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Zabezpečenie programu v roku 2019 
 
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 2019 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 Ministerskej konferencii a spracovanie záverov zo zasadnutia; 
komunikácia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s prípravou na 
konferenciu, 
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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 tlač informačných letákov pre slovenských a zahraničných uchádzačov programu, 

 príprava a potlač propagačných materiálov CEEPUS, 

 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. 
 
  

http://www.ceepus.info/
http://www.ceepus.saia.sk/
http://www.granty.saia.sk/


 

CEEPUS 2019  5 

 

Financovanie programu v roku 2019 
 
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 2019 sumu 
300 000 EUR. Z tejto sumy bolo v rámci rozpočtu SAIA predbežne vyčlenených 256 660 EUR na 
štipendiá a cestovné náhrady štipendistov a 43 340 EUR na administratívne zabezpečenie programu. 
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 2019: 
 

Dátum prijatia platby na účet SAIA: Suma 

29.01.2019 – 1. zálohová platba   65 000,00 EUR 

07.05.2019 – 2. zálohová platba 135 000,00 EUR 

15.07.2019 –  3. zálohová platba   0,00 EUR 

25.11.2019 – doplatok z vyúčtovania 3. zálohovej platby     8 272,66 EUR 

25.11.2019 – 4. zálohová platba   91 727,34 EUR 

Spolu 300 000,00 EUR 

 
Prehľad o využití finančných prostriedkov na program CEEPUS v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 
2019:  
 

Štipendiá vyplatené 
zahraničným štipendistom 

600 osôb (v rozsahu 504,73 štipendijných 
mesiacov; menný zoznam v Prílohe 1) 

240 724,50 EUR 

Cestovné vyplatené 
slovenským štipendistom 

179 osôb  
(menný zoznam v Prílohe 2) 

  15 935,39 EUR 

Administratívne 
a organizačné 
zabezpečenie SAIA, n. o. 

   43 340,11 EUR 

SPOLU ČERPANÉ 300 000,00 EUR 
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Zabezpečovanie prijatí a vyslaní štipendistov v rámci programu 
CEEPUS 

Prijatia zahraničných štipendistov v kalendárnom roku 2019  
 
V roku 2019 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 600 zahraničných štipendistov 
v rozsahu 504,73 štipendijných mesiacov. Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi ilustruje nasledujúci 
graf: 
 

 
 
Poznámka: Nižší počet štipendijných mesiacov oproti počtu osôb 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 na tento typ pobytu v súlade 
s dovtedy platnými pravidlami udeľovalo paušálne 0,5 štipendijného mesiaca, bez zohľadnenia trvania samotného pobytu. 

 
V rámci celkového počtu prijatých štipendistov roku 2019 prijali slovenské vysoké školy 147 študentov  
v rozsahu 63,40 štipendijných mesiacov, 63 doktorandov v rozsahu 70,25 štipendijných mesiacov a 390 
učiteľov v rozsahu  371,08 štipendijných mesiacov. 
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Poznámka: Nižší počet štipendijných mesiacov oproti počtu osôb je spôsobený tým, že na krátkodobé exkurzie v trvaní od 3 
do 6 dní národná kancelária neudeľuje celý mesiac, ale prepočítava počet dní. 
 
Menný zoznam zahraničných štipendistov, ktorí absolvovali štipendijné pobyty na slovenských vysokých 
školách v roku 2019, tvorí prílohu k správe (Príloha 1). 
 
Podobne ako po minulé roky, aj v roku 2019 mali najväčšie zastúpenie medzi prijatými štipendistami  
na slovenských univerzitách štipendisti z krajín Poľsko, Česká republika a Rumunsko. Najviac 
štipendistov prijali tento rok univerzity z Poľska (158 štipendistov), následne z Českej republiky (95 
štipendistov) a z Rumunska (79 štipendistov). 
 

