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Zabezpečenie programu v roku 2021 
 
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 2021 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, 

• aktívne poskytovanie informácií zahraničným študentom, doktorandom a vysokoškolským učiteľom 
v súvislosti s krízovou a mimoriadnou situáciou na Slovensku v dôsledku pandémie spojenej so 
šírením ochorenia COVID-19, 

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

• aktualizácia informácií o programe CEEPUS na webstránke 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 potlač propagačných materiálov CEEPUS, 

• organizovanie virtuálnych 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. 

Pandémia Covid-19 a jej vplyv na administráciu programu 
 
Situácia spojená s opatreniami na zastavenie šírenia Covid-19 vo svete ovplyvnila v roku 2021 
administráciu štipendijných pobytov, ich propagáciu a zároveň aj vycestovanie štipendistov v rámci 
štipendijných programov. Pandémia zásadne ovplyvnila aj počet záujemcov o štipendiá programu 
CEEPUS. Napriek tomu sa program darilo organizačne zabezpečovať, no vyžiadalo si to značnú 
flexibilitu v organizovaní pobytov štipendistov (schvaľovanie posunov pobytov, komunikácia ohľadom 
predčasne ukončených pobytov z dôvodov obmedzení, a tiež ohľadom rušenia už schválených pobytov 
z dôvodu nemožnosti ich realizácie s ohľadom na opatrenia na národnej aj inštitucionálnej úrovni). 
Rovnako mali obmedzenia vplyv aj na propagačné a informačné aktivity, ktoré bolo možné realizovať 
len v on-line priestore a nie ako fyzické aktivity. Všetky tieto obmedzenia a neistota si vyžiadali aj daň v 
podobe posunov aktivít v už schválených projektoch, ale v istej miere aj s nerealizovaním schválených 
pobytov (ktoré sa v prípade možností tiež niekedy posunuli). 
 
SAIA, n. o., počas kalendárneho roka 2021 pravidelne informovala štipendistov (slovenských 
i zahraničných), ktorých pobyty boli ovplyvnené situáciou okolo šírenia COVID-19. Aktuálne informácie 
boli poskytnuté štipendistom mailom a tiež zverejnené na webstránke. Všetky vydané odporúčania 
a usmernenia sú k dispozícii na webstránke SAIA, kde bola vytvorená v rámci Aktualít špeciálna stránka 
venovaná informáciám pre štipendistov v súvislosti so šírením Covid-19. Táto stránka bola vo forme 
odkazov prepojená aj na programovú webstránku CEEPUS (a to v slovenskej a anglickej jazykovej 
verzii). 
 
V súvislosti s pretrvávajúcou pandemickou situáciou a s ňou spojenými prijímanými opatreniami, ktorých 
dôsledkom je obmedzenie mobility a pohybu osôb, SAIA vypracovala návrh „Zásad pre priznávanie a 
vyplácanie štipendií a cestovných grantov v štandardných podmienkach a v podmienkach ovplyvnených 
mimoriadnymi okolnosťami“. Tieto zásady sa vzťahujú na štipendiá a cestovné granty vyplácané SAIA, 
n. o., v rámci programov Národný štipendijný program SR, Akcia Rakúsko – Slovensko a CEEPUS a 
umožňujú vyplácanie štipendia aj v prípade virtuálnej alebo kombinovanej mobility. Zásady boli po 
spripomienkovaní schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a 
nadobudli účinnosť 22.10.2021 po súhlase všetkých zainteresovaných sekcií MŠVVŠ. Dokument bol 
zverejnený na webstránke SAIA v slovenskom origináli, ako aj v anglickom preklade slovenského 
originálu. Princípy zásad prevzalo aj MŠVVŠ SR pre vyplácanie štipendií v rámci medzivládnych 
bilaterálnych dohôd, ktoré priamo administruje. Tieto zásady nahradili predchádzajúce pravidlá vydané 

http://www.ceepus.info/
http://www.ceepus.saia.sk/
http://www.granty.saia.sk/
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dokumentom „Usmernenie zo dňa 3. 4. 2020 pre štipendistov programov administrovaných SAIA, n. o., 
ktorých pobyty sú ovplyvnené situáciou okolo šírenia COVID-19“. 

Financovanie programu v roku 2021 
 
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 2021 sumu 
245 000 EUR – zníženie tejto sumy o 60 000 € oproti roku 2020 bolo vopred odkonzultované zo strany 
MŠVVŠ SR so SAIA a bolo vzájomne odsúhlasené vzhľadom na už známu aktuálnu situáciu v súvislosti 
s pandémiou na začiatku roka, a teda že letný semester bude značne ovplyvnený nemožnosťou mobilít. 
Z tejto sumy bolo v rámci rozpočtu SAIA predbežne vyčlenených 193 390 EUR na štipendiá a cestovné 
náhrady štipendistov a 51 610 EUR na administratívne zabezpečenie programu. Pod vplyvom 
pandémie a opatrení prijímaných národnými orgánmi proti šíreniu choroby však bolo mnoho 
schválených aktivít (štipendijných pobytov a projektov) buď predčasne ukončených, zrušených, alebo 
presúvaných do ďalších období, resp. skracovaných. Z uvedeného dôvodu preto nebolo možné 
vyčerpať prostriedky na program CEEPUS v plnej miere pod vplyvom vyššej moci. O tejto situácii 
informovala SAIA ako národná kancelária programu včas aj MŠVVŠ SR, pričom sa snažila hľadať aj 
riešenie pre možnosť využitia prostriedkov v nasledujúcom roku vzhľadom na dopady vyššej moci. SAIA 
26. 10. 2021 informovala MŠVVŠ SR (SMSaEZ) o pravdepodobnej výške prostriedkov, ktoré vzhľadom 
na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie nebude možné do konca roka 2021 čerpať. Vzhľadom na 
ďalšie zhoršovanie pandemickej situácie od októbra však došlo k ďalším rušeniam plánovaných mobilít 
na Slovensku. Preto prostriedky vyčlenené na program zo slovenskej strany a nevyčerpané v roku 2021 
dosiahli celkovo výšku 132 031,83 € (prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu, resp. ani neboli 
zálohovo vyžiadané pri zohľadnení situácie). Vysoké nečerpanie prostriedkov je spôsobené najmä tým, 
že k prísnej aplikácii protipandemických pravidiel a prechodu výučby na vysokých školách na on-line 
formu dochádzalo práve v čase letného semestra 2020/21 (opatrenia sa uvoľnili až po apríli), ako aj 
zimného 2020/21 (nástup sprísňovania od októbra a trvá), a teda štipendisti, ktorým boli pobyty 
schválené, nemohli tieto pobyty plnohodnotne, resp. vôbec realizovať. 
 
 Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o skutočných príjmoch prostriedkov a ich využití na program. 
 
Prehľad o platbách zo strany MŠVVaŠ SR na zabezpečenie programu v období január – 
december 2021: 
 

Dátum prijatia platby na účet SAIA: Suma 

25.01.2021 – 1. zálohová platba   40 000,00 EUR 

04.05.2021 – 2. zálohová platba 30 000,00 EUR 

06.08.2021 – 3. zálohová platba 10 000,00 EUR 

02.11.2021 – 4. zálohová platba   55 000,00 EUR 
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Spolu 135 000,00 EUR 

 
Prehľad o využití finančných prostriedkov na program CEEPUS v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 
2021:  
 

Štipendiá vyplatené 
zahraničným štipendistom 

138 osôb (v rozsahu 146,25 štipendijných 
mesiacov; menný zoznam v Prílohe 1) 

  64 385,00 EUR 

Cestovné vyplatené 
slovenským štipendistom 

24 mobilít  
(menný zoznam v Prílohe 2) 

    1 960,53 EUR 

Administratívne 
a organizačné 
zabezpečenie SAIA, n. o. 

   46 622,64 EUR 

SPOLU ČERPANÉ 
112 968,17 EUR 
 

 

Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu 
CEEPUS 

Prijatia zahraničných štipendistov v kalendárnom roku 2021  
 
V roku 2021 Národná kancelária schválila 239 žiadostí v rámci sietí v rozsahu 248,5 štipendijných 
mesiacov a 40 žiadostí v rámci freemover mobilít v rozsahu 45 štipendijných mesiacov. Väčšina 
pôvodne schválených mobilít musela byť z dôvodu pandémie zrušená, a tak v konečnom dôsledku 
prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 138 zahraničných štipendistov v rozsahu 
146,25 štipendijných mesiacov. Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi ilustruje nasledujúci graf: 
 

 
 

 
Poznámka: Nižší počet štipendijných mesiacov oproti počtu osôb v roku 2019  je spôsobený tým, že na krátkodobé exkurzie 
v trvaní od 3 do 6 dní národná kancelária neudeľuje celý štipendijný mesiac, ale prepočítava ho pomerne k počtu dní 
schváleného pobytu. Tento prístup bol so súhlasom Národnej komisie CEEPUS zavedený v roku 2015 (konkrétne 
akademický rok 2014/2015). Pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi treba vziať do úvahy, že v predchádzajúcich rokoch sa 
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na tento typ pobytu v súlade s dovtedy platnými pravidlami udeľovalo paušálne 0,5 štipendijného mesiaca, bez zohľadnenia 
trvania samotného pobytu. Keďže v rokoch 2020 a 2021 vzhľadom na pandemickú situáciu tieto typy skupinovo 
organizovaných mobilít neprebiehali, je situácia odlišná. 

 
V rámci celkového počtu prijatých štipendistov v roku 2021 prijali slovenské vysoké školy 8 študentov  
v rozsahu 16 štipendijných mesiacov, 23 doktorandov v rozsahu 23,25 štipendijných mesiacov a 107 
učiteľov v rozsahu 107 štipendijných mesiacov. Ako vidno, zvyčajne dobré výsledky programu 
v predošlých rokoch zásadne ovplyvnila pandémia Covid-19 a obmedzenia v mobilite spôsobené 
protiepidemickými opatreniami. 
 

 
 

Menný zoznam zahraničných štipendistov, ktorí absolvovali štipendijné pobyty na slovenských vysokých 
školách v roku 2021, tvorí prílohu k správe (Príloha 1). 
 
Podobne ako po minulé roky, aj v roku 2021 mali najväčšie zastúpenie medzi prijatými štipendistami  
na slovenských univerzitách štipendisti z krajín Česká republika a Poľsko. Najviac štipendistov prijali 
slovenské univerzity tento rok z Českej republiky (43 štipendistov), následne z Poľska (28 štipendistov), 
z Rumunska (21 štipendistov) a zo Srbska (18 štipendistov).  
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Najviac zahraničných štipendistov tento rok prijala Technická univerzita v Košiciach (53 štipendistov) a 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (26 štipendistov). Obe univerzity v uplynulých rokoch patrili 
medzi najaktívnejšie univerzity. Po nich v počte prijatých štipendistov nasleduje Žilinská univerzita v 
Žiline s počtom 16 prijatých štipendistov a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s počtom 13 
prijatých štipendistov. Súkromné vysoké školy, podobne ako minulý rok, neprijali žiadnych štipendistov. 
 

 
 
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, TUAD Trenčín – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 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, UCM Trnava – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, UVLF Košice – 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, VŠMU Bratislava  – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
VŠVU Bratislava  – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, ŽU Žilina  – Žilinská univerzita v Žiline, VŠM Trenčín – 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, VŚ Sládkovičovo – Vysoká škola Danubius. 
 

Krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v roku 
2021  
 
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. Napriek snahe koordinátorov i administrátorov programu sa však v roku 2021 v 
rámci projektov sietí na akademický rok 2020/2021 a akademický rok 2021/2022 nemohli uskutočniť 
žiadne exkurzie, intenzívne kurzy ani koordinačné stretnutia z dôvodu protipandemických opatrení, 
ktoré boli zavedené na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19.  
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Okrem toho, so zreteľom na potrebu efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými 
prostriedkami a s ohľadom na možnosti v čerpaní štipendijných mesiacov, národná kancelária so 
súhlasom národnej komisie vyhlasuje výzvu 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 vyplynula z realizovania spolupráce v rámci siete. Vzhľadom k pandemickej 
situácii, prechodu na on-line výučbu a nemožnosti stretávania sa viacerých osôb súčasne národná 
kancelária po dôkladnom zvážení v roku 2021 výzvu na predkladanie projektov krátkodobých exkurzií, 
intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí nevyhlásila, keďže nebol predpoklad pre ich realizáciu.  
 

