "Prehľad štipendií na základe
medzivládnych dohôd v školskom roku
2002/2003".
Štúdium v Maďarsku, 40 strán. Publikácia
prináša základné informácie o
vysokoškolskom štúdiu v Maďarsku,
o štipendiách, o ktoré sa môžu uchádzať
občania SR, ako aj zoznam maďarských
univerzít a vysokých škô
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE SAIA-SCTS
SPRÁVNA RADA SAIA-SCTS
Správna rada je kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť. Funkčné
obdobie jej členov je trojročné.
Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za pol roka. Správna rada vymenúva a
odvoláva členov výkonného výboru. Správna rada SAIA-SCTS má osem členov.
Správna rada SAIA-SCTS v roku 2001

1. PhDr. Helena WOLEKOVÁ, CSc., predsedníčka

Centrum pre analýzu sociálnej politiky, Bratislava

2. Prof. Ing. Milan ŽALMAN, CSc., podpredseda

Fakulta elektroniky a informatiky STU Bratislava

3. RNDr. Pavol DEMEŠ, CSc., The German Marshall Fund of the United States, Bratislava
4. Prof. Ing. Anton KLAS, CSc., Ekonomický ústav SAV, Bratislava
5. RNDr. Vojtech RUŠIN, DrSc., Predsedníctvo SAV Bratislava, Astronomický ústav SAV, Tatranská
Lomnica

6. Prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc., Technická univerzita Košice
7. Ing. Marián ŠUBENÍK, Kerametal, a.s., Bratislava
8. Ing. Miroslav ULIČNÝ, Tatra banka, a.s., Bratislava
PRACOVNÍCI SAIA-SCTS V ROKU 2001
V SAIA-SCTS pracovalo v roku 2001 27 pracovníkov (6 pracovísk). Z toho v regionálnych pracoviskách 9
pracovníkov, v Bratislave 18 pracovníkov, z nich 12,5 programových (7 - tretí sektor, 5,5 - akademické
programy) a 5,5 technických (finančné a personálne oddelenie, recepcia, technickí pracovníci atď.).
Výkonný výbor
KOŠŤÁLOVÁ Katarína, výkonná riaditeľka
ŠUBENÍKOVÁ Oľga, zástupkyňa výkonnej riaditeľky
BRATISLAVA:
Akademické mobility
GERBER Daniel (od 15. 3. 2001)
GROŠEKOVÁ Marcela
GUREGOVÁ Mária
KRUŽLÍKOVÁ Lucia (do 31. 3. 2001)
VERNEROVÁ Ingrid
VESELÁ Veronika
Služby a aktivity pre mimovládne organizácie
BELEJOVÁ- DLUHÁ Marianna
ČARNÁ Klára
JÓJART Paula
KOUŘIL Kamil (od 17. 9. 2001)
LACKOVÁ Zuzana
MEDVECZKÁ Anna
SÍKEĽOVÁ Marta
SKAČAN Peter (od 10. 10. 2001)
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Technické a administratívne zabezpečenie
ANDRÁSSYOVÁ Eva
BLAŽEK Jozef
KOVARIK Roman
MUDRÍKOVÁ Helena (do 15. 3. 2001)
PACKOVÁ Oľga
Finančné a personálne oddelenie
KRIŽANKOVIČOVÁ Mária, vedúca oddelenia
HOLÁ Iveta
HORVÁTHOVÁ Eva
KISSOVÁ - KONKOLYOVÁ Monika

Pracovníci SAIA v Akademickom informačnom centre
(Zuzana Lacková, Kamil Kouřil, Denisa Schmidtová, Ingrid Vernerová, Peter Skačan,
Mária Lenczová, Kristína Pažitná, Marcela Grošeková)
POBOČKY SAIA-SCTS
BANSKÁ BYSTRICA
CHMELÍKOVÁ Helena, koordinátorka pobočky (do 30. 6. 2001)
KOSTÚROVÁ Jarmila, koordinátorka pobočky (od 1. 9. 2001)
KOŠICE
KALINÁČOVÁ Zuzana, riaditeľka pobočky
BÁNOVSKÁ Nora, koordinátorka akademických programov
NITRA
LACHKÁ Ľubica, riaditeľka pobočky
NAGY Zoltán, koordinátor akademických programov
PREŠOV
HAJDUKOVÁ Julianna, riaditeľka pobočky
ONDKOVÁ Zuzana, koordinátorka akademických programov (do 31. 10. 2001)
TRENČÍN
LIŠKOVÁ Dagmar, riaditeľka pobočky (do 31. 3. 2001)
RAJCOVÁ Katarína, koordinátorka akademických programov (do 30. 6. 2001)
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TRNAVA
RADKOVÁ Libuša, koordinátorka pobočky (do 30. 6. 2001)
ŽILINA
MIČICOVÁ Alena, riaditeľka pobočky
REBEŤÁKOVÁ Stela, koordinátorna akademických programov