 
 
 
 

Najviac zahraničných štipendistov tento rok prijala Slovenská technická univerzita v Bratislave a 
Technická univerzita v Košiciach (obe po 127 štipendistov). Obe univerzity v uplynulých dvoch rokoch 
patrili medzi tri najaktívnejšie univerzity a aj tento rok zaznamenali výraznejší nárast v počte prijatých 
štipendistov. Po nich v počte prijatých štipendistov nasleduje Žilinská univerzita v Žiline s počtom 86 
prijatých štipendistov, čím sa počet jej prijatých štipendistov tiež mierne zvýšil oproti minulému roku. 
Najvýraznejší nárast v počte prijatých štipendistov oproti minulému roku zaznamenala Ekonomická 
univerzita v Bratislave (74 štipendistov). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre si s počtom 
prijatých štipendistov 47 udržuje rovnakú priečku. Súkromné vysoké školy, Vysoká škola manažmentu 
v Trenčíne a Vysoká škola Danubius, podobne ako minulý rok neprijali žiadnych 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, 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 
2019  
 
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 2019, národná 
kancelária so súhlasom národnej komisie vyhlásila 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.  

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

V roku 2019 sa v rámci projektov sietí na akademický rok 2018/2019 a akademický rok 2019/2020 
uskutočnili nasledovné exkurzie (Tabuľka 1). 
 
Tabuľka 1: 

  Sieť Organizátor Koordinátor Dátum 
Mesiace 

spolu Suma v € 

1. HU-0028 

Pedagogická fakulta, 
Univerzita Komenského 
v Bratislave  

doc. PaedDr. Ján 
Gunčaga, PhD. 

1.2. - 3.2. 
2019 0,8 531 € 

2. AT-0068 
Ekonomická univerzita v 
Bratislave  Mgr. Dávid Bocko 

1.4. - 6.4. 
2019 5,6 4956 € 

3. CZ-0311 

Fakulta záhradníctva a 
krajinného inžinierstva, 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

Ing. Mária Bihuňová, 
PhD. 

13.5. - 17.5. 
2019 1,5 1470 € 

4. SI-0711 
Fakulta aplikovaných jazykov, 
Ekonomická univerzita Dr. Jozef Štefčík 

20.5. -
22.5.2019 1,2 1062 € 

5. AT-0068 
Ekonomická univerzita v 
Bratislave Mgr. Dávid Bocko 

10.11. – 
16.11.2019 6,8 5988,50 € 

    SPOLU     15,9 14 007,50 € 
 
Realizované projekty exkurzií tak predstavovali čerpanie 15,9 štipendijných mesiacov a 14 007,50 EUR.  
 

Výzva pre mimoriadne projekty exkurzií a intenzívnych kurzov 

V rámci výzvy na letný semester akademického roku 2018/2019 prijala národná kancelária 3 projekty, 
z toho bola 1 exkurzia a 2 koordinačné stretnutia partnerov siete CEEPUS, v celkovom rozsahu 4,7 
mesiacov a požadovaných bolo 5 183,50 EUR. M. Ivovič predstavila národným expertom podané 
projekty exkurzií a koordinačných stretnutí, ktoré predložili slovenské vysoké školy na letný semester 
akademického roku 2018/2019 nad rámec plánovaných aktivít v rámci už schválených projektov sietí. 
Vzhľadom na dostatok dostupných štipendijných mesiacov na akademický rok 2018/2019 a schválený 
rozpočet na rok 2019 národná komisia rozhodla o schválení všetkých predložených projektov 
v požadovanom rozsahu (požiadavka totožná so schváleným rozsahom je uvedená v tabuľke 2).  
 
Výzva pre mimoriadne projekty exkurzií a intenzívnych kurzov sa realizovala aj v zimnom semestri 
akademického roka 2019/2020. V rámci výzvy na zimný semester akademického roku 2019/2020 prijala 
národná kancelária 3 projekty, z toho boli 2 exkurzie a 1 koordinačné stretnutie partnerov siete 
CEEPUS, v celkovom rozsahu 6,7 mesiacov a požadovaných bolo 6491 EUR. Vzhľadom na dostatok 
dostupných štipendijných mesiacov na akademický rok 2019/2020 a schválený rozpočet na rok 2019 
národná komisia rozhodla o schválení všetkých predložených projektov v požadovanom rozsahu 
(požiadavka totožná so schváleným rozsahom je uvedená v tabuľke 2). 
 
