
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Multilaterálny program CEEPUS 
SAIA, n. o. 

Národná kancelária 
 

Správa za rok 2014 
 



 

CEEPUS 2014  2 

 

 

Obsah 
 
 
Zabezpečenie programu v roku 2014 ....................................................................................................... 3 

Personálne zabezpečenie programu CEEPUS .................................................................................... 4 

Financovanie programu v roku 2014 ........................................................................................................ 5 

Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu CEEPUS .............................................. 7 

Prijatia zahraničných štipendistov v kalendárnom roku 2014 ............................................................... 7 

Krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v roku 2014 ...................................... 9 

Exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v rámci schválených projektov sietí ............... 10 

1. výzva pre mimoriadne projekty exkurzií a intenzívnych kurzov ................................................... 10 

Dodatočná výzva pre projekty koordinačných stretnutí ................................................................... 11 

Refundácia cestovných nákladov vyslaných slovenských štipendistov v roku 2014 ........................... 11 

Prijatia a vyslania štipendistov v akademickom roku 2013/2014 ........................................................ 12 

Zahraniční uchádzači o štipendium na Slovensku v roku 2015 .......................................................... 15 

Informovanosť o programe ..................................................................................................................... 16 

Informácie na webstránkach ............................................................................................................... 16 

Publikácie ........................................................................................................................................... 17 

Osobitné aktivity v programe CEEPUS v roku 2014 .............................................................................. 20 

Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 2014/2015 ............................................... 20 

Potvrdenie kvóty štipendijných mesiacov na akademický rok 2014/2015 ........................................... 20 

Národná komisia programu CEEPUS ................................................................................................. 21 

Činnosť národnej komisie v roku 2014 ............................................................................................ 21 

Zasadnutie národnej komisie programu CEEPUS (20. marec 2014) .............................................. 21 

Zasadnutie Medzinárodnej komisie programu CEEPUS (3. apríl 2014) ............................................. 23 

Priebeh zasadnutia Medzinárodnej komisie programu CEEPUS .................................................... 23 

Informácia o schválených sieťach v programe na akademický rok 2014/2015 ............................... 23 

Účasť slovenských vysokých škôl v schválených sieťach v akademickom roku 2014/2015 ........... 27 

Školenie národných kancelárií (3. apríl 2014, Viedeň) ....................................................................... 27 

Stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS (19. jún 2014) .................................... 27 

Školenie národných kancelárii (28. a 29. august 2014, Viedeň) ......................................................... 28 

Hodnotiaca konferencia programu CEEPUS (11. december 2014) .................................................... 28 

Stretnutie zástupcov ministerstiev členských krajín programu CEEPUS (12. december 2014) .......... 28 

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V. (3. december 2014) ............................................. 29 

Návrh rozpočtu programu CEEPUS na rok 2015 ................................................................................... 30 

 



 

CEEPUS 2014  3 

 

Zabezpečenie programu v roku 2014 
 
SAIA, n. o., na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. 238/1999 uzavretej medzi MŠVVaŠ SR a SAIA 
administratívne a organizačne zabezpečuje program CEEPUS ako jeho národná kancelária na 
Slovensku.  
 
V zmysle článku 4 Dohody o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá («CEEPUS» 
III), ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 166/2011 Z. z. ako Oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky, sú úlohy národnej kancelárie nasledujúce: 

 propagácia spolupráce a informovanie o všetkých jej aspektoch, najmä o spoločných 
akademických tituloch, v úzkej spolupráci s Centrálnou kanceláriou CEEPUS a inými národnými 
kanceláriami CEEPUS; 

 príjem a formálne hodnotenie žiadostí; 

 príprava na udeľovanie štipendií uchádzačom; 

 poskytovanie štipendií po zabezpečení študijného miesta; 

 udeľovanie štipendií v zmysle pracovného programu; 

 zabezpečovanie platieb súvisiacich so štipendiom; 

 príjem správ; 

 vykonávanie hodnotenia spolupráce na národnej úrovni a prispievanie k celkovému hodnoteniu 
spolupráce, ak je to opodstatnené; 

 predkladanie ročných správ o spolupráci na národnej úrovni; 

 účasť na stretnutiach, ktoré zorganizuje Centrálna kancelária CEEPUS. 
 
 
Činnosť SAIA, n. o., bola v roku 2014 zameraná najmä na nasledujúce oblasti:   

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

 komunikácia s lokálnymi koordinátormi a partnermi schválených projektov, zabezpečovanie 
poradenstva o: 
- zapojení vysokých škôl do programu, 
- hľadaní zahraničných partnerov pre spoluprácu vysokých škôl v rámci programu, 
- predkladaní nových projektov sietí,  
- práci s elektronickým systémom programu CEEPUS, 
- prihlasovaní uchádzačov v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl, 
- prihlasovaní freemoverov – uchádzačov o štipendijné pobyty mimo schválených sietí, 
- elektronickom schvaľovaní vysielaných a prijímaných štipendistov, 
- zabezpečovaní administratívnych náležitostí spojených s pobytom zahraničných štipendistov na 

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

 príprava podkladových materiálov o programe CEEPUS pre Národnú komisiu programu CEEPUS a 
Medzinárodnú komisiu programu CEEPUS, účasť na uvedených stretnutiach a spracovanie záverov 
zo zasadnutí, 

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

 príprava podkladov a účasť na Hodnotiace konferencie, Stretnutia zástupcov ministerstiev 
členských krajín programu CEEPUS a na Ministerskú konferenciu programu CEEPUS; spracovanie 
záverov zo zasadnutí,  

 práca s elektronickým systémom programu CEEPUS www.ceepus.info (elektronická administrácia 
programu na úrovni národnej kancelárie), 

http://www.ceepus.info/
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 aktualizácia informácií o programe CEEPUS na webstránke www.saia.sk, www.saia.sk/en, 
www.ceepus.saia.sk, ako aj v Databáze štipendií a grantov www.granty.saia.sk,  

 príprava informácií do májového čísla Bulletinu SAIA o programe CEEPUS, 

 príprava a vydanie informačnej brožúry o programe CEEPUS, 

 príprava a tlač informačných letákov pre slovenských a zahraničných uchádzačov programu, 

 organizovanie pracovných stretnutí s koordinátormi a partnermi schválených sietí programu 
CEEPUS na Slovensku, 

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

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

 vysielanie slovenských štipendistov a s tým súvisiace refundovanie cestovných nákladov. 
 

Personálne zabezpečenie programu CEEPUS 
 
V roku 2014 prišlo v národnej kancelárii programu CEEPUS k viacerým personálnym zmenám. Od júna 
2014 prebrala zodpovednosť za finančnú stránku programu Ing. Andrea Nguyenová, ktorá vystriedala 
Bc. Katarínu Tirindovú a od augusta 2014 prebrala zodpovednosť za odchádzajúce mobility Mgr. Alena 
Wolzbergerová, ktorá nahradila Mgr. Martu Králikovú, a za prichádzajúce mobility Mgr. Nikola Bajánová, 
ktorá nahradila Mgr. Dášu Rehákovú.  

http://www.saia.sk/
http://www.saia.sk/en
http://www.ceepus.saia.sk/
http://www.granty.saia.sk/
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Financovanie programu v roku 2014 
 
V zmysle čl. 4 ods. 6 Dohody o programe CEEPUS je členský štát (teda v prípade Slovenska 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) povinný prijať „[...] opatrenia na zabezpečenie, aby 
ich príslušná národná kancelária CEEPUS mala prostriedky nevyhnutné na plnenie svojich úloh“, a teda 
financovať činnosť národnej kancelárie, vrátane štipendií a refundácií cestovných nákladov. Národná 
kancelária pritom zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s vyčlenenými finančnými 
prostriedkami, keďže podľa čl. 5 ods. 6 Dohody o programe CEEPUS si zmluvné strany „vyhradzujú 
úplnú právomoc a kontrolu nad svojimi príslušnými národnými rozpočtami učenými na danú 
spoluprácu“. 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo na program CEEPUS pre rok 2014 sumu 
270 000 EUR. Z tejto sumy bolo v rámci rozpočtu SAIA predbežne vyčlenených 237 000 EUR na 
štipendiá a cestovné náhrady štipendistov a 33 000 EUR na administratívne zabezpečenie programu.  
 