SAIA, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
SAIA, n.o. bola zaregistrovaná 20.apríla 2001 na Krajskom úrade v Bratislave.
SPRÁVNA RADA SAIA, N.O. V ROKU 2001

1. PhDr. Helena WOLEKOVÁ, CSc., predsedníčka

Centrum pre analýzu sociálnej politiky, Bratislava

2. Prof. Ing. Milan ŽALMAN, CSc., podpredseda

Fakulta elektroniky a informatiky STU Bratislava

3. RNDr. Pavol DEMEŠ, CSc., riaditeľ pre strednú a východnú Európu, The German Marshall Fund
of the United States, Bratislava

PRACOVNÍCI SAIA, N.O V ROKU 2001
Výkonný výbor
KOŠŤÁLOVÁ Katarína, výkonná riaditeľka
ŠUBENÍKOVÁ Oľga, zástupkyňa výkonnej riaditeľky
Výkonný výbor SAIA, n.o. pracoval bez nároku na odmenu. Prvá platená pracovníčka prestúpila do SAIA,
n.o. zo SAIA-SCTS dňa 1.novembra 2001
V roku 2001 mala SAIA n.o. troch pracovníkov:
LACKOVÁ Zuzana (od 1.12.2001)
MAJERČÁKOVÁ Miriam (od 14.11.2001)
SÍKEĽOVÁ Marta (od 1.11.2001)
NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE SAIA V REGIÓNOCH
V roku 2001 sa štyri pobočky SAIA-SCTS zaregistrovali ako samostatné mimovládne organizácie.
SAIA Košice, n. o.
bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Košiciach dňa 22.augusta 2001.
Členovia Správnej rady SAIA Košice, n. o.
Ing. Bernadetta FENDIKOVÁ, redaktorka Slovenského rozhlasu
Prof. Ing. Karol FLÓRIÁN, DrSc., prorektor pre zahraničné vzťahy Technickej univerzity Košice, predseda
správnej rady
Katarína KOŠŤÁLOVÁ, výkonná riaditeľka SAIA, n. o.
SAIA Nitra, n. o.
bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Nitre dňa 30.novembra 2001.
Členovia Správnej rady SAIA Nitra, n. o.:
Ivona FRAŇOVÁ, Nitriansky informačný systém
Katarína KOŠŤÁLOVÁ, výkonná riaditeľka SAIA, n. o.
Mariana KOVÁČOVÁ, SLONAD
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Ing. Klára OLAJOŠOVÁ, vedúca zahraničného oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
Doc. RNDr. Libor VOZÁR, prorektor pre rozvoj Univerzity Konštantína Filozofa a predseda Rady vysokých
škôl, predseda správnej rady
SAIA Prešov, n. o.
bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Prešove dňa 28.júla 2001.
členovia Správnej rady SAIA Prešov, n. o.:
doc. PhDr. Teodor HREHOVČÍK, CSc., prorektor pre zahraničné vzťahy PU, predseda správnej rady
Dionýz DUGAS, vydavateľstvo DINO Prešov
Oľga ŠUBENÍKOVÁ, zástupkyňa výkonnej riaditeľky SAIA, n.o,. Bratislava
SAIA Žilina, n. o.
bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Žiline dňa 20.júla 2001.
Členovia Správnej rady SAIA Žilina, n. o.:
Prof. Ing. Milan DADO, CSc., rektor Žilinskej univerzity a prezident Slovenskej rektorskej konferencie,
predseda správnej rady
Oľga ŠUBENÍKOVÁ, zástupkyňa výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.
Doc. Ing. Ivan TUREK, CSc., Fórum inteligencie
FINANČNE, MATERIÁLNE ALEBO BEZPLATNÝMI SLUŽBAMI SAIA
V ROKU 2001 PODPORILI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delegácia Európskej komisie v SR, Bratislava
European Foundation Centre, Brusel, Belgicko
Ford Foundation, New York, USA
Freedom House, Washington, USA
Charles Stewart Mott Foundation, Flint, USA
Ministerstvo školstva SR, Bratislava
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation, Bratislava
Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
NAFYM, Bratislava
Nemecká akademická výmenná služba (DAAD), Bonn, Nemecko
TEMPUS, Bratislava
Tvoja zem (Ekopolis a ETP Slovensko)
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR, Bratislava
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR, Bratislava
Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Bratislava
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FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SAIA-SCTS V ROKU 2001
SÚVAHA – 31.12.2001
Software
Stroje, prístroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Peniaze
Účty v bankách
Odberatelia
Náklady budúcich období
AKTÍVA SPOLU