 

                                                                                                                                                                      
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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Tabuľka 2: 

  Sieť Organizátor Koordinátor Dátum 
Mesiace 

spolu Suma v € 

1. 

HU-
0028 

 
 
Pedagogická fakulta, 
Univerzita Komenského v 
Bratislave 

 
 
 
doc. PaedDr. Ján 
Gunčaga, PhD. 

 
 
 
17. 6. - 21. 
6. 2019 

 
 
 
 

1,2 

  
 
 
 

1 127,50 €  

2. 

 
 
 

HU-
0803 

 
 
Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce, Trnavská 
univerzita v Trnave  

 
 
 
doc. PhDr. Ondrej Botek, 
PhD. 

 
 
16. 5. - 
18. 5. 2019 

 
 
 

0,8 

 
 
 

936 € 

3. 

 
 
 
 

SK-0044 

 
Fakulta ekonomiky 
a manažmentu, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita 
v Nitre  

 
 
 
Ing., PhD. Jana Gálová 

 
25. 6. - 28. 
6. 2019 

 
 

2,7 

 
 

3120 € 

4. 

 
 
 

 
CZ-0311 

 
Fakulta záhradníctva a 
krajinného inžinierstva, 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

 
 
 
Ing. Mária Bihuňová, 
PhD. 

 
 
 
23.10. - 
25. 10. 2019 

 
 
 
 

0,7 

  
 
 
 

619,50 €  

5. 

 
 
 
 
 
PL-0007 

 
 
 
 
Strojnícka fakulta, Žilinská 
univerzita v Žiline 

 
 
 
 
 
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric 

 
 
 
 
18.11. -
22.11. 2019 

 
 
 
 
 

4,8 

 
 
 
 
 

4467,50 € 

6. 

 
 
 
 
 
SK-0067 

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

 
 
 
 
prof. Ing. CSc. Ildikó 
Maňková 

 
 
 
 
26.11. - 
28.11. 2019 

 
 
 
 
 

1,2 

  
 
 
 
 

1404 €  

   SPOLU   
 

11,4 
  

11 674,50 € 
 
 
V prípade viacerých aktivít došlo k zmenám počtu účastníkov, čo malo za následok rozdiel v sume  
za realizované aktivity. Realizované projekty exkurzií tak predstavovali čerpanie 8,8 štipendijných 
mesiacov a 8 797 EUR oproti pôvodne schváleným 11,4 štipendijným mesiacom a 11 674,5 EUR.  
 

Refundácia cestovných nákladov vyslaných slovenských štipendistov v roku 
2019 
 
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 

http://www.ceepus.saia.sk/
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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 2019 refundovala SAIA cestovné náklady 179 slovenským štipendistom vo výške 
15 935,39 EUR. Menný zoznam slovenských štipendistov, ktorým boli preplatené cestovné náklady 
v roku 2019 tvorí prílohu k správe (Príloha 2).  
 

Prijatia a vyslania štipendistov v akademickom roku 2018/2019  
 
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 2018/2019. 
 
Národná kancelária spracovala v akademickom roku 2018/2019 spolu 609 žiadostí prichádzajúcich 
štipendistov, z ktorých 79 bolo v kategórii freemover. Štipendium udelila celkovo 552 žiadateľom a 
zamietla 57 žiadostí. Z pôvodne schválených mobilít bolo 49 zrušených, lebo schválení štipendisti 
nakoniec svoje plánované mobility nemohli uskutočniť, resp. na mobilitu nenastúpili. V akademickom 
roku 2018/2019 tak vysoké školy prijali celkom 503 štipendistov v rozsahu 463,65 štipendijných 
mesiacov. 
 
Zo Slovenska bolo na mobility v rámci programu v akademickom roku 2018/2019 vyslaných 695 
štipendistov v rozsahu 652,7 štipendijných mesiacov. 
 