Refundácia cestovných nákladov vyslaných slovenských štipendistov v roku 
2021 
 
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. 
 
V roku 2021 refundovala SAIA 24 mobilít slovenským štipendistom vo výške 1 960,53 EUR. Menný 
zoznam slovenských štipendistov, ktorým boli preplatené cestovné náklady v roku 2021 tvorí prílohu k 
správe (Príloha 2). Aj tieto čísla, žiaľ, potvrdzujú silné dopady pandémie na program. 
 

Prijatia a vyslania štipendistov v akademickom roku 2020/2021  
 
Keďže sú mobility programu CEEPUS realizované v rámci akademických rokov a program sleduje 
napĺňanie kvót členskými štátmi za akademické roky, predkladáme na tomto mieste správy prehľad 
o dosiahnutých výsledkoch v rámci ukončeného akademického roka 2020/2021. Treba povedať, že oba 
semestre sledovaného akademického roka boli výrazne poznačené zavádzanými cestovnými a inými 
opatreniami proti pandémii a rušením už naplánovaných a schválených pobytov (pre porovnanie, 
pandémia covid-19 v akademickom roku 2019/2020 zasiahla len letný semester, pričom aj ten sa 
rozbehol ešte mimo protipandemických opatrení, a teda aspoň časť začatých mobilít bolo možné 
čerpať). 
 
Národná kancelária spracovala v akademickom roku 2020/2021 spolu 332 žiadostí prichádzajúcich 
štipendistov, z ktorých 49 bolo v kategórii freemover. Štipendium udelila celkovo 264 žiadateľom a 
zamietla 62 žiadostí. Z pôvodne schválených mobilít bolo 99 zrušených ešte v priebehu sledovaného 
akademického roka, lebo schválení štipendisti svoje plánované mobility nemohli uskutočniť, primárne 
z dôvodu protipandemických opatrení súvisiacich so šírením ochorenia Covid-19 a 108 mobilít bolo 
následne zrušených po skončení sledovaného akademického roka z dôvodu, že štipendisti na mobility 

 
1 Pri organizovaní intenzívnych kurzov alebo študentských exkurzií v rámci programu CEEPUS sa stanovujú pre 
zahraničných študentov a doktorandov finančné prostriedky vo výške 29,50 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. 

http://www.ceepus.saia.sk/
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nenastúpili a mobility sa tým pádom nerealizovali. V akademickom roku 2020/2021 vysoké školy tak 
prijali celkom 63 štipendistov v rozsahu 75 štipendijných mesiacov. 
 
Národná kancelária spracovala v akademickom roku 2020/2021 spolu 385 žiadostí odchádzajúcich 
štipendistov, z ktorých 74 bolo v kategórii freemover. Z pôvodne spracovaných mobilít bolo nakoniec 
primárne z dôvodu protipandemických opatrení súvisiacich so šírením ochorenia Covid-19 zo Slovenska 
na mobility v rámci programu vyslaných 180 štipendistov v rozsahu 224 štipendijných mesiacov. 
 
Vývoj počtu mobilít prijatých a vyslaných štipendistov za uplynulé tri akademické roky ilustrujú 
nasledujúce grafy: 
 

 
 

 
 
 
Rozloženie schválených mobilít prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 2020/2021 
podľa cieľových skupín ilustrujú nasledujúce grafy: 
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Počet štipendistov, ktorých prijali a vyslali jednotlivé slovenské vysoké školy, znázorňuje nižšie uvedený 
graf. Nižšie počty prijatých aj vyslaných štipendistov v akademickom roku 2020/2021 sú spojené 
s protipandemickými opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19. Počty vyslaných štipendistov 
prevyšujú nad počtami prijatých štipendistov v prípade veľkej väčšiny slovenských vysokých škôl. Počty 
vyslaných štipendistov výrazne prevyšujú nad prijatiami napríklad u Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave a u Ekonomickej univerzity v Bratislave. Naopak, počty prijatých uchádzačov mierne 
prevyšujú nad vyslanými v prípade Katolíckej univerzity v Ružomberku a Technickej univerzity vo 
Zvolene. 
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Pozn.: AU Banská Bystrica – Akadémia umení v Banskej Bystrici, 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, TUAD Trenčín – Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne, 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, UCM Trnava – 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, UVLF Košice – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, VŠMU 
Bratislava  – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, VŠVU Bratislava – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 
ŽU Žilina  – Žilinská univerzita v Žiline, PEVŠ – Paneurópska vysoká škola, SZU – Slovenská zdravotnícka univerzita. 

 
 
Z hľadiska krajín v rámci programu aj v tomto akademickom roku Slovensko najviac spolupracovalo 
s krajinami ako Česká republika a Poľsko. Na treťom mieste bolo Maďarsko, a na štvrtom mieste 
Chorvátsko. Počty zahraničných štipendistov podľa domácej krajiny a počty slovenských štipendistov 
podľa cieľovej krajiny zobrazuje nasledujúci graf: 
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Zahraniční uchádzači o štipendium na Slovensku v roku 2022  
 
Na rok 2022, t. j. na letný semester 2021/2022, si podávali záujemcovia prihlášky k 31. októbru 2021 
(uchádzači v rámci sietí) a k 30. novembru 2021 (freemoveri). Slovenská národná kancelária k 31. 
decembru 2021 schválila na obdobie od januára do augusta 2022 celkom 142 mobilít študentov, 
doktorandov a učiteľov v rámci sietí v rozsahu 148 štipendijných mesiacov a 29 freemoverov v rozsahu  
30 štipendijných mesiacov. Schvaľovanie ďalších žiadostí bude prebiehať aj v roku 2022. 
 