Prehľad o platbách zo strany MŠVVaŠ SR na zabezpečenie programu v období január – 
december 2014: 
 

Dátum prijatia platby na účet SAIA: Suma 

10. 1. 2014 – 1. zálohová platba   62 500,00 EUR 

16.5.2014 – doplatok k vyúčtovaniu 1. zálohovej platby     5 860,66 EUR 

19. 5. 2014 – 2. zálohová platba 100 000,00 EUR 

25. 7. 2014 – 3. zálohová platba   39 000,00 EUR 

24.10.2014 – doplatok k vyúčtovaniu 3. zálohovej platby     6 933,18 EUR 

24. 10. 2014 – 4. zálohová platba   55 706,16 EUR 

Spolu 270 000,00 EUR 

 
Prehľad o využití finančných prostriedkov na program CEEPUS v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 
2014:  
 

Štipendiá vyplatené 
zahraničným štipendistom 

567 osôb (v rozsahu 492,2 štipendijných 
mesiacov; menný zoznam v Prílohe 1) 

214 310,28 EUR 

Cestovné vyplatené 
slovenským štipendistom 

218 osôb  
(menný zoznam v Prílohe 2) 

  18 565,72 EUR 

Administratívne 
a organizačné 
zabezpečenie SAIA, n. o. 

   33 042,65 EUR 

SPOLU ČERPANÉ 265 918,65 EUR 

Čiastka vrátená na účet MŠVVaŠ SR dňa 19. 12. 2014     4 081,35 EUR 

Zostatok nevyžiadaný z rozpočtu MŠVVaŠ SR            0,00 EUR 

SPOLU (kontrolný súčet = čerpané prostriedky + vrátená čiastka + nevyžiadané 
prostriedky) 

270 000,00 EUR 
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Napriek viacerým opatreniam národnej kancelárie (vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov exkurzií, 
intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí, prijímanie freemoverov) s cieľom efektívneho využitia 
prostriedkov na program, neboli čerpané v plnej výške. Po ukončení roka 2014 sa napokon nevyčerpalo 
4 081,35 EUR. Táto suma sa skladá z prostriedkov vo výške ktoré neboli vyčerpané z poslednej zálohy 
poskytnutej ministerstvom a boli poukázané späť na jeho účet 19. 12. 2014.  
 
V porovnaní s rokom 2013, keď nevyčerpaná suma dosiahla 34 103,99 EUR, sa táto suma výrazne 
znížila. K tomuto výsledku prispeli štrukturálne zmeny v pravidlách programu (automatické 
odsúhlasovanie exkurzií a intenzívnych kurzov, ak boli vyčlenené mesiace v rámci schválenej siete na 
túto aktivitu), ako aj mimoriadne výzvy na realizovanie dodatočných projektov exkurzií, intenzívnych 
kurzov a koordinačných stretnutí (čerpanie 22 439,00 EUR a 58,3 štipendijných mesiacov, v prvej výzve 
a 468 EUR a 0,4 štipendijného mesiaca, v druhej výzve).  

  



 

CEEPUS 2014  7 

 

Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu 
CEEPUS 

Prijatia zahraničných štipendistov v kalendárnom roku 2014 
 
V roku 2014 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 567 zahraničných štipendistov 
v rozsahu 533,7 štipendijných mesiacov. Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi ilustruje nasledovný 
graf: 
 

 
 

 
V roku 2014 slovenské vysoké školy prijali celkom 224 študentov v rozsahu 213,33 štipendijných 
mesiacov, 65 doktorandov v rozsahu 76 štipendijných mesiacov a 278 učiteľov v rozsahu  244,37 
štipendijných mesiacov. 
 

 
Poznámka: Nižší počet štipendijných mesiacov oproti počtu osôb je spôsobený tým, že na krátkodobé exkurzie v trvaní od 3 
do 9 dní národná kancelária neudeľuje celý mesiac, ale prepočítava počet dní. 
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Vo všetkých kategóriách prijímaných štipendistov sme v počte osôb zaznamenali nárast oproti 
predchádzajúcemu roku, najvýraznejší u učiteľských mobilít (z 214 na 278 osôb).  
 
Menný zoznam zahraničných štipendistov, ktorí absolvovali štipendijné pobyty na slovenských vysokých 
školách v roku 2014, tvorí prílohu k správe (Príloha 1). 
 
 

 
 
Podobne ako minulý rok, aj v roku 2014 mali najväčšie zastúpenie medzi prijatými štipendistami na 
slovenských univerzitách štipendisti z Poľska (147 štipendistov), Rumunska (108 štipendistov) 
a z Česka (106 štipendistov). 
 
Najviac zahraničných štipendistov prijala Slovenská technická univerzita v Bratislave (111 štipendistov), 
nasledovala Univerzita Komenského v Bratislave (109 štipendistov). Medzi slovenskými univerzitami 
bola v počte prijímaných štipendistov v rámci programu CEEPUS od roku 2008 do roku 2013 
najaktívnejšia Žilinská univerzita v Žiline, tá sa tento rok umiestnila na treťom mieste (106 prijatých 
štipendistov). Za ňou nasleduje Technická univerzita v Košiciach (79 štipendistov) a Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre (43 štipendistov).   
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Pozn.: EU Bratislava – Ekonomická univerzita v Bratislave, KU Ružomberok– Katolícka univerzita v Ružomberku, PU Prešov 
– Prešovská univerzita v Prešove, SPU Nitra – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  STU Bratislava – Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, TU Košice – Technická univerzita v Košiciach, TU Zvolen – Technická univerzita vo 
Zvolene, TvU Trnava – Trnavská Univerzita v Trnave, UJS Komárno – Univerzita J. Seleyho v Komárne, UK Bratislava – 
Univerzita Komenského v Bratislave, UKF Nitra – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UMB Banská Bystrica – Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, UVLF Košice – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, VŠVU Bratislava  
– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ŽU Žilina  – Žilinská univerzita v Žiline. 

 
 

Krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v roku 
2014 
 
S platnosťou od akademického roka 2013/2014 platí v súvislosti s organizovaním intenzívnych kurzov 
a exkurzií pravidlo, že ak v rámci schválenej siete bola takáto aktivita riadne naplánovaná a v rámci 
pridelenej štipendijnej kvóty na túto aktivitu vyčlenil koordinátor štipendijné mesiace, nemusí už 
koordinátor predkladať špeciálnu žiadosť o schválenie tejto aktivity národnou komisiou, ale mobility sú 
za jasne stanovených podmienok schvaľované národnou kanceláriou až do výšky vyčlenených 
štipendijných mesiacov. 
 
Okrem toho, so zreteľom na potrebu efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými 
prostriedkami a s ohľadom na možnosti v čerpaní štipendijných mesiacov v roku 2014, národná 
kancelária so súhlasom národnej komisie vyhlásila dve výzvy na predkladanie projektov krátkodobých 
exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí. Tieto špeciálne aktivity umožňujú poskytnúť 
účastníkom letných škôl a kurzov organizovaných slovenskými vysokými školami zapojenými 
v programe CEEPUS štipendium vo forme finančných príspevkov na deň1, a to aj v prípade, že takáto 
aktivita nebola pôvodne plánovaná, ale jej potreba vyvstala z realizovania spolupráce v rámci siete.  