Vývoj počtu mobilít prijatých a vyslaných štipendistov za uplynulé tri akademické roky ilustrujú 
nasledujúce grafy: 
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Rozloženie schválených mobilít prijatých a vyslaných štipendistov v akademickom roku 2018/2019 
podľa cieľových skupín ilustrujú nasledujúce grafy: 
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Počet štipendistov, ktorých prijali a vyslali jednotlivé slovenské vysoké školy, znázorňuje nižšie uvedený 
graf. Tento rok univerzity zaznamenali opäť nárast vyslaných štipendistov, ich počet výrazne prevyšuje 
nad prijatiami u Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave, a mierne prevyšuje aj v prípade Žilinskej univerzity v Žiline a Ekonomickej univerzity v 
Bratislave. Vyrovnanejšie počty prijatých a vyslaných štipendistov možno pozorovať u Univerzity 
Komenského v Bratislave a Technickej univerzity v Košiciach.  
 

 
 
 
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 
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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 Rumunsko, a na štvrtom mieste 
Rakúsko, ktoré na štvrtom mieste v porovnaní s minulým rokom tesne nahradilo Maďarsko. Počty 
zahraničných štipendistov podľa domácej krajiny a počty slovenských štipendistov podľa cieľovej krajiny 
zobrazuje nasledujúci graf: 
 

 
 
 

Zahraniční uchádzači o štipendium na Slovensku v roku 2020  
 
Na rok 2020, t. j. na letný semester 2019/2020, si podávali záujemcovia prihlášky k 31. októbru 2019 
(uchádzači v rámci sietí) a k 30. novembru 2019 (freemoveri). Slovenská národná kancelária k 31. 
decembru 2019 schválila na obdobie od januára do augusta 2020 celkom 258 mobilít študentov, 
doktorandov a učiteľov v rámci sietí v rozsahu 271 štipendijných mesiacov a 54 freemoverov v rozsahu 
65 štipendijných mesiacov. Schvaľovanie ďalších žiadostí bude prebiehať aj v roku 2020. 
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Informovanosť o programe  
 
V roku 2019 poskytli koordinátorky programu a pracovníci kancelárie SAIA, n. o., v Bratislave informácie 
o programe CEEPUS osobne, telefonicky alebo e-mailom v 713 prípadoch záujemcom zo Slovenska 
a v 1280 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 755 prípadoch záujemcom zo Slovenska a v 162 prípadoch záujemcom zo zahraničia. 
 
SAIA informovala o programe CEEPUS v roku 2019 aj na rôznych podujatiach: 

 semináre a informačné vstupy – 141 podujatí, 4 905 účastníkov, 

 konferencie a pracovné stretnutia – 18 podujatí, 546 účastníkov, 

 veľtrhy a výstavy – 24 podujatí, 1 525 účastníkov. 
 
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. 
 

 

 
 
 
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. 
 

http://www.ceepus.saia.sk/
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Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o návštevnosti webových stránok s informáciami o programe 
CEEPUS podľa služby Google Analytics v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019: 
 
 

Webstránka Jedinečné návštevy 

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

5913 

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)  

1148 

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)  

122 

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)  

33 

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)  

95 

 

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.  
 
  

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      (jún 2019) 

(máj 2019) 
 

                 
 
 
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 a v anglickom jazyku pre zahraničných uchádzačov. 
 
Informačný leták pre zahraničných a slovenských uchádzačov o 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 – 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 2020/2021“ 
(mimoriadny Bulletin SAIA), ktorá vyšla v júni.  