 

Informovanosť o programe  
 
V roku 2021 poskytli koordinátori programu a pracovníci kancelárie SAIA, n. o., v Bratislave informácie o 
programe CEEPUS osobne, telefonicky alebo e-mailom v 338 prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 
872 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 179 prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 35 prípadoch záujemcom zo zahraničia. 
 
Nižšie medziročné číslo informovanosti uchádzačov programu v pracoviskách SAIA, n. o., je 
zapríčinené protipandemickými opatreniami spojenými so šírením ochorenia COVID-19, a tým aktuálne 
zníženým dopytom po zahraničných mobilitách, ako aj prechodom viacerých domácich aj zahraničných 
univerzít na online výučbu. Zároveň, pozornosť záujemcov o mobility sa presunula aj na on-line 
informácie, preto intenzívnejšie sú využívané sociálne siete a iné cesty, s cieľom udržiavať záujem 
o program. 
 
SAIA poskytla informáciu o programe CEEPUS a možnostiach podpory mobilít v roku 2021 aj v rámci 
rôznych podujatí: 

• semináre a informačné vstupy – 35 podujatí, 1 279 účastníkov, 
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• konferencie a pracovné stretnutia – 1 podujatie, 35 účastníkov, 

• veľtrhy a výstavy – 2 podujatia, 125 účastníkov. 
 
Nižší počet zrealizovaných podujatí je spojený s opatreniami počas pandemickej situácie zapríčinenej 
globálnym šírením ochorenia COVID-19. Podujatia boli od 2. kvartálu sledovaného obdobia realizované 
formou online webinárov, stretnutí a seminárov, pričom viacero z webinárov bolo nahrávaných a sú po 
ich konaní dostupné na verejne prístupnom kanáli SAIA na službe YouTube 
(https://youtube.com/channel/UC8KlpBwt-8NYphu_Cd5gz9Q). V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 
bola návštevnosť videí, v rámci ktorého bol program CEEPUS prezentovaný detailnejšie, nasledujúca: 
 
 

Video na YouTube: Počet videní: 

Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy 16 

 
Samozrejme, program CEEPUS bol krátko propagovaný aj na ostatných webinároch, ktorých záznam je 
zverejnený na uvedenom kanále YouTube. Kompletný zoznam podujatí, na ktorých boli poskytnuté 
informácie o programe CEEPUS, tvorí prílohu k správe (Príloha 5). 
 

Informácie na webových stránkach 
 
Informácie o programe CEEPUS boli aj v tomto roku poskytované prostredníctvom webovej 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.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. 2021 do 31. 12. 2021: 
 
 

Webstránka Jedinečné návštevy 

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

4778 

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)  

1464 

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)  

90 

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)  

15 

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)  

93 

 
 
Propagácia programu CEEPUS bola realizovaná aj prostredníctvom stránok SAIA, n. o., na Facebooku. 
V priebehu roka bolo zverejnených 9 príspevkov, z toho 2-krát išlo o propagáciu tematických webinárov 
a 2-krát o priame informovanie, s celkovým dosahom 12 759 ľudí. 
 
 
 

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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Publikácie  
 
V sledovanom období Národná kancelária programu CEEPUS spracovala aj dva 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.  
 
Bulletin SAIA so zameraním na program   Informačná brožúra o programe CEEPUS 

CEEPUS  (máj 2021)     (júl 2021) 
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Informácie o programe boli priebežne zverejňované aj v Bulletine SAIA (bulletin vychádza pravidelne 
mesačne v elektronickej podobe – 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. 
 
Informácia o programe bola taktiež spracovaná aj do výročnej publikácie „Štipendiá a granty 2022/2023“ 
(mimoriadny Bulletin SAIA), ktorá vyšla v júni.  
 
Národná kancelária programu CEEPUS v poslednom štvrťroku aktualizovala informačný leták 
o programe CEEPUS, ktorý obsahuje základné informácie o podmienkach prihlasovania na mobility 
a praktické rady týkajúce sa pobytu v zahraničí. Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu 
sa pripravuje len elektronická PDF verzia, ktorá je určená na rozosielanie e-mailom. 

Osobitné aktivity v programe CEEPUS v roku 2021 
 

Personálne zmeny v Národnej kancelárii CEEPUS 
 
V roku 2021 došlo k personálnej zmene na pozícii administrátora programu pre odchádzajúce mobility 
a siete programu CEEPUS, pričom od 15. mája 2021 nahradil predchádzajúcu administrátorku 
programu Mgr. Júliu Neiplovú nový administrátor Ing. Tomáš Galan.  
 

Registrácia sietí na akademický rok 2021/2022  
 
Do 15. januára 2021 prebiehala registrácia akademických sietí na nasledujúci akademický rok 
2021/2022, v rámci ktorej bolo možné požiadať o predĺženie činnosti existujúcich sietí, podať projekty 
nových sietí i pripojiť sa k už fungujúcej sieti. Koordinátorky národnej kancelárie v tomto období 
intenzívne komunikovali so záujemcami zo slovenských vysokých škôl a poskytovali im potrebné 
informácie. K 15. januáru bolo podaných 115 sietí, z toho 92 s účasťou slovenských vysokých škôl. 9 z 
podaných sietí bolo koordinovaných slovenskou vysokou školou a slovenské školy vystupovali 162-krát 
ako partneri, čo v porovnaní s ostatnými členskými krajinami ilustruje nasledujúci graf: 
 

http://www.saia.sk/
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Záujem o program CEEPUS teda zo strany vysokých škôl v zásade nepoľavuje2, a to aj napriek 
pandémii covid-19 a s tým spojenej sťaženej predvídateľnosti mobilít. 
 