2 201 Sk
470 643 Sk
217 871 Sk
95 249 Sk
24 187 Sk
8 070 948 Sk
195 636 Sk
398 274 Sk
9 475 009 Sk

$46
$9 751
$4 514
$1 973
$501
$167 218
$4 053
$8 252
$196 309

Dodávatelia
Zúčtovanie so zamestnancami
Daň z príjmov pravn.osôb
Výnosy budúcich období
Základné imanie
Sociálny fond
Zisk-strata bežného obdobia
PASÍVA SPOLU

410 321 Sk
578 840 Sk
94 622 Sk
5 621 462 Sk
3 378 348 Sk
44 509 Sk
-653 093 Sk
9 475 009 Sk

$8 501
$11 993
$1 960
$116 469
$69 995
$922
-$13 531
$196 309

-746 910 Sk

-$15 475

22 914 529 Sk

$474 756

17 083 110 Sk

$353 938

782 754 Sk
771 188 Sk
11 566 Sk
11 105 518 Sk
10 317 273 Sk
788 245 Sk
4 774 054 Sk
0 Sk
420 784 Sk

$16 218
$15 978
$240
$230 090
$213 759
$16 331
$98 912
$0
$8 718

5 831 419 Sk

$120 819

5 283 674 Sk
547 745 Sk

$109 470
$11 348

PRÍJMY A VÝDAVKY V ROKU 2001
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK K 31.12.2001
PRÍJMY (A+B)

A. PRÍJMY NA ZÁKLADNÉ PROGRAMY
1. Poplatky za činnosť
Poplatky za služby
Poplatky za tovar
2. Granty, dary, refundácie
Granty, dary
Refundácie
3. Príspevky zo štátneho rozpočtu
4. Príspevky od podnikateľov
5. Príjmy z finančných operácií

B. PRÍJMY NA ŠTIPENDIA,PROJEKTY
Štipendiá, projekty (MŠ)
Príspevky od súkromníkov (EF)
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VÝDAVKY CELKOM (A+B+C)/
MZDOVÉ A OPERAČNÉ VÝDAVKY SPOLU (A+B)/

A. MZDOVÉ NÁKLADY A OSTATNÉ SLUŽBY

23 661 439 Sk

$490 231

17 476 612 Sk

$362 090

9 176 795 Sk

$190 130

1. Mzdy a sociálne zabezpečenie
Mzdové náklady
Sociálne zabezpečenie
Sociálny fond a stravné lístky
Poistenie pracovníkov
2. Odborné služby
Právne služby
Ostatné služby

8 351 627 Sk
6 033 938 Sk
1 961 865 Sk
333 740 Sk
22 084 Sk
825 168 Sk
340 000 Sk
485 168 Sk

$173 034
$125 015
$40 647
$6 915
$458
$17 096
$7 044
$10 052

B. OPERAČNÉ VÝDAVKY
1. Prevázdkové náklady
Kancelársky materiál
Oprava a údržba
Tlač a kopírovanie materiálov
Poistenie
Telefóny, fax
E-mail
Poštovné
Spotreba PHM
2. Prenájom priestorov a energia
Prenájom priestorov
Energia, plyn, voda
3. Konferencie a výstavy
4. Členské
5. Inzercia
6. Reprezentačné a dary
7. Cestovné výdavky
Domáce cestovné
Zahraničné cestovné
Prenájom a údržba auta
8. Finančné operácie
9. Dane
10. Odpisy a zákonné rezervy
11. Ostatné výdavky