                                                      
1 Pri organizovaní intenzívnych kurzov alebo študentských exkurzií v rámci programu CEEPUS sa stanovujú pre 
zahraničných študentov a doktorandov finančné prostriedky vo výške 29,5 EUR/osoba a pre zahraničných učiteľov vo výške 
39 EUR/osoba. Sadzby sú odvodené od sadzieb v zmysle zákona o cestovných náhradách č. 284/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov (s ohľadom na § 17 ods. 4) a účinné od 1. októbra 2012. 
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Exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v rámci schválených projektov 
sietí 

V roku 2014 sa konala jedna letná škola organizovaná Univerzitou Komenského v Bratislave a jedna 
exkurzia organizovaná Katolíckou univerzitou v Ružomberku, ktoré boli naplánované v projektoch sietí 
na akademický rok 2014/2015.  
 

  Sieť Organizátor Koordinátor Dátum 
Mesiace 
spolu    Suma v € 

1 
RO 
10 

UK v Bratislave, 
Prírodovedecká fakulta, 
Katedra analytickej 
chémie 

doc. RNDr. Marián 
Masár, PhD. 

26.6  – 
6.7.2014 

29 *) 17 077,50 € 

2 
AT 
702 

KU v Ružomberku, 
Teologická fakulta, 
Inštitút aplikovanej etiky 

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

15.-
24.9.2014 

5 4 640,78 € 

  
SPOLU 

  
34 21 718,28 € 

*) Okrem 29 osôb sa uvedenej letnej školy zúčastnilo aj 10 učiteľov, ktorí v tom čase boli na klasickej jednomesačnej mobilite 
(teda okrem účasti na letnej škole riešili aj iné úlohy). 

1. výzva pre mimoriadne projekty exkurzií a intenzívnych kurzov 

V rámci prvej výzvy na letný semester akademického roku 2013/2014 sme prijali 7 projektov exkurzií a 1 
projekt na realizáciu koordinačného stretnutia. Vzhľadom na dostatok dostupných štipendijných 
mesiacov do konca akademického roku 2013/2014 národná komisia schválila bez výhrad všetky návrhy 
projektov, s výnimkou projektu prof. Andreja Šoltésza z Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorého realizáciu schválili s podmienkou, že sieť BG 22 
bude schválená na akademický rok 2014/2015. Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie o čerpaní 
štipendijných prostriedkov a  
 

  Sieť Organizátor Koordinátor Dátum 
Mesiace 
spolu 

Predpokladaná 
suma v € 

Čerpané 
mesiace 
spolu 

 
Čerpaná 
suma v € 

1 
BG 
22 

STU v Bratislave, 
Stavebná fakulta, 
Katedra hydrotechniky 

prof. Ing. Andrej 
Šoltész, PhD. 

15.-
20.9.2014 

16,0 5 892,00 € 5,4 4 854,00 € 

2 
CZ 
311 

SPU v Nitre, Fakulta 
záhradníctva a 
krajinného inžinierstva 

Ing. Mária 
Bihúňová, PhD. 

3.-
11.7.2014 

9,0 4 552,00 € 8,5 4 201,00 € 

3 
SI 
206 

TU v Košiciach, 
Strojnícka fakulta, 
Katedra 
biomedicínskeho 
inžinierstva a merania 

Doc. Ing. 
Radovan Hudák, 
PhD. 

23.-
27.6.2014 

6,0 2 055,00 € 0,5 490 € 

4 
SK 
30 

ŽU v Žiline, Strojnícka 
fakulta 

prof. Dr. Ing. Ivan 
Kuric 

28.4.-
2.5.2014 

14,5 4 467,50 € 14,5 4 467,50 € 

5 
SK 
30 

ŽU v Žiline, Strojnícka 
fakulta 

prof. Dr. Ing. Ivan 
Kuric 

12.-
16.5.2014 

14,5 4 467,50 € 14,5 4 467,50 € 
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  Sieť Organizátor Koordinátor Dátum 
Mesiace 
spolu 

Predpokladaná 
suma v € 

Čerpané 
mesiace 
spolu 

 
Čerpaná 
suma v € 

6 
RS 
507 

TU vo Zvolene, Fakulta 
environmentálnej a 
výrobnej techniky , 
Katedra výrobných 
technológií a 
materiálov 

Ing. Erika 
Sujová, PhD. 

10.-
13.6.2014 

6,5 1 686,00 € 5,0 1 256,00 € 

7 
SI 
711 

UKF v Nitre, 
Filozofická fakulta, 
Katedra translatológie 

Mgr. Jozef 
Štefčík, PhD. 

7.-9.4.2014 11,0 2 032,50 € 9,0 1 650,00 € 

8 
SK 
67 

TU v Košiciach, 
Strojnícka fakulta, 
Katedra technológií a 
materiálov 

prof. Ing. Ildikó 
Maňková, CSc. 

18.-
20.6.2014 

5,0 1 170,00 € 0,9 1 053 € 

    SPOLU     82,5  26 322,50 €  58,3 22 439,00 € 

 
 
Takmer vo všetkých aktivitách s výnimkou exkurzií organizovaných prof. Kuricom zo Žilinskej univerzity 
došlo k zmenám počtu účastníkov, čo malo za následok zníženú sumu za realizované aktivity. 
Realizované projekty exkurzií tak predstavovali čerpanie 58,3 štipendijných mesiacov a 22 439,00 EUR 
oproti pôvodne plánovaným 82,5 štipendijných mesiacom a 26 322, 50 EUR. 

Dodatočná výzva pre projekty koordinačných stretnutí 

 
Vzhľadom na finančné možnosti programu CEEPUS v kalendárnom roku 2014 Národná kancelária 
vyzvala slovenských koordinátorov a partnerov sietí na predloženie projektov na koordinačné stretnutia 
v rámci sietí programu, ktoré sa mali realizovať do konca kalendárneho roka 2014. Celkovo bola 
predložená jedna žiadosť o financovanie týchto aktivít, ktorá bola elektronicky zaslaná na hodnotenie 
Národnej komisii programu CEEPUS, ktorá ju bez výhrad schválila. 
 

  Sieť Organizátor Koordinátor Dátum 
Mesiace 
spolu 

Predpokladaná 
suma v € 

Čerpané 
mesiace 
spolu 

 
Čerpaná 
suma v € 

1 
SK 
902 

SPU v Nitre, Fakulta 
agrobiológie 
a potravinových 
zdrojov 

doc. Ing. 
Radovan 
Kasarda, PhD. 

18.-
20.11.2014 

0,8 936 € 0,4 468 € 

 

Refundácia cestovných nákladov vyslaných slovenských štipendistov v roku 
2014 
 
Slovenským štipendistom, ktorí boli schválení na zahraničný pobyt v rámci programu CEEPUS, národná 
kancelária po ich návrate prepláca cestovné výdavky na jednu cestu na miesto pobytu a jednu 
spiatočnú cestu. Refundácia cestovných nákladov sa vykonáva na základe dokladov o reálnych 
nákladoch, pričom podmienky sú zverejnené na www.ceepus.saia.sk (ľavé menu Refundácia 
cestovných nákladov). Vysielaní štipendisti sú o možnosti preplatenia cestovných nákladov informovaní 
Národnou kanceláriou CEEPUS na Slovensku pred nástupom na pobyt a viacerí túto možnosť 
využívajú. 

http://www.ceepus.saia.sk/
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V roku 2014 refundovala SAIA cestovné náklady 218 slovenským štipendistom vo výške 
18 565,72 EUR, čo je mierne zvýšenie oproti minulému roku. Menný zoznam slovenských štipendistov, 
ktorým boli preplatené cestovné náklady v roku 2014 tvorí prílohu k správe (Príloha 2).  