V nasledujúcom období do 31. januára Centrálna kancelária kontrolovala predložené projekty sietí, 
najmä dokumenty nových sietí, resp. pristupujúcich partnerov (Letter of Intent, Letter of Endorsement, 
Curriculum), ktoré sú formálnou podmienkou pre zapojenie sa do programu CEEPUS. Po tejto formálnej 
kontrole boli siete v elektronickom systéme prerozdelené národným expertom na hodnotenie, ktoré bolo 
spustené 22. februára 2021 a trvalo do 8. marca 2021. Experti v každej krajine hodnotili siete podľa 
kritérií vopred určených Centrálnou kanceláriou; body v určitých kategóriách udeľovala aj národná 
kancelária. Hodnotenia za Slovensko sa finalizovali na virtuálnom zasadnutí Národnej komisie CEEPUS 
dňa 3. 3. 2021. 
 

Workshop pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev (24. február, 
virtuálne) 
 
Dňa 24. februára 2021 Centrálna kancelária CEEPUS zorganizovala pre zástupcov ministerstiev 
virtuálne neformálne stretnutie, ktorého cieľom bola diskusia venovaná postrehom a návrhom týkajúcich 
sa pokračovania programu. Pre toto stretnutie pripravila Národná kancelária CEEPUS podklad pre 
zástupcov MŠVVŠ. Zo strany MŠVVŠ bola na stretnutie prizvaná aj pracovníčka národnej kancelárie 
Mgr. Júlia Neiplová. Poznatky zhromaždené počas stretnutia budú spracované Centrálnou kanceláriou 
a budú súčasťou ďalších rokovaní týkajúcich sa formy programu v ďalšom programovom období. 

 
  

 
2 Pre porovnanie, v roku 2021 bolo k 15. januáru podaných 117 sietí, z toho 90 s účasťou slovenských 
vysokých škôl. 10 z podaných sietí bolo koordinovaných slovenskou vysokou školou a slovenské školy 
vystupovali 153-krát ako partneri. 
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Národná komisia programu CEEPUS 
 
Činnosť národnej komisie v roku 2021 

 
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. RNDr. Mária Kožurková, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; 

• doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 

• doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín; 

• PhDr. Emília Malacká, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR;  

• Mgr. Attila Rácz, PhD., Technická univerzita vo Zvolene; 

• prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., Trnavská univerzita v Trnave. 

Zasadnutie Národnej komisie CEEPUS (3. marec 2021, virtuálne) 

 
Dňa 3. marca 2021 SAIA, n. o., v Bratislave zorganizovala zasadnutie Národnej komisie programu 
CEEPUS. Zasadnutie sa realizovalo virtuálnou formou vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia súvisiace 
so šírením koronavírusu a ochorenia COVID-19. Zasadnutia komisie sa zúčastnili prof. Ing. Marián 
Dzimko, CSc., zo Žilinskej univerzity v Žiline, prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., z Trnavskej univerzity v 
Trnave., PhDr., doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doc. 
Ing. Lenka Lackóová, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, doc. Ing. Jozef Majerík, 
PhD., z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a PhDr. Emília Malacká z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svoju neúčasť z dôvodu technických problémov ospravedlnil, 
Mgr. Attila Rácz, PhD., z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý jemu pridelené projekty sietí ohodnotil 
a hodnotenie zaslal národnej kancelárii pred zasadnutím. Doc. Ing. Majerík, PhD., vzhľadom na 
pracovné okolnosti nemohol jemu pridelené siete do dňa zasadnutia ohodnotiť, avšak boli z jeho strany 
ohodnotené v systéme CEEPUS po zasadnutí komisie, a to k dátumu uzávierky systému hodnotenia 
sietí.  Všetkým členom komisie sa zároveň zasielal zápis a mali možnosť vyjadriť sa k prijatým záverom 
a odporúčaniam. Za SAIA, n. o., ako Národnú kanceláriu programu CEEPUS boli na zasadnutí prítomní 
výkonný riaditeľ Mgr. Michal Fedák a koordinátorky programu Mgr. Júlia Neiplová a Mgr. Milica Ivovič. 
 
Zasadnutie otvoril výkonný riaditeľ Mgr. Michal Fedák, ktorý privítal členov komisie pripojených on-line a 
zároveň informoval Národnú komisiu o jednotlivých bodoch zasadnutia. 
 

1. Informácie o výsledkoch programu za rok 2020 a plánovaných aktivitách na rok 2021 
 
M. Ivovič informovala členov komisie o dosiahnutých výsledkoch a aktivitách programu CEEPUS za 
uplynulý rok, a to vrátane štatistík prijatých a vyslaných študentov, doktorandov a učiteľov za uplynulý 
akademický rok 2019/2020. Komisiu informovala aj o prehľade aktivít národnej kancelárie od 
posledného zasadnutia národnej komisie a predstavila tiež prehľad o využití finančných prostriedkov na 
program CEEPUS v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 (prezentácia bola sprístupnená všetkým členom 
komisie a informácie sú zhrnuté aj vo výročnej správe programu CEEPUS za rok 2020 zverejnenej na 
webe programu www.ceepus.saia.sk). V rámci prehľadu aktivít počas kalendárneho roka 2020 boli 
predstavené aj prijaté opatrenia a dopady globálnej pandémie na administráciu a fungovanie programu 
CEEPUS. Následne bol komisii prezentovaný prehľad aktivít národnej kancelárie na kalendárny rok 
2021, ktorého súčasťou bola aj diskusia týkajúca sa možnosti otvoriť dodatočnú výzvu na projekty 
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exkurzií realizovaných v letnom semestri akademického roka 2020/2021. Členovia komisie sa zhodli, že 
výzva by za aktuálnych podmienok nemala byť otvorená, a to z dôvodu zlej pandemickej situácie a 
pozastavenia medzinárodnej mobility na pôde viacerých vysokých škôl na Slovensku aj v zahraničí. V 
prípade zlepšenia pandemickej situácie a záujmu zo strany univerzít a lokálnych koordinátorov o 
zorganizovanie exkurzií, a v prípade dostupnosti finančných prostriedkov, sa členovia komisie zhodli na 
opätovnom prerokovaní otvorenia výzvy. 
 