Osobitné aktivity v programe CEEPUS v roku 2019 
 

Registrácia sietí na akademický rok 2019/2020  
 
Do 15. januára 2019 prebiehala registrácia akademických sietí na nasledujúci akademický rok 
2019/2020, 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 107 sietí, z toho 80 s účasťou slovenských vysokých škôl. 10 z 
podaných sietí je koordinovaných slovenskou vysokou školou a slovenské školy vystupujú 137-krát ako 
partneri, čo v porovnaní s ostatnými členskými krajinami ilustruje nasledujúci graf: 
 

  
 
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 12. februára 2019 a trvalo do 15. marca 2019. Experti v každej krajine hodnotili siete podľa 
kritérií vopred určených Centrálnou kanceláriou; body v určitých kategóriách udeľovala aj národná 

http://www.saia.sk/
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kancelária. Hodnotenia za Slovensko sa finalizovali na zasadnutí Národnej komisie CEEPUS dňa 12. 3. 
2019. 
 

Národná komisia programu CEEPUS 
 

Činnosť národnej komisie v roku 2019 

 
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; 

 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.  
 
V dôsledku zavedenia nového systému, na základe pravidiel upravujúcich pôsobenie expertov a 
vzhľadom na to, že Centrálna kancelária programu CEEPUS zistila konflikt záujmov a v tomto roku boli 
teda aplikované prísnejšie pravidlá v tejto oblasti, nemohli byť členovi Národnej komisie doc. Ing. 
Marianovi Veselému, CSc., v tomto roku pridelené projekty sietí na hodnotenie (predchádzajúce 
riešenia aplikované národnou komisiou na prevenciu potenciálneho konfliktu záujmov neboli centrálnou 
kanceláriou v tomto roku akceptované). Podané projekty sietí boli teda v súlade s pravidlami 
prerozdelené na hodnotenie ostatným členom Národnej komisie podľa vedného zamerania siete (prof. 
Ing. Marián Dzimko, CSc, hodnotil siete z oblasti technických vied, PhDr. Emília Malacká, Mgr. Attila 
Rácz, PhD., a prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., hodnotili siete humanitného zamerania a zamerania 
spoločenských vied, 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 CEEPUS (12. marec 2019) 

 
Dňa 12. marca 2019 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. Marian Veselý, CSc., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, PhDr. Emília 
Malacká z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., z 
Trnavskej univerzity v Trnave. Svoju neúčasť z dôvodu pracovných povinností ospravedlnila doc. RNDr. 
Mária Kožurková, CSc., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Mgr. Attila Rácz, PhD., 
z Technickej univerzity vo Zvolene. Neprítomní experti pridelené projekty sietí ohodnotili a hodnotenie 
zaslali národnej kancelárii. Zároveň sa všetkým členom komisie zasielal aj zápis zo stretnutia a mali 
možnosť vyjadriť sa k prijatým záverom a odporúčaniam. Za SAIA, n. o., ako Národnú kanceláriu 
programu CEEPUS boli na zasadnutí prítomní zástupca výkonnej riaditeľky Mgr. Michal 
Fedák, koordinátorky programu Mgr. Júlia Neiplová a Mgr. Milica Ivovič. 
 
Zasadnutie otvoril zástupca výkonnej riaditeľky Mgr. Michal Fedák, ktorý privítal členov komisie a 
zároveň informoval Národnú komisiu o jednotlivých bodoch zasadnutia. Národnú komisiu taktiež 
oboznámil s personálnymi zmenami v národnej kancelárii a predstavil novú koordinátorku programu 
Mgr. Milicu Ivovič, ktorá nahradila Mgr. et Mgr. Janu Veleckú a prebrala zodpovednosť za prichádzajúce 
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mobility. M. Fedák tiež informoval členov komisie, že MŠVVŠ SR vyčlenilo na rok 2019 rozpočet na 
program vo výške 300 000 € (táto suma bola potom rozdelená na 256 660 € na štipendiá a refundáciu 
cestovných nákladov pre štipendistov a 43 340 € na administratívne zabezpečenie programu), teda ide 
o zvýšenie oproti roku 2018 o 16 000 €. Členovia Národnej komisie ocenili zvýšenie rozpočtu. 
 