Prijatia a vyslania štipendistov v akademickom roku 2013/2014 
 
Keďže program CEEPUS sleduje napĺňanie kvót vložených členskými štátmi do programu po 
jednotlivých akademických rokoch, predkladáme na tomto mieste správy prehľad o dosiahnutých 
výsledkoch v rámci ukončeného akademického roka 2013/2014. 
 
Národná kancelária CEEPUS spracovala v akademickom roku 2013/2014 dohromady 752 žiadostí, 
z ktorých 56 bolo v kategórii tzv. freemoverov. Štipendium udelila celkovo 592 osobám, zamietla 45 
žiadostí a počet zrušených mobilít dosiahol výšku 115. V akademickom roku 2013/2014 prijali slovenské 
vysoké školy v rámci programu CEEPUS celkom 573 zahraničných štipendistov v rozsahu 519 
štipendijných mesiacov. Ako je možné vidieť, v konečnom dôsledku sa počet vyplatených štipendistov 
líši od čísel, ktoré ukazujú, koľkým uchádzačom naša kancelária udelila štipendium. Rozdiel spôsobuje 
fakt, že ak aj niekto akceptuje nami udelené štipendium, nemusí to automaticky znamenať, že daný 
človek na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt nastúpi. S cieľom hospodárneho nakladania so 
štipendijnými mesiacmi, ako aj s finančnými prostriedkami, aplikuje národná kancelária viacero 
administratívnych postupov, ktorých cieľom je čo najskôr identifikovať posuny, resp. nenastúpenia na 
pobyt, aby sa neblokovali prostriedky a štipendijné mesiace na schválené pobyty, ak na ne štipendista 
nenastúpi, resp. neplánuje nastúpiť.  
 
Mobilita slovenských študentov, doktorandov a učiteľov vyslaných do členských krajín programu 
CEEPUS v akademickom roku 2013/2014 klesla, a to z 605 osôb v rozsahu 753,3 štipendijných 
mesiacov v roku 2012/2013 na 548 osôb v rozsahu 223,5  štipendijných mesiacov.  
 
Vývoj prijatých a vyslaných mobilít za uplynulé tri akademické roky ilustrujú nasledujúce grafy: 
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Rozloženie schválených mobilít prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 2013/2014 
podľa štatútu a počtu osôb zobrazujú nasledujúce grafy: 
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Počet štipendistov, ktorých prijali a vyslali jednotlivé slovenské vysoké školy, znázorňuje nižšie uvedený 
graf. Z údajov v ňom uvedených môžeme vyzdvihnúť školy, ktoré prijali viac štipendistov ako vyslali – 
Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, alebo aj tie ktorých využitie prichádzajúcich aj vysielaných mobilít bolo v akademickom 
roku 2013/2014 veľmi vyvážené – Technická univerzita vo Zvolene alebo Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre.  
 

 
 
Pozn.: EU Bratislava – Ekonomická univerzita v Bratislave, KU Ružomberok– Katolícka univerzita v Ružomberku, PU Prešov 
– Prešovská univerzita v Prešove, SPU Nitra – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  STU Bratislava – Slovenská 
technická univerzita v Bratislave, TU Košice – Technická univerzita v Košiciach, TU Zvolen – Technická univerzita vo 
Zvolene, TvU Trnava – Trnavská Univerzita v Trnave, UJS Komárno – Univerzita J. Seleyho v Komárne, UK Bratislava – 
Univerzita Komenského v Bratislave, UKF Nitra – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UMB Banská Bystrica – Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, UPJŠ Košice – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UVLF Košice – Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, VŠMU Bratislava  – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ŽU Žilina  
– Žilinská univerzita v Žiline. 
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Počty zahraničných štipendistov podľa domácej krajiny a počty slovenských štipendistov podľa cieľovej 
krajiny zobrazuje nasledujúci graf: 
 

 
 
Slovensko naďalej v rámci programu najintenzívnejšie spolupracuje s Poľskom, Českom a Rumunskom.   

Zahraniční uchádzači o štipendium na Slovensku v roku 2015 
 
Na rok 2015, t. j. na letný semester 2014/2015, si podávali záujemcovia prihlášky k 31. októbru 2014 
(uchádzači v rámci sietí) a k 30. novembru 2014 (freemoveri). Slovenská národná kancelária k 31. 
decembru 2014 schválila na obdobie od januára do augusta 2015 celkom 219 mobilít študentov, 
doktorandov a učiteľov v rámci sietí v rozsahu 262 štipendijných mesiacov a 14 freemoverov v rozsahu 
26 štipendijných mesiacov. Schvaľovanie ďalších žiadostí bude prebiehať aj v roku 2015. 
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Informovanosť o programe 
 
V roku 2014 poskytli koordinátorky programu a pracovníci kancelárie SAIA, n. o., v Bratislave informácie 
o programe CEEPUS osobne, telefonicky alebo e-mailom v 1 653 prípadoch záujemcom zo Slovenska 
a v 1 183 prípadoch záujemcom zo zahraničia; regionálne pracoviská SAIA, n. o., v Banskej Bystrici, 
Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline poskytli v danom období informácie osobne, telefonicky alebo e-
mailom v 1 125 prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 28 prípadoch záujemcom zo zahraničia. 
 
SAIA informovala o programe CEEPUS v roku 2014 aj na rôznych podujatiach: 

 semináre, školenia a pracovné stretnutia – 116 podujatí, 2 409 účastníkov, 

 informačné dni – 97 podujatí, 8 767 účastníkov, 

 konferencie – 7 podujatí, 432 účastníkov, 

 veľtrhy – 15 podujatí, 2 145 účastníkov. 
 
Kompletný zoznam podujatí, na ktorých boli poskytnuté informácie o programe CEEPUS tvorí prílohu 
k správe (Príloha 5). 
 

Informácie na webstránkach 
 
Do mája boli informácie o programe poskytované prostredníctvom webstránky www.saia.sk, 
v samostatnej časti venovanej programu CEEPUS. V máji koordinátorky programu dokončili napĺňanie 
obsahu novej stránky www.ceepus.saia.sk, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné pre uchádzačov 
o mobilitu v rámci programu, aj pre záujemcov o inštitucionálne zapojenie do sietí programu CEEPUS. 
Stránka funguje v slovenskej aj anglickej verzii a informuje o aktuálnom dianí v programe. 
 

 

http://www.saia.sk/
http://www.ceepus.saia.sk/
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Zároveň bola informácia o možnostiach štipendií pre záujemcov o vyslanie zverejnená a aktualizovaná 
v slovenskom aj v anglickom jazyku v rámci Databázy štipendií a grantov, ktorú spravuje SAIA. 
 
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o návštevnosti webových stránok s informáciami o programe 
CEEPUS podľa služby Google Analytics v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014: 
 
 

Webstránka Jedinečné návštevy 

Hlavná stránka programu CEEPUS (do mája) v rámci www.saia.sk  
(http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/)  

3 236 

Hlavná stránka programu CEEPUS 
(http://ceepus.saia.sk/) 

4 142 

Ponuka v Databáze štipendií a grantov www.granty.saia.sk pre 
záujemcov zo SR: 
„CEEPUS - štipendium pre študentov a doktorandov do krajín 
strednej a juhovýchodnej Európy“ 
(http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115)  

3 794 

Ponuka v Databáze štipendií a grantov www.granty.saia.sk pre 
záujemcov zo SR: 
„CEEPUS - štipendium pre učiteľov VŠ do krajín strednej a 
juhovýchodnej Európy“ 
(http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=327)  

268 

Ponuka v Databáze štipendií a grantov www.grants.saia.sk pre 
záujemcov zo zahraničia: 
„CEEPUS - lecture stay for foreign university teachers (1 month)“ 
(http://grants.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=491)  