2. Hodnotenie sietí podaných na akademický rok 2021/2022 
 
V ďalšom bode programu výberová komisia pristúpila k hodnoteniu sietí podaných na akademický rok 
2021/2022. J. Neiplová informovala komisiu o počte podaných sietí predložených k uzávierke 15. 1. 
2021 a zložení sietí z hľadiska zastúpenia slovenských vysokoškolských inštitúcií v medzinárodnom 
meradle, a informovala komisiu aj o ďalšom postupe v programe po schválení sietí. Experti sa následne 
oboznámili s jednotlivými návrhmi hodnotenia sietí, ktoré vypracovali pred zasadnutím komisie, a 
spoločne rokovali o postupe pri hodnotení projektov sietí na nasledujúci akademický rok, ktoré budú 
individuálne vkladať do elektronického systému na stránke www.ceepus.info. V súvislosti s jednotlivými 
hodnoteniami sietí M. Fedák informoval členov komisie o skutočnosti, že doc. Ing. Majerík, PhD., 
vzhľadom na pracovnú vyťaženosť, nemohol jemu pridelené siete ohodnotiť ku dňu  zasadnutia, avšak 
hodnotenie zadá do elektronického systému na web stránke v súlade so stanoveným termínom 
uzávierky.     
 

3. CEEPUS IV 
 
V poslednom bode programu pracovníčky národnej kancelárie predstavili členom komisie základné 
body a témy prebiehajúcich virtuálnych stretnutí medzi pracovníkmi národných kancelárii CEEPUS, 
Centrálnej kancelárie CEEPUS a zástupcami ministerstiev. Predmetom týchto stretnutí je budúcnosť 
programu a jeho forma v ďalšom programovom období CEEPUS IV. Výsledky týchto neformálnych 
diskusií zaznamenáva centrálna kancelária a poslúžia k príprave podkladov pre ďalšie programové 
obdobie. Súčasťou diskusie medzi členmi komisie bolo aj využitie virtuálnych mobilít v období 
pandémie, ale aj ich zachovanie ako nového typu mobility po skončení globálnej pandémie. Komisia v 
závere nedospela k jednoznačnému konsenzu na túto tému. 
 

Zasadnutie medzinárodnej komisie (International Commission, 18. marec 
2021, virtuálne) a schválenie sietí na rok 2021/2022 
 
Dňa 18. marca sa uskutočnilo zasadnutie Medzinárodnej komisie programu CEEPUS, ktoré vzhľadom 
na pretrvávajúcu pandemickú situáciu prebehlo virtuálnou formou. Cieľom zasadnutia bolo schvaľovanie 
sietí na nasledujúci akademický rok 2021/2022 a následné prideľovanie mesiacov sieťam na základe 
schválených kvót. Zasadnutie prebehlo prostredníctvom platformy ZOOM a internetovej hlasovacej 
platformy vytvorenej Centrálnou kanceláriou. Zasadnutia sa zúčastnili pracovníčky národnej kancelárie 
Mgr. Júlia Neiplová a Mgr. Milica Ivovič, a národný expert prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., zo Žilinskej 
univerzity v Žiline.  
 
V prvej časti zasadnutia boli národné kancelárie a národní experti rozdelení do pracovných skupín, kde 
diskutovali o alternatívnom bodovom systéme pre rozhodovanie o ministerskej cene počas obdobia 
pandémie, konkrétne o možnej úprave kritérií, a o tom, ktoré z nich v prípade doplnenia alebo úpravy 
môžu po úprave byť vyhodnocované národnými kanceláriami, a ktoré expertmi. S tým súvisela aj otázka 
o prípadnej úprave správy o aktivitách siete za predošlý rok. 
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V druhej časti stretnutia sa riešili otázky súvisiace so schvaľovaním sietí na rok 2021/2022. V prvom 
kroku národné kancelárie hlasovali o počte schválených sieti v rámci poradia sietí (tzv. „Ranking List“) 
na základe bodového hodnotenia expertov. Výsledkom hlasovania bolo prijatie rozhodnutia, ktorým bolo 
schválených 85 sietí, zvyšných 30 sietí získalo status „umbrella“. 1 sieť nebola schválená vzhľadom na 
skutočnosť, že na základe bodového hodnotenia expertov nedosiahla minimálny počet 50 bodov a 1 
sieť nebola schválená vzhľadom na formálne nedostatky v podanom projekte. V ďalšom kroku národné 
kancelárie prerozdelili štipendijné mesiace schváleným sieťam (išlo o krátenie štipendijných mesiacov 
pre tieto siete oproti ich pôvodnej požiadavke). 
 
Akademické siete schválené na akademický rok 2021/2022 

 
Na základe hodnotenia národných expertov jednotlivých členských krajín bolo schválených 7 sietí, ktoré 
koordinujú slovenské vysoké školy, v rámci schválených sietí vystupujú slovenské vysoké školy ako 
partneri 133-krát. Slovensko je na 6. mieste v počte koordinátorov, a na 5. mieste v počte partnerských 
univerzít. 
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V akademickom roku 2021/2022 je zapojených do sietí v rámci programu 17 slovenských verejných 
vysokých škôl:  

➢ 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. 

 
Zoznam všetkých schválených sietí so slovenským zastúpením tvorí Prílohu č. 3. 
 

Workshop pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev (29. apríl, virtuálne) 
 
Dňa 29. apríla 2021 Centrálna kancelária CEEPUS zorganizovala pre zástupcov ministerstiev virtuálne 
neformálne stretnutie, ktorého cieľom bola diskusia venovaná postrehom a návrhom týkajúcich sa 
pokračovania programu. Pre toto stretnutie pripravila Národná kancelária CEEPUS podklad pre 
zástupcov MŠVVŠ. Zo strany MŠVVŠ bola na stretnutie prizvaná aj pracovníčka národnej kancelárie 
Mgr. Milica Ivovič. Poznatky zhromaždené počas stretnutia budú spracované Centrálnou kanceláriou a 
budú súčasťou ďalších rokovaní týkajúcich sa formy programu v ďalšom programovom období. 
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Ministerská konferencia (7. jún 2021, virtuálne) 
 
Dňa 7. júna sa uskutočnilo zasadnutie spoločného výboru ministrov CEEPUS, ktoré prebehlo virtuálnou 
formou. Cieľom zasadnutia bolo odsúhlasenie nového generálneho tajomníka CEEPUS a prijatie 
strategického rámca pre dohodu CEEPUS IV. Národná kancelária pripravila stanoviská k jednotlivým 
bodom rokovania pre MŠVVŠ SR a zaslala ich sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych 
záležitostí dňa 28. 5. 2021. Hoci na zasadnutie pracovníci národnej kancelárie CEEPUS pozvaní neboli 
(na rozdiel od predošlých zasadnutí, kde boli súčasťou delegácie), následne im bola zaslaná zápisnica 
zo schôdze v elektronickej podobe. 
 

Stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS (15. jún 2021, 
virtuálne) 
 
Národná kancelária programu CEEPUS v súvislosti s novým obdobím prihlasovania sa na mobility a s 
nadchádzajúcim akademickým rokom zorganizovala stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu 
CEEPUS, ktoré sa uskutočnilo virtuálne dňa 15. júna 2021. Stretnutia sa prostredníctvom platformy 
Microsoft Teams zúčastnilo celkom 36 koordinátorov a partnerov. Pracovníci národnej kancelárie 
informovali o priebehu mobilít za uplynulé obdobie a zhodnotili priebeh a výsledky registrácie sietí na 
akademický rok 2021/2022, taktiež zhrnuli pravidlá programu a oboznámili prítomných s 
administratívnymi zmenami a prekážkami spojenými so šírením pandémie. Koordinátori programu 
zároveň predstavili prácu s elektronickým systémom, zdôraznili, na čo sa pri schvaľovaní prihlášok 
sústrediť, a ako pri samotnom schvaľovaní v systéme postupovať. V závere stretnutia v skratke 
predstavili prítomným možnú podobu programu CEEPUS IV v ďalšom programovom období a bol aj 
priestor na diskusiu, výmenu skúseností a praktické otázky ohľadom administrácie programu a 
zabezpečovania mobilít. Prezentácia využitá počas virtuálneho stretnutia bola následne zaslaná 
neprítomným koordinátorom a partnerom programu. 
 
 

Hodnotiaca konferencia programu CEEPUS (12. október 2021, virtuálne) 
 
Dňa 12. októbra 2021 sa cez platformu ZOOM uskutočnila hodnotiaca konferencia programu CEEPUS. 
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Národných kancelárií a experti z členských krajín programu, ako 
aj Centrálna kancelária programu CEEPUS. Za slovenskú Národnú kanceláriu sa zúčastnili koordinátori 
programu Mgr. Milica Ivovič a Ing. Tomáš Galan a národný expert prof. Marián Dzimko. 
V úvode stretnutia generálny tajomník, p. Schedl, prezentoval vývoj programu za uplynulý rok. Bol 
predstavený návrh Centrálnej kancelárie programu na zmeny pri udeľovaní Ministerskej ceny. Z návrhu 
vyplýva, že jednotlivé Národné kancelárie by sa pri udeľovaní Ministerskej ceny spolupodieľali na 
hodnotení sietí spolu s národnými expertami.  
Ďalej Centrálna kancelária prezentovala návrh nového „Network Report-u“ sietí programu CEEPUS za 
akademický rok 2020/2021, ktorý bol výrazne ovplyvnený pandémiou koronavírusu. Pri vypĺňaní správy 
o činnosti siete by sa koordinátori mali sústrediť najmä na celkové výsledky siete, dopady pandémie 
koronavírusu na činnosť siete, inovatívne nápady, publikácie a propagáciu, podrobný opis spoločných 
programov „Joint Programmes“ a spoločných aktivít.  
V druhej časti stretnutia Centrálna kancelária predstavila nové hodnotenie sietí na akademický rok 
2022/2023 a jednotlivé národné kancelárie pridali svoje postrehy a pripomienky. Úprava hodnotenia sa 
týkala najmä spoločných programov „Joint Programmes“, digitalizácie sietí, bodového hodnotenia, 
krátkodobých mobilít a virtuálnych mobilít v rámci sietí.     
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V závere stretnutia sa národné kancelárie spolu s Centrálnou kanceláriou venovali rôznym novinkám v 
jednotlivých členských krajinách a Centrálna kancelária sa zmienila aj o plánovanej Medzinárodnej 
komisii na jar 2022 vo Viedni. 

Stretnutie pracovnej skupiny zástupcov ministerstiev (Senior Officials 
Meeting, 13. október 2021, hybridne vo Viedni aj on-line) 
 
Ministerská konferencia programu CEEPUS sa uskutočnila 13. októbra 2021 hybridne vo Viedni a 
zároveň cez platformu ZOOM. Za Slovensko sa jej osobne vo Viedni zúčastnila za MŠVVaŠ SR Mgr. 
Martina Stiffelová, riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce sekcie medzinárodnej 
spolupráce a európskych záležitostí, a PhDr. Emilia Malacká a za Národnú kanceláriu CEEPUS Mgr. 
Milica Ivovič a Ing. Tomáš Galan. Z ostatných členských krajín boli prítomní zástupcovia ministerstiev a 
tiež zástupcovia niekoľkých národných kancelárií. Stretnutie otvoril krátkym príhovorom generálny 
tajomník programu CEEPUS, Michael Schedl, následne vedúca rakúskej delegácie Barbara Weitgruber. 
Po úvodnom privítaní a príhovore nasledovala časť programu venovaná najmä problematike prípravy a 
pripomienkovania novej medzinárodnej zmluvy pre plánované programové obdobie CEEPUS IV a 
dopĺňaniu určitých bodov pracovného programu na obdobie 2025 – 2027.  
Počas prvej časti zasadania účastníci schválili nový postup pre upresnenie pojmov spoločné programy 
„Joint Programmes“ a spoločné aktivity „Joint Activities“; nový postup schvaľovania sietí týkajúci sa 
digitálnych zručností; za účelom podporiť mobility študentov 2. a 3. stupňa štúdia VŠ schválili novú 
definíciu pre krátkodobé študentské mobility; zaznamenali momentálnu situáciu týkajúcu sa vývoja 
hybridných a virtuálnych mobilít v členských krajinách CEEPUS a zhodli sa na schválení zahrnutia 
štipendií za virtuálne a hybridné mobility v novej zmluve.  
Následne prebehla diskusia ohľadom časového horizontu schvaľovacieho procesu rámcovej zmluvy 
CEEPUS IV. Odsúhlasil sa nasledujúci rozvrh procesu schvaľovania: 