1. Informácie o výsledkoch programu za rok 2018 a plánovaných aktivitách na rok 2019 
 
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 2017/2018. J. Neiplová informovala 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. 2018 – 31. 12. 2018 (prezentácia bola sprístupnená všetkým členom 
komisie a informácie sú zhrnuté aj vo výročnej správe programu CEEPUS za rok 2018 zverejnenej na 
webe programu www.ceepus.saia.sk). Následne bol komisii prezentovaný prehľad aktivít národnej 
kancelárie na kalendárny rok 2019.  
 

2. Hodnotenie sietí podaných na akademický rok 2019/2020 
 
V úvode ďalšej časti zasadnutia M. Fedák informoval členov komisie o spustení nového online systému 
programu CEEPUS určeného na administráciu kont národných expertov. V tejto súvislosti prebehla 
diskusia k systému hodnotenia sietí na Slovensku, k otázke prípadných zmien a následne aj k riešeniu 
situácie týkajúcej sa konfliktu záujmov do budúcnosti. Prítomní členovia komisie sa zhodli na ponechaní 
súčasného systému vzhľadom na jeho dostatočnú efektivitu. M. Veselý na záver diskusie oznámil 
účastníkom zasadnutia svoje rozhodnutie ukončiť svoje pôsobenie ako člen Národnej komisie (na 
základe týchto súvislostí SAIA, n. o., v ďalšom období po zasadnutí komisie oslovila Slovenskú 
rektorskú konferenciu, aby navrhla nového člena alebo členov Národnej komisie, a tento návrh bol 
následne predložený na vymenovanie ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR). 
 
Výberová komisia pristúpila k hodnoteniu sietí podaných na akademický rok 2019/2020. J. Neiplová 
informovala komisiu o počte podaných sietí predložených k uzávierke 15. 1. 2019 a zloženie sietí 
z hľadiska zastúpenia slovenských vysokoškolských inštitúcií v medzinárodnom meradle, a oboznámila 
komisiu aj s ďalším postupom 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.  
 

3. Projekty mimoriadnej výzvy na podporenie exkurzií, koordinačných stretnutí 
a intenzívnych kurzov 

 
M. Ivovič predstavila národným expertom podané projekty exkurzií a koordinačných stretnutí, ktoré 
predložili slovenské vysoké školy na letný semester akademického roka 2018/2019 nad rámec 
plánovaných aktivít v rámci už schválených projektov sietí. Spolu išlo o 1 projekt exkurzie a 2 
koordinačné stretnutia v rozsahu 4,7 mesiaca a požadovaných bolo 5 183,50 EUR. Vzhľadom na 
dostatok dostupných štipendijných mesiacov na akademický rok 2018/2019 a schválený rozpočet na rok 
2019 národná komisia rozhodla o schválení všetkých predložených projektov v požadovanom rozsahu 
V rámci ďalšej diskusie sa Národná komisia venovala aj otázke, či sa o štipendiá v rámci programu 
CEEPUS môžu uchádzať aj externí doktorandi. Táto otázka bola súčasťou diskusie na podnet Národnej 
kancelárie CEEPUS na Slovensku. Z pohľadu členov Národnej komisie by bolo prínosné zúčastňovať 
sa akademických mobilít aj pre externých doktorandov, a preto bolo jednohlasne odsúhlasené, aby boli 

http://www.ceepus.saia.sk/
http://www.ceepus.info/
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štipendiá v rámci programu CEEPUS prístupné všetkým študentom (vrátane doktorandov), bez ohľadu 
na formu štúdia.  
 