78 

Ponuka v Databáze štipendií a grantov www.grants.saia.sk pre 
záujemcov zo zahraničia: 
„CEEPUS - study/research stay for foreign university students and 
PhD students (1 - 10 months)“ 
(http://grants.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=490)  

178 

 

Publikácie 
 
V roku 2014 Národná kancelária programu CEEPUS spracovala aj informačné materiály o programe 
CEEPUS – májové číslo Bulletinu SAIA s tematickým zameraním na program CEEPUS a informačnú 
brožúru o programe CEEPUS, ktorá obsahuje najdôležitejšie informácie o podávaní projektov sietí, 
o postupe a podmienkach prihlasovania na mobility a praktické rady týkajúce sa pobytu v zahraničí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saia.sk/
http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/
http://ceepus.saia.sk/
http://www.granty.saia.sk/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://www.granty.saia.sk/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=327
http://www.grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=491
http://www.grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=490
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Bulletin SAIA so zameraním na program   Informačná brožúra o programe CEEPUS 

CEEPUS (máj 2014)     (jún 2014) 
 

                       
 
 
Počas roka boli vydané a aktualizované aj informačné letáky pre uchádzačov o mobilitu 
v rámci programu CEEPUS. Letáky obsahujú stručné a praktické informácie o prihlasovaní sa na 
mobilitu, podmienkach pre vyplatenie štipendia a pobyte v zahraničí, respektíve na Slovensku. Leták bol 
vydaný v dvoch verziách – v slovenskom jazyku aj v anglickom jazyku pre zahraničných uchádzačov. 
 
Informačný leták pre zahraničných a slovenských uchádzačovo štipendijné pobyty programu CEEPUS 
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Informácie o programe boli priebežne zverejňované aj v Bulletine SAIA (bulletin vychádza pravidelne 
mesačne v elektronickej podobe – okrem júla a augusta, vtedy bolo vydané dvojčíslo – a je k dispozícii 
na www.saia.sk). O vydaní aktuálneho čísla sú vždy informované vysoké školy a ich fakulty, ústavy 
SAV, ako aj ďalšie organizácie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a individuálni záujemcovia o 
informácie z oblasti  internacionalizácie vzdelávania a vedy. 
 
Zároveň bola informácia o programe spracovaná aj do výročnej publikácie „Štipendiá a granty 
2015/2016“ (mimoriadny Bulletin SAIA), ktorá vyšla koncom júna.  
 

  

http://www.saia.sk/
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Osobitné aktivity v programe CEEPUS v roku 2014 
 

Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 2014/2015  
 
Do 15. januára 2014 prebiehala registrácia akademických sietí na nasledujúci akademický rok 
2014/2015, v rámci ktorej bolo možné požiadať o predĺženie činnosti existujúcich sietí, podať projekty 
nových sietí i pripojiť sa k už fungujúcej sieti. Slovenské vysoké školy tak mali možnosť zapojiť sa na 
univerzitnej, fakultnej, či katedrovej úrovni do akademickej spolupráce s vysokými školami v členských 
štátoch programu CEEPUS. K 15. januáru bolo podaných 90 sietí, z toho 70 s účasťou slovenských 
vysokých škôl. 9 z podaných sietí je koordinovaných slovenskou vysokou školou a slovenské školy 
vystupujú 112-krát ako partneri, čo v porovnaní s ostatnými členskými krajinami ilustruje nasledujúci 
graf:  
 

 
 

Potvrdenie kvóty štipendijných mesiacov na akademický rok 2014/2015 
 
Do 25. februára 2014 mali ministerstvá členských krajín písomne potvrdiť ohlásenú kvótu štipendijných 
mesiacov na akademický rok 2014/2015. Slovensko sa opäť zaviazalo poskytnúť na prijatie 
zahraničných mobilít 600 štipendijných mesiacov. Kvótu zvýšili Bosna a Hercegovina a Poľsko a tiež 
Univerzita v Prištine, Prizreni a Peji ako samostatný vklad, celkový počet štipendijných mesiacov 
vyčlenených na program pre akademický rok 2014/2015 je 6 220 mesiacov. Porovnanie 
s predchádzajúcimi troma rokmi ilustruje nasledujúca tabuľka. 
 
Štipendijné mesiace, ktoré vložili do programu členské štáty na akademický rok 2014/2015: 
 

Krajina Kvóta 2012/2013 Kvóta 2013/2014 Kvóta 2014/2015 

Albánsko 130 130 130 

Bulharsko 350 350 350 

Bosna a Hercegovina 100 100 152 

Česká republika 635 645 645 
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Čierna Hora 165 165 165 

Chorvátsko 450 450 450 

Macedónsko 120 120 120 

Maďarsko 315 326 326 

Moldavsko 100 100 100 

Poľsko 700 700 722 

Rakúsko 1100 1100 1100 

Rumunsko 500 500 500 

Slovensko 600 600 600 

Slovinsko 560 560 560 

Srbsko 150 150 150 
Univerzita v Prištine, Prizren 

a Peja 
100 100 150 

SPOLU 6 075 6 096 6 220 

 

Národná komisia programu CEEPUS 

Činnosť národnej komisie v roku 2014 

 
Predložené projekty, v ktorých sú slovenské vysoké školy v pozícii koordinátora alebo partnera, po 
formálnej kontrole národnou kanceláriou hodnotila Národná komisia programu CEEPUS.  
 
Národná komisia programu CEEPUS pri hodnotení predložených návrhov sietí pracovala v zložení:  

 prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, 
 doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc., Prešovská univerzita v Prešove, 
 doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, 
 prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc., Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 
 PhDr. Emília Malacká, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
 doc. Ing. Marian Veselý, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

 
Národným expertom (členom národnej komisie) boli pridelené siete podľa vedného zamerania siete 
(prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., a doc. Ing. Marián Veselý, CSc., hodnotili siete z oblasti technických 
vied, doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., hodnotila siete zo spoločenských vied, doc. PhDr. Teodor 
Hrehovčík, CSc., a  PhDr. Emília Malacká hodnotili siete humanitného zamerania a prof. RNDr. Mária 
Kožurková, CSc., hodnotila siete z prírodných vied). Každý národný expert hodnotil pridelené siete 
podľa kritérií vypracovaných Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS. 

Zasadnutie národnej komisie programu CEEPUS (20. marec 2014) 

Dňa 20. marca 2014 sa v SAIA, n. o., v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Národnej komisie programu 
CEEPUS. Zasadnutia komisie sa zúčastnili prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., zo Žilinskej univerzity 
v Žiline, doc. Ing. Marián Veselý, CSc., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, doc. PhDr. Jana 
Lenghardtová, CSc., z Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc., 
z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pani PhDr. Emília Malacká z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Doc. Hrehovčík z Prešovskej univerzity ospravedlnil svoju neúčasť kvôli 
pracovným povinnostiam (pridelené projekty sietí však ohodnotil a hodnotenie zaslal národnej 
kancelárii). Za SAIA, n. o., boli na zasadnutí prítomní zástupca výkonnej riaditeľky Mgr. Michal Fedák 
a koordinátorky Národnej kancelárie programu CEEPUS Mgr. Marta Králiková a Mgr. Dáša Reháková.  
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Zasadnutie otvoril zástupca výkonnej riaditeľky Mgr. Michal Fedák, ktorý privítal členov komisie 
a predstavil nové členky - doc. Janu Lenghardtovú a doc. Máriu Kožurkovú, ktoré boli menované za 
národné expertky v auguste 2013 a zasadnutia národnej komisie sa zúčastňovali po prvýkrát. 
 