8 299 817 Sk

$171 960

3 176 096 Sk
645 474 Sk
406 270 Sk
862 650 Sk
67 831 Sk
560 087 Sk
206 712 Sk
318 453 Sk
108 619 Sk
2 691 568 Sk
1 946 312 Sk
745 256 Sk
64 855 Sk
11 886 Sk
14 159 Sk
124 776 Sk
993 059 Sk
142 858 Sk
665 960 Sk
184 241 Sk
218 669 Sk
37 084 Sk
909 539 Sk
58 126 Sk

C. ŠTIPENDIÁ, REGRANTY, POPLATKY
Štipendiá, projekty R/SR a regranty
Cestovné a poistenie cudzích
Prísp.ost.org., súkromníkov

6 184 827 Sk
4 744 031 Sk
950 508 Sk
490 288 Sk

$65 804
$13 373
$8 417
$17 873
$1 405
$11 604
$4 283
$6 598
$2 250
$55 765
$40 325
$15 441
$1 344
$246
$293
$2 585
$20 575
$2 960
$13 798
$3 817
$4 531
$768
$18 844
$1 204
$128 141
$98 290
$19 693
$10 158

1 USD = 48,27 Sk
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FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SAIA, N. O. V ROKU 2001
SÚVAHA – 31.12.2001
Peniaze
Účty v bankách
AKTÍVA SPOLU

8 070 Sk
1 060 349 Sk
1 068 419 Sk

$167
$21 969
$22 136

Dodávatelia
Zúčtovanie so zamestnancami
Daň z príjmov právnických osôb
Výnosy budúcich období
Základné imanie
Sociálny fond
PASÍVA SPOLU

100 Sk
66 393 Sk
5 988 Sk
942 804 Sk
52 870 Sk
264 Sk
1 068 419 Sk

$2
$1 376
$124
$19 534
$1 095
$5
$22 136

52 755 Sk

$1 093

PRÍJMY
1. Poplatky za činnosť
2. Granty, dary, refundácie
3. Príspevky zo štátneho rozpočtu
4. Príspevky od podnikateľov
5. Príjmy z finančných operácií

312 610 Sk
5 270 Sk
305 108 Sk
0 Sk
0 Sk
2 232 Sk

$6 477
$109
$6 321
$0
$0
$46

VÝDAVKY CELKOM (A+B)

259 855 Sk

$5 384

PRÍJMY A VÝDAVKY V ROKU 2001
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK K 31.12.2001

A. MZDOVÉ NÁKLADY A OSTATNÉ SLUŽBY

115 861 Sk

$2 400

1. Mzdy a sociálne zabezpečenie
Mzdové náklady
Sociálne zabezpečenie
Sociálny fond a stravné lístky
2. Odborné služby

111 661 Sk
85 724 Sk
25 558 Sk
379 Sk
4 200 Sk

$2 313
$1 776
$530
$8
$87

B. OPERAČNÉ VÝDAVKY

143 994 Sk

$2 983

1. Prevádzkové náklady
Kancelársky materiál
Tlač a kopírovanie materiálov
Telefóny, fax
Poštovné
2. Prenájom priestorov a energia
Prenájom priestorov
Energia, plyn, voda
3. Finančné operácie
4. Dane

113 226 Sk
31 317 Sk
13 640 Sk
8 300 Sk
59 969 Sk
27 000 Sk
24 000 Sk
3 000 Sk
3 435 Sk
333 Sk