Národná komisia taktiež nadviazala na diskusiu z predchádzajúceho zasadnutia, týkajúcu sa možnosti 
absolvovania praktických stáží v rámci programu CEEPUS. Táto možnosť je aj súčasťou pracovného 
programu, ktorý schvaľujú ministerskí zástupcovia, a diskutovalo sa o nej aj v rámci stretnutí národných 
kancelárií. Keďže sa však štipendisti programu CEEPUS prihlasujú na mobility prostredníctvom 
systému na www.ceepus.info, kde je možné ako prijímajúcu inštitúciu zvoliť len niektorú 
z vysokoškolských inštitúcií, realizácia stáží v podnikoch či iných organizáciách zatiaľ nie je možná. 
Z pohľadu Národnej komisie by však bolo žiaduce, aby tento typ mobility bol podporený, nakoľko by sa 
tým rozšírila i spolupráca so slovenským podnikovým sektorom. Národná komisia súhlasí, aby Národná 
kancelária CEEPUS na Slovensku vypracovala podnet, ktorým by oslovila vysokoškolské inštitúcie a 
odprezentovala potrebu rozpracovať tento typ pobytov (s možnosťou priameho uchádzania sa o 
štipendium v neakademickej sfére), ktoré by mohli  výrazne zvýšiť atraktivitu programu CEEPUS. Nový 
typ mobility by podporil vzájomnú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi. 
Prijímajúce inštitúcie a zamestnávatelia by sa v rámci mobility zaviazali sprostredkovať štipendistovi 
odbornú prax v jeho odbore. 
 

Zasadnutie medzinárodnej komisie (International Commission, 5. apríl 
2019) a schválenie sietí na rok 2019/2020 
 
Dňa 5. apríla sa uskutočnilo zasadnutie Medzinárodnej komisie programu CEEPUS, ktoré prebehlo 
virtuálnou formou. Cieľom zasadnutia bolo schvaľovanie sietí na nasledujúci akademický rok 2019/2020 
a následné prideľovanie mesiacov sieťam na základe schválených kvót. Zasadnutie prebehlo 
prostredníctvom internetovej hlasovacej platformy vytvorenej Centrálnou kanceláriou a zúčastnili sa ho 
pracovníčky národnej kancelárie Mgr. Júlia Neiplová a Mgr. Milica Ivovič. 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 80 sietí, zvyšných 26 sietí získalo status „umbrella“. 1 sieť nebola schválená vzhľadom na 
skutočnosť, že na základe bodového hodnotenia expertov nedosiahla minimálny počet 50 bodov. 
V ďalšom kroku národné kancelárie prerozdelili štipendijné mesiace schváleným sieťam (išlo o krátenie 
štipendijných mesiacov pre tieto siete oproti ich pôvodnej požiadavke). V prípade Slovenska záujem 
zahraničných škôl o mobilitu na slovenské vysoké školy predstavoval 4 742 štipendijných mesiacov, čo 
je takmer 8-násobok dostupnej kvóty 600 štipendijných mesiacov. 
 

Akademické siete schválené na akademický rok 2019/2020 

 
Na základe hodnotenia národných expertov jednotlivých členských krajín bolo schválených 5 sietí, ktoré 
koordinujú slovenské vysoké školy, v rámci schválených sietí vystupujú slovenské vysoké školy ako 
partneri 120-krát. Spolu s Rumunskom sme na 6. mieste v počte koordinátorov, a na 5. mieste v počte 
partnerských univerzít. 

http://www.ceepus.info/
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V akademickom roku 2019/2020 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, 
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 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. 
 

Stretnutie koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS (11. jún 2019) 
 
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 dňa 11. júna 2019 v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnilo 
celkom 18 koordinátorov a partnerov. Pracovníčky národnej kancelárie informovali o priebehu mobilít za 
uplynulé obdobie a zhodnotili priebeh a výsledky registrácie sietí na akademický rok 2019/2020, a 
taktiež zhrnuli pravidlá programu a oboznámili prítomných o zmenách v podmienkach platných od 
akademického roka 2019/2020. Koordinátorky 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 bol priestor na diskusiu, výmenu skúseností a praktické 
otázky ohľadom administrácie programu a zabezpečovania mobilít. 
 