Po úvode nasledovala prezentácia M. Králikovej, ktorá členov komisie informovala o prehľade aktivít 
v programe za uplynulý akademický rok 2012/2013, najmä o štatistikách prijatých a vyslaných 
študentov. Členovia komisie ocenili predovšetkým efektívne čerpanie štipendijných mesiacov, keďže 
Slovensko za uplynulý akademický rok vyčerpalo 544,5 zo 600 štipendijných mesiacov, čo predstavuje 
využitie 90 % pridelenej kvóty. M. Králiková národnú komisiu takisto informovala o aktivitách národnej 
kancelárie od posledného zasadnutia, aj o aktuálnych iniciatívach v rámci programu, ktoré boli 
predmetom rokovaní na hodnotiacej konferencii a stretnutí zástupcov ministerstiev členských krajín 
programu v Prahe v decembri 2013 a na stretnutí národných expertov v Rumunsku v októbri 2013.  
 
V ďalšom bode M. Králiková prezentovala komisii údaje o počte podaných sietí na nasledujúci 
akademický rok 2014/2015 a oznámila ďalší postup v programe po schválení sietí. Experti následne 
spoločne rokovali o hodnotení projektov sietí na nasledujúci akademický rok, ktoré budú individuálne 
vkladať do elektronického systému na stránke www.ceepus.info.   
  
M. Králiková predstavila národným expertom podané projekty exkurzií a koordinačných stretnutí, ktoré 
predložili slovenské vysoké školy na letný semester akademického roku 2013/2014. Spolu išlo o 7 
exkurzií a jedno koordinačné stretnutie. Vzhľadom na dostatok dostupných štipendijných mesiacov do 
konca akademického roku 2013/2014 experti schválili bez výhrad všetky návrhy projektov, s výnimkou 
projektu prof. Andreja Šoltésza z Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, ktorého realizáciu schválili s podmienkou, že sieť BG 22 bude schválená na 
akademický rok 2014/2015.  
 
V ďalšej časti zasadnutia M. Fedák informoval členov národnej komisie o nových postupoch, ktoré do 
administrácie programu národná kancelária zaviedla od posledného zasadnutia komisie, najmä 
o postupoch týkajúcich sa pravidiel pre vyplácanie štipendií (vyžadovanie Zmluvy o spolupráci pri 
zabezpečovaní mobilít v rámci programu CEEPUS medzi vysokými školami a SAIA, n. o., pri 
zálohových platbách, spôsoby vyplácania štipendia) a kontroly plnenia povinností štipendistov 
(vyžadovanie záverečných správ od zahraničných študentov a učiteľov na národnej úrovni). Spolu 
s expertmi diskutoval o nových návrhoch na efektívnejšie čerpanie štipendijných mesiacov v rámci 
programu (v prípade nevyužitia štipendijných mesiacov do konca februára má národná kancelária právo 
rozdistribuovať voľné mesiace sieťam „umbrella“, freemoverom, alebo účastníkom 
exkurzií, intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí v letnom semestri; toto opatrenie bolo prijaté 
v záujme lepšieho plánovania finančných prostriedkov a čerpania štipendijných mesiacov, ktoré môžu 
byť využité vždy v rámci jedného akademického roka a nadobudlo platnosť 1. septembra 2014). 
 
Národná kancelária takisto predstavila návrh na flexibilnejšie pokrytie realizácie mobilít nad plánovanú 
kvótu, prijímanie freemoverov, či organizáciu exkurzií - na konci akademického roka národná kancelária 
zruší všetky pridelené, ale nevyužité mobility v elektronickom systéme, a požiada centrálnu kanceláriu 
o presun nevyužitých mesiacov do nasledujúceho akademického roku (tento postup bol konzultovaný 
s centrálnou kanceláriou, ako aj s MŠVVaŠ SR). Členovia národnej komisie návrh odsúhlasili a vyjadrili 
názor, že voľné štipendijné mesiace by mali byť distribuované najmä freemoverom. Národná kancelária 
informovala národnú komisiu aj o návrhu na úpravu podmienok pri refundácii cestovného – od 1. 
septembra 2014 je možné preplácať aj letenky do miest vzdialenejších ako 500 km vzdušnou čiarou z 
miesta začiatku cesty (miesta trvalého bydliska, alebo miesta univerzity). Národná komisia vyjadrila 
s týmto návrhom súhlas. 

http://www.ceepus.info/


 

CEEPUS 2014  23 

 

Zasadnutie Medzinárodnej komisie programu CEEPUS (3. apríl 2014) 

Priebeh zasadnutia Medzinárodnej komisie programu CEEPUS  

Dňa 3. apríla 2014 sa vo Viedni konalo zasadnutie medzinárodnej komisie, pracovnej skupiny v rámci 
programu CEEPUS, ktorá je zložená z národných kancelárií a národných expertov jednotlivých 
členských krajín. Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnili pracovníčky národnej kancelárie – Mgr. Marta 
Králiková a Mgr. Dáša Reháková – a národný expert prof. Ing. Marián Dzimko, CSc.  
 
Zasadnutie otvorila generálna tajomníčka programu Elisabeth Sorantin s prezentáciou priebehu 
tohtoročnej registrácie sietí, formálnej kontroly sietí, a ich hodnotenia. Účastníkom predstavila počty 
podaných sietí, ich rozloženie podľa krajín, odborov a spoločných študijných programov. Takisto 
predstavila požadované počty štipendijných mesiacov pre každú krajinu a výšku kvóty pre nasledujúci 
akademický rok. V prípade Slovenska bol záujem zahraničných škôl o mobilitu na slovenské vysoké 
školy 3 397 štipendijných mesiacov, čo je viac ako 5-násobok dostupnej kvóty 600 štipendijných 
mesiacov. E. Sorantin následne uviedla poradie sietí (tzv. „Ranking list“) podľa bodového hodnotenia 
zadaného expertmi z jednotlivých členských krajín a návrh na vyčlenenie sietí „umbrella“. Po krátkej 
debate bol účastníkmi Medzinárodnej komisie návrh prijatý s tým, že schválených bolo spolu 69 sietí, 15 
sietí bolo určených ako „umbrella“ a 6 sietí bolo zamietnutých, keďže nesplnili podmienku získať 
minimálne 50 % z celkového bodového hodnotenia. Následne účastníci za jednotlivé krajiny pristúpili ku 
kráteniu štipendijných mesiacov pre schválené siete. Vzhľadom na kvótu 600 štipendijných mesiacov 
schválenú MŠVVaŠ SR, národná kancelária musela požiadavky zahraničných partnerských univerzít 
skrátiť o 2 979 mesiacov. E. Sorantin prezentovala kroky, ktoré budú nasledovať po ohlásení výsledkov 
koordinátorom sietí. 
 
Ku koncu zasadnutia  bola za víťaznú sieť Ministerskej ceny za akademický rok 2012/2013 vyhlásená 
sieť RO 58 (slovenskými partnermi je z Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, 
so sídlom v Prešove, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, so 
sídlom v Trnave a Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline).    

Informácia o schválených sieťach v programe na akademický rok 2014/2015 

Z celkového počtu sietí všetkých zúčastnených krajín programu CEEPUS vystupuje 7 % zapojených 
inštitúcií v pozícii koordinátora siete (69 vysokoškolských inštitúcií) a 93 % v pozícii partnera siete (955 
vysokoškolských inštitúcií).    
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Z hľadiska odborového zamerania sú najviac zastúpené siete z oblasti strojníctva a výrobných 
technológií (26%).  

 
 
Čo sa týka spoločných študijných programov, ktorých vytváranie je prioritou v rámci programu CEEPUS, 
nasledujúce grafy ukazujú počet a typy spoločných študijných programov, ktoré siete rozvíjajú 
a realizujú. 
 