$2 346
$649
$283
$172
$1 242
$559
$497
$62
$71
$7

1 USD = 48,27 Sk
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AUDTIT
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VIETE ŽE SAIA V ROKU 2001
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pokračovala v transformácii organizácie na sieť samostatných pracovísk, ktorej cieľom je
posilnenie celej organizácie
zaregistrovala svoje organizácie v Bratislave, Nitre, Žiline, Košiciach a Prešove ako neziskové
organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, ktoré začali fungovať súbežne so SAIA-SCTS,
registrovanou ako občianske združenie od 1.1.1992
po ukončení činnosti pobočiek v Trnave a Trenčíne znížila počet svojich pracovísk na šesť
registrovala v databáze mimovládnych organizácií informácie o 2 736 organizáciách a o počas
roka informačné služby poskytla na základe konkrétnych požiadaviek 7 267 klientom
uskutočnila 20 otvorených a 23 špecializovaných školení pre 526 účastníkov, zorganizovala
desiatky okrúhlych stolov, seminárov, konferencií, na ktorých sa zúčastnilo 1 654 účastníkov,
podieľala sa na príprave už 8. Stupavskej konferencie MVO, pripravila 26 prednášok, ktoré
prezentovala pred 1 099 účastníkmi
jej všetky pracoviská poskytli 761 konzultácií, čo predstavovalo 1 013 konzultačných hodín
evidovala vo fonde knižnice publikácií o treťom sektora 1 361 publikácií, 103 periodík, 592
výročných správ, 10 CD-rom databáz, 21 videopások a 16 diplomových prác; navštívilo ju 1439
klientov
bola iniciátorom kampane "Za kvalitné vzdelávanie" a participovala v Kampani za skutočnú
reformu verejnej správy
už po druhý raz bola koordinátorom projektu Index trvalej udržateľnosti MVO, hodnotiaceho stav
rozvoja tretieho sektora v krajinách strednej a východnej Európy na základe siedmich
ukazovateľov
v rámci spolupráce s Delegáciou Európskej komisie na Slovensku administrovala cestovné granty
pre MVO, ktoré boli súčasťou programu ACCESS-Networking Facility
odovzdala v už po tretí raz v rámci svojho projektu Dobrovoľnícke centrum pod záštitou
prezidenta SR ocenenia Srdce na dlani výnimočným dobrovoľníkom, ako aj zorganizovala Týždeň
dobrovoľníkov, kampaň zameranú na zvýšenie povedomia verejnosti o dobrovoľníctve
zapojila sa do aktivít súvisiacich s Medzinárodným rokom dobrovoľníkov a úspešne pokračovala v
projekte Dobrovoľníci v nemocniciach
poskytla informácie o možnostiach štúdia v zahraničí, o štipendiách na zahraničné študijné,
výskumné a vedecké pobyty a jazykové kurzy vyše 32 000 osobám
organizovala 35 "informačných dní" pre vysokoškolských a stredoškolských študentov, na ktorých
sa zúčastnilo 2547 študentov, zorganizovala 50 seminárov a pracovných stretnutí na tému
medzinárodná spolupráca a akademické mobility pre zástupcov vysokých škôl, na ktorých sa
zúčastnilo 3.830 osôb,
spracovala 912 prihlášok uchádzačov o štipendijné pobyty do 32 krajín na základe
medzinárodných dohôd, ako aj na základe ponúk domácich a zahraničných organizácií
už desiaty rok spolupracovala s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) pri
propagácií jej štipendijných programov a pri výbere slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty
v Nemecku
pokračovala v koordinovaní bilaterálneho programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo
vede a vzdelávaní a bola Národnou kanceláriou pre multilaterálny program CEEPUS
v rámci projektu ORBIS (program Tempus) spolupracovala na vytvorení manuálu pre pracovníkov
zahraničných oddelení vysokých škôl "Štúdium v zahraničí" a vytvorení informačného systému o
existujúcich štipendiách na internete
venovala sa publikačným aktivitám, pričom pokračovala nielen vo vydávaní svojich tradičných
publikácií, vrátane mesačníka Bulletin SAIA, ale zároveň naštartovala aj nový projekt vydávania
informačného mesačníka pre MVO - Spravodajca 3S, ktorého prvé číslo pripravila na distribúciu
pre MVO na január 2002
zapájala sa aktívne rôznymi formami (členstvo v medzinárodných organizáciách, účasť v
medzinárodných projektoch, na medzinárodných konferenciách a seminároch, atď.) do
medzinárodnej spolupráce tak v oblasti aktivít zameraných na MVO, ako aj v oblasti
akademických mobilít
dostala čestnú medailu za spoluprácu, ktorú jej udelila Právnická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave pri príležitosti 80.výročia vzniku
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