Dátum Aktivita 

June 7th, 2021 
JCM: Approval of the strategic framework as basis for negotiating a CEEPUS IV 
agreement (virtual meeting) 

Fall 2021 
Senior Officials´ Meeting to revise the current CEEPUS agreement and  
work programme, based on the strategic framework 

Early Spring 
2022 

JCM: Senior Officials´ Working Group (online platform, virtual) to finally draft the new 
CEEPUS agreement 

Spring 2022 
Decision by the Joint Committee of Ministers on the CEEPUS IV draft agreement 
(virtual meeting) 

Summer 2023  
Meeting of the JCM: Signing ceremony of the CEEPUS IV agreement in Warsaw, 
Poland (?) 

Ďalej členské krajiny diskutovali o návrhu rakúskej strany o uvedení spoločného strategického rámca do 
úvodu rámcovej zmluvy. Všetky členské krajiny programu sa jednohlasne zhodli na zahrnutí preambuly 
do zmluvy. 

Ďalšou témou zasadania bolo zahrnutie akademických zamestnancov v rámci už existujúcich sietí ako 
novú cieľovú skupinu do novej rámcovej zmluvy, v súlade s osobitnými pravidlami a postupmi 
jednotlivých členských krajín, a jej definícia v pracovnom programe.  
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Následne sa diskutovalo o dobe platnosti novej rámcovej zmluvy. Členské krajiny navrhli obdobie 5 
alebo 7 rokov a možnosť automatického predlžovania rámcovej zmluvy po uplynutí doby platnosti. Na 
jednotnom znení sa krajiny nezhodli a bude témou ďalšieho rokovania.  

Diskutovalo sa aj o úprave hodnotenia sietí, pretože počas minulého akademického roka nebola 
udeľovaná Ministerská cena. Z tohto dôvodu budú tento rok udelené dve ocenenia. 
 

Pravidelné virtuálne stretnutia pracovníkov národných kancelárií 
 
S cieľom lepšej výmeny informácií medzi národnými kanceláriami, a to najmä s ohľadom na rýchlo sa 
vyvíjajúcu a meniacu situáciu v oblasti protipandemických opatrení v krajinách programu, Centrálna 
kancelária CEEPUS organizovala pravidelné neformálne on-line stretnutia pracovníkov národných 
kancelárií, na ktorých sa zúčastňujú aj zamestnanci SAIA zodpovední za implementáciu programu. 
 

Návrh rozpočtu programu CEEPUS na rok 2022, resp. na rok 2023  
 
Listom zo dňa 30. 7. 2021 sme predložili Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí 
návrh rozpočtu na program CEEPUS na rok 2022 a zároveň v súvislosti s plánovaním výdavkov na 
ďalšie roky taktiež aj očakávaný výhľad potrieb programu na roky 2023 a 2024. Pri kalkuláciách potreby 
prostriedkov sa brali do úvahy priemerné náklady na štipendiá a cestovné výdavky v rokoch 2017 – 
2019 (teda nebral sa do úvahy prvý pandemický rok 2020, keďže v ňom došlo k neštandardným 
situáciám v konzumácii mobilít, čo by mohlo mať zásadné skresľujúce dopady na kalkulácie, ak by sme 
ho zahrnuli). Keďže aj rok 2021 bol do značnej miery ovplyvnený negatívnou situáciou v oblasti mobilít 
v súvislosti s pandémiou covid-19, nemožno ani údaje z neho aplikovať na určenie očakávanej potreby 
pri financovaní 600 štipendijných mesiacov a ani pre preplácanie cestovného. Z uvedeného dôvodu 
potvrdzujeme aktuálnosť kalkulácií daného rozpočtu, ktorý sme zasielali 30. 7. 2021 a prikladáme jeho 
textovo aktualizovanú verziu v rámci prílohy č. 6. 
 
Keďže v decembri 2021 bola vládou SR schválená Stratégia internacionalizácie vysokého školstva do 
roku 2030, očakáva sa schválenie zvýšených sadzieb na štipendiá v rámci programu CEEPUS. 
V prípade, že tieto sadzby budú schválené už začiatkom roka 2022, bude potrebné z návrhu rozpočtu 
uplatniť Alternatívu 2 alebo Alternatívu 3. Keďže však aktuálny začiatok roka je opäť ovplyvnený 
protipandemickými opatreniami a vysoké školy začnú aj letný semester pravdepodobne on-line, 
neočakávame, že by pri zvýšení štipendijných sadzieb a neobmedzení kvót na cieľové skupiny došlo 
k potrebe čerpania celej sumy, preto deklarujeme, že výška celkového rozpočtu vypočítaná na základe 
kalkulácie v alternatíve 3, teda 455 480 €, bude dostatočne pokrývať potreby programu na rok 2022. 
 
 
 
Spracovali: Ing. Tomáš Galan, Mgr. Milica Ivovič, Ing. Zuzana Kopecká 
 
Bratislava 28. 1. 2022 
 
 
 
Mgr. Michal Fedák, 
výkonný riaditeľ SAIA, n. o. 
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Prílohy: 
 

1. Štipendiá vyplatené zahraničným štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2021) 

2. Cestovné vyplatené slovenským štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2021) 

3. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS 
v akademickom roku 2021/2022 

4. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS 
v akademickom roku 2020/2021 

5. Prehľad seminárov a iných podujatí, na ktorých bol prezentovaný program CEEPUS 
6. Návrh rozpočtu na rok 2022 (a s výhľadom na ďalšie roky) 
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