Najviac sietí rozvíja 1 - 3 spoločné študijné programy, ako ilustruje nasledujúci graf: 

 
 
Typy spoločných študijných programov: 

 spoločný titul (35 %) 

 spoločné vedenie záverečných prác („thèse en cotutelle“) (35 %) 

 dvojitý titul (17 %) 

 „multiple degree“ (12 %) 
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Stupeň štúdia, na ktorom je rozvíjaný spoločný študijný program: 

 štúdium 1. stupňa (31 %) 

 štúdium 2. stupňa (32 %) 

 štúdium 3. stupňa (6 %) 

 spoločné vedenie záverečných prác („thèse en cotutelle“) (30 %) 
 

 
 
Pomer sietí, ktoré rozvíjajú spoločné študijné programy (59 %) a implementujú spoločné študijné 
programy (35 %).  
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Na základe hodnotenia národných expertov jednotlivých členských krajín bolo schválených 8 sietí, ktoré 
koordinujú slovenské vysoké školy, v rámci schválených sietí vystupujú slovenské vysoké školy ako 
partneri 99-krát. Spolu so Slovinskom sme na 4. mieste v počte koordinátorov a takisto na 4. mieste 
v počte partnerských univerzít.  
 

 
 
Zoznam všetkých schválených sietí so slovenským zastúpením tvorí Prílohu č. 3. 
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Účasť slovenských vysokých škôl v schválených sieťach v akademickom roku 
2014/2015 

V akademickom roku 2014/2015 je zapojených do sietí v rámci programu 17 slovenských verejných 
vysokých škôl (novozapojenou inštitúciou je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne): 

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

 

Školenie národných kancelárií (3. apríl 2014, Viedeň) 
 
Dňa 4. apríla 2014 sa konalo v priestoroch Centrálnej kancelárie školenie pracovníkov národných 
kancelárií, na ktorom sa preberali nasledujúce kroky v administrácii sietí po ich schválení a úlohy 
národných kancelárií. Témou bola aj práca s novou funkciou v elektronickom systéme, tzv. „scholarship 
pools“, ktoré umožňujú udeľovanie štipendijných mesiacov sieťam „umbrella“. Pracovníci národných 
kancelárií dostali priestor na otázky a diskusiu o dôležitých témach pri administrácii programu, najmä čo 
sa týka prijímania zahraničných mobilít a čerpania štipendijných mesiacov. Zasadnutie bolo ukončené 
v poobedňajších hodinách.  
 

Stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS (19. jún 2014) 
 
Vzhľadom na novú fázu v programe CEEPUS, ktorá začala prihlasovaním na mobility na nasledujúci 
akademický rok 2014/2015 v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl, národná 
kancelária programu zorganizovala dňa 19. júna 2014 stretnutie koordinátorov a partnerov sietí 
programu CEEPUS v Bratislave.  
 
Na stretnutí sa zúčastnilo celkovo 20 koordinátorov a partnerov. Pracovníčky národnej kancelárie 
zhodnotili proces registrácie sietí na akademický rok 2014/2015 a informovali o nových podmienkach 
v programe, platných od nasledujúceho akademického roka 2014/2015, ktoré sa týkajú prichádzajúcich 
aj odchádzajúcich mobilít, ale aj povinností koordinátorov pri plánovaní využitia štipendijných mesiacov. 
Koordinátorky programu zároveň novým koordinátorom a partnerom programu predstavili prácu 
s elektronickým systémom na schvaľovanie prihlášok. V závere stretnutia bol priestor na diskusiu 
a praktické otázky ohľadom administrácie programu a zabezpečovania mobilít.  
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Školenie národných kancelárii (28. a 29. august 2014, Viedeň) 
 
Na základe pozvania generálnej tajomníčky programu CEEPUS p. Elisabeth Sorantin sa koordinátorky 
slovenskej národnej kancelárie Mgr. Alena Wolzbergerová a Mgr. Nikola Bajánová zúčastnili 
dvojdňového školenia národných kancelárií programu CEEPUS vo Viedni. Školenie sa uskutočnilo 
v dňoch 27. - 28. augusta 2014 v priestoroch Centrálnej kancelárie programu.  
Predmetom školenia bolo zoznámenie sa s programom CEEPUS, jeho administrácia na národnej 
úrovni, práca s internetovou stránkou www.ceepus.info, so systémom schvaľovania prichádzajúcich 
a odchádzajúcich mobilít, so schvaľovaním a administráciou univerzitných a vysokoškolských sietí. 
Zamerali sme sa aj na hodnotenie expertov, ktoré súvisí so schvaľovaním sietí a  prideľovaním 
štipendijných mesiacov na ďalší akademický rok.  
 

Hodnotiaca konferencia programu CEEPUS (11. december 2014) 
 
Dňa 11. decembra 2014 sa v Kielce uskutočnila 20. hodnotiaca konferencia programu CEEPUS, na 
ktorej sa zúčastnili národné kancelárie a experti z členských krajín – Rakúska, Bosny a Hercegoviny, 
Bulharska, Chorvátska, Česka, Maďarska, Macedónska, Moldavska, Poľska, Rumunska a Slovenska, 
spolu s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS. Za Slovensko sa zúčastnili koordinátorky programu 
CEEPUS z národnej kancelárie, Mgr. Alena Wolzbergerová a Mgr. Nikola Bajánová, a národný expert 
prof. Marián Dzimko.  
 
Prvým bodom stretnutia bola diskusia o vyplácaní štipendií, keďže v roku 2014 došlo v prípade 
viacerých krajín k meškaniu vyplácania. Išlo najmä o Bosnu a Hercegovinu, kde bolo meškanie 
spôsobené povodňami, ktoré krajinu zasiahli v roku 2014. Problémy s vyplácaním grantov nastali aj 
v Albánsku, ktorého zástupcovia sa na Hodnotiacej konferencii nezúčastnili.  
 
V ďalšom bode programu generálna tajomníčka informovala účastníkov o prebiehajúcom celkovom 
hodnotení programu, ktoré vykonáva Centrum pre sociálne inovácie (Center for Social Innovation). 
Hodnotenie sa zameriava najmä na učiteľské mobility.  
 
Témou stretnutia boli aj spoločné študijné programy, tzv. joint programmes, ktoré sú v súčasnosti 
podmienkou na vznik novej siete. V súvislosti s ťažkosťami pri akreditácii programov však Centrálna 
kancelária navrhla, aby bola táto podmienka vypustená. S návrhom súhlasili všetci zúčastnení 
zástupcovia národných kancelárii.   
 
V záverečnej časti stretnutia nasledovalo krátke školenie pre národné kancelárie o novinkách 
v elektronickom systéme programu CEEPUS a o novej aplikácii na kontrolu dokumentov, ktoré sú 
súčasťou prihlášok na zakladanie sietí.  
 

Stretnutie zástupcov ministerstiev členských krajín programu CEEPUS (12. 
december 2014) 
 
Stretnutie zástupcov ministerstiev členských krajín programu CEEPUS sa uskutočnilo dňa 12.decembra 
2014 v Kielce. Za Slovenskú republiku sa ho zúčastnili Mgr. Martina Stiffelová, riaditeľka Odboru 
bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí 
MŠVVaŠ, a PhDr. Emília Malacká, štátny radca uvedenej sekcie, pracovníčky národnej kancelárie Mgr. 
Alena Wolzbergerová a Mgr. Nikola Bajánová a prof. Marián Dzimko. Stretnutia sa zúčastnili 
zástupcovia ministerstiev z 13 členských krajín programu, chýbali zástupcovia z Albánska a Srbska.  

http://www.ceepus.info/
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Na začiatku zasadnutia generálna tajomníčka predstavila aktuálny vývoj v programe po 20 rokoch jeho 
existencie a aktuálne výzvy v jeho riadení a zlepšovaní.  
 
Súčasťou programu bolo aj vystúpenie prorektora Technickej univerzity v Cluj-Napoca v Rumunsku, 
ktorá získala Ministerskú cenu v roku 2014. Pán Popa predstavil projekty sietí, v ktorých Technická 
univerzita v Cluj-Napoca participuje, pričom kládol dôraz najmä na spoluprácu medzi vedcami 
z viacerých odvetví a vedných disciplín.   
 
Významným bodom programu bolo aj oznámenie výšky plánovanej kvóty štipendijných mesiacov na 
akademický rok 2015/2016 zo strany prítomných zástupcov z ministerstiev. Slovenská republika ohlásila 
zotrvanie na počte 600 štipendijných mesiacov, zvýšenie ohlásili Maďarsko a Česká republika, ostatné 
krajiny tiež zachovali kvótu z minulého roku. Oznámené výšky štipendijných mesiacov ešte bude musieť 
byť potvrdené ministrami písomnou formou. 
 
V závere stretnutia generálna tajomníčka a zástupca Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy 
Českej republiky, pán Ladislav Bánovec, informovali o stretnutí pri príležitosti udeľovania Ministerskej 
ceny, ktoré sa bude konať 9. apríla 2015 v Prahe.  
 

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V. (3. december 2014) 
 
Dňa 3. decembra 2014 organizovala SAIA piaty ročník konferencie pod názvom „Deň akademickej 
mobility a internacionalizácie V“. Cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a 
výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii 
svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách a zmenách v legislatíve a podporných 
programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich 
pôsobenia.  
 
Piaty ročník podujatia sa zameriaval najmä na oblasť rozvoja ľudských zdrojov vo vysokoškolskom 
vzdelávaní a vede (inovatívne, resp. „priemyselné“ doktoráty a ich medzinárodný rozmer), ako aj 
problematike propagácie vysokoškolského štúdia na  Slovensku zahraničným záujemcom. Venovali sme 
sa aj aktuálnemu dianiu vo vybraných programoch podpory medzinárodnej spolupráce, mobility a 
rozvoja ľudských zdrojov vo vysokom školstve a vede. Podujatia sa zúčastnilo okrem 13 prednášajúcich 
celkovo 90 účastníkov z akademického prostredia.   
 
Súčasťou programu konferencie bola aj prezentácia Mgr. Daniely Kirdovej s názvom „Novinky v 
podpore z Akcie Rakúsko - Slovensko a ďalšie programy na podporu mobilít administrované SAIA 
(Národný štipendijný program SR, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody“, v ktorej okrem iného 
predstavila aj program CEEPUS a  informačné letáky o programe boli distribuované všetkým 
účastníkom v konferenčných materiáloch.  
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Návrh rozpočtu programu CEEPUS na rok 2015 
 
Na základe priemerných nákladov na štipendiá a cestovné výdavky v rokoch 2012 – 2014 predkladáme 
návrh rozpočtu na program CEEPUS na rok 2015 vo výške 281 876 €. Keďže ministerstvo 
neakceptovalo návrh na úpravu výšky štipendií a spôsobu ich vyplácania, kalkuláciu predkladáme podľa 
doterajšieho systému. 
 
Pre porovnanie na rok 2014 sme použitím rovnakého výpočtu kalkulovali s predpokladanými výdavkami 
vo výške 275 157,68 €, pričom rozpočet určený ministerstvom v rozpise prostriedkov bol vo výške 
270 000 €; reálne čerpanie na konci roka bolo 265 918,65 € (teda 96,6 % z predpokladaných nákladov 
a 98,5 % z prostriedkov vyčlenených na program ministerstvom). 
 
Tabuľka 1: Návrh rozpočtu pre program CEEPUS na rok 2015 
 

Kategória Počet mesiacov Suma 

Štipendiá 600 231 080,00 € 

Cestovné - 15 796,39 € 

Administratíva - 35 000,00 € 

Celková suma - 281 876,39 € 

 
 
Pri výpočte predpokladaných nákladov na štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských 
učiteľov sme vychádzali z počtu prijatých zahraničných štipendistov v rokoch 2012 až 2014. 
 
 
Tabuľka 2: Výpočet nákladov na štipendiá na základe predchádzajúcich rokov 
 

  2012* 2013* 2014* 

Priemer 
(2012 - 
2014) 

Predpokladaný 
počet štipendií 
v roku 2015** 

Výška 
mesačných 
štipendií 

Predpokladané 
náklady na 
štipendiá          
v roku 2015*** 

Študenti 52,00% 42,00% 40,00% 44,66% 268 280,00 € 75 040,00 € 

Doktorandi 13,00% 18,00% 11,00% 14,00% 84 470,00 € 39 480,00 € 

Učitelia 35,00% 40,00% 49,00% 41,33% 248 470,00 € 116 560,00 € 

        100% 600   231 080,00 € 
 
Vysvetlivky: 
* Podiel využitia kvóty štipendijných mesiacov v rokoch 2012 – 2014 podľa kategórií štipendistov. 
** Predpokladaný počet udelených štipendií vychádza z priemeru udelených štipendií v rokoch 2012 – 2014, vzhľadom na 
počet 600 štipendijných mesiacov. 
*** Predpokladané náklady na štipendiá v roku 2015 vychádzajú z priemeru udelených štipendií v rokoch 2012 – 2014. 
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Tabuľka 3: Výpočet predpokladaných nákladov na cestovné na rok 2015 na základe predchádzajúcich 
rokov 
 

  A   B C D E 

Slovenskí 
štipendisti celkom 

Počet 
schválených 
štipendistov zo 
SR 

Slovenskí 
štipendisti, 
ktorí žiadali 
o refundáciu 
cestovného 

Počet 
štipendistov s 
cestovným 

% z celkového 
počtu 
schválených 
štipendistov 

Náklady 
celkom 

Priemern
á suma 
na 
jedného 
štipendist
u 

Akad. rok 2011/2012 527 
Kalendárny rok 
2012 169 32,10% 12 830,94 € 75,92 € 

Akad. rok 2012/2013 605 
Kalendárny rok 
2013 188 31,07% 15 992,51 € 85,07 € 

Akad. rok 2013/2014 548 
Kalendárny rok 
2014 218 39,80% 18 565,72 € 85,16 € 

PRIEMERNÁ 
HODNOTA za 
predchádzajúce 3 
akad. roky 560   191,7 34,31% 15 796,39 € 82,05 € 

         

Štipendisti - 
očakávanie v roku 
2014  560 

Kalendárny rok 
2015 – 
predpokladaný 
rozpočet na rok 
2015 * 191,7 34,31% 15 796,39 € 82,05 € 

 
Vysvetlivky: 
* Očakávaný počet žiadateľov o cestovné v roku 2015 vychádza z priemeru reálneho pomeru počtu žiadateľov o cestovné  
v rokoch 2012 – 2014 voči celkovému počtu schválených štipendistov v obdobných obdobiach (keďže cestovné náklady sa 
zúčtujú v kalendárnom roku a on-line systém programu CEEPUS umožňuje len sledovanie schválení mobilít po 
akademických rokoch, dochádza k istému posunu medzi skupinami údajov, nemal by však mať významný vplyv na 
kalkuláciu očakávaných výdavkov). Rovnako je kalkulovaná aj priemerná suma cestovného na jedného štipendistu, ktorá 
slúži na výpočet očakávanej čiastky na rok 2015. 

 
 
 
Spracovali: Mgr. Alena Wolzbergerová, Mgr. Nikola Bajánová, Ing. Andrea Nguyenová 
 
Bratislava 30. 1. 2014 
 
 
Mgr. Alena Wolzbergerová 
Národná kancelária programu CEEPUS 
 
Prílohy: 
 

1. Štipendiá vyplatené zahraničným štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2014) 

2. Cestovné vyplatené slovenským štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2014) 
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3. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS 
v akademickom roku 2014/2015 

4. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS 
v akademickom roku 2013/2014 

5. Prehľad seminárov a iných podujatí, na ktorých bol prezentovaný program CEEPUS 
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