Ministerská konferencia programu CEEPUS (28. jún 2019) 
 
Dňa 28. júna 2019 sa uskutočnila Ministerská konferencia programu CEEPUS v Záhrebe. Za Slovensko 
sa jej zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Oľga 
Nachtmannová, PhD. a Mgr. Martina Stiffelová, riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej  
spolupráce sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, spolu 
s pracovníčkami Národnej kancelárie CEEPUS Mgr. Milicou Ivovič a Mgr. Júliou Neiplovou. Na 
konferencii sa diskutovalo a hlasovalo najmä o nasledujúcich bodoch:  

 problematika ukončenia súčasného programového obdobia CEEPUS III, ktoré oficiálne skončí v 
apríli 2025, 

 vyjadrenie záväzku výšky štipendijných mesiacov na nasledujúci akademický rok (Slovensko 
potvrdilo kvótu 600 štipendijných mesiacov), 

 pilotnom projekte EÚ „európske univerzity“ a o možnosti zapojenia CEEPUS sietí do tohto 
projektu, 

 frekvencia a forma stretnutí v rámci Ministerskej konferencie. 
 

Ministri vyjadrili v diskusii záujem o pokračovanie programu aj v ďalšom období po roku 2025, pričom 
o tejto otázke následne formálne hlasovali prostredníctvom elektronickej platformy 3. decembra 2019. 
Na základe záverov zo zápisnice virtuálneho stretnutia ministrov z 3. 12. prejavilo 14 členských štátov 
záujem pokračovať v programe a záujem pripraviť novú medzinárodnú zmluvu pre ďalšie programové 
obdobie CEEPUS IV.  Návrh nepodporila jedna z programových krajín. Harmonogram prípravy novej 
zmluvy a samotné pokračovanie programu budú prediskutované na najbližších stretnutiach pracovnej 
skupiny zástupcov ministerstiev. 
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Návrh rozpočtu programu CEEPUS na rok 2020, resp. na rok 2021  
 
Na základe priemerných nákladov na štipendiá a cestovné výdavky v rokoch 2017 – 2019 predkladáme 
aktualizovaný návrh rozpočtu na program CEEPUS na rok 20202, resp. predbežný návrh rozpočtu na 
rok 2021, vo výške 332 460 €. Kalkuláciu predkladáme s ohľadom na doterajší systém udeľovania 
štipendií v programe. 
 
Pre porovnanie: na rok 2019 sme v správe za rok 2018 použitím rovnakého výpočtu kalkulovali 
s predpokladanými výdavkami vo výške 315 377 €, pričom rozpočet 2019 určený ministerstvom 
v rozpise prostriedkov bol vo výške 300 000 €; reálne čerpanie na konci roka 2019 bolo 300 000 € (teda 
95,12 % z predpokladaných nákladov a 100 % z prostriedkov vyčlenených na program ministerstvom).  
 
Tabuľka 1: Návrh rozpočtu pre program CEEPUS na rok 2020, resp. 2021 
 

Kategória Počet mesiacov Suma 

Štipendiá 600 261 860,00 € 

Cestovné -    18 990,00 € 

Administratíva - 51 610,00 € 

Celková suma - 332 460,00 € 

 
 
Pri výpočte predpokladaných nákladov na štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských 
učiteľov sme vychádzali z počtu prijatých zahraničných štipendistov v rokoch 2017 až 2019. 
 
 
Tabuľka 2: Výpočet nákladov na štipendiá na základe predchádzajúcich rokov 
 

  2017* 2018* 2019* 

Priemer 
(2017 - 
2019) 

Predpokladaný 
počet štipendií 
v roku 2020** 

Výška 
mesačných 

štipendií 

Predpokladané 
náklady na 
štipendiá          

v roku 2020*** 

Študenti 28,00% 20,00% 5,00% 17,67% 106 280,00 € 29 680,00 € 

Doktorandi 17,00% 20,00% 15,00% 17,33% 104 470,00 € 48 880,00 € 

Učitelia 55,00% 60,00% 80,00%  65,00% 390 470,00 €   183 300,00 € 

       100,00% 600 
 

261 860,00 € 
 
Vysvetlivky: 
* Podiel využitia kvóty štipendijných mesiacov v rokoch 2017 – 2019 podľa kategórií štipendistov. 
** Predpokladaný počet udelených štipendií vychádza z priemeru udelených štipendií v rokoch 2017 – 2019, vzhľadom na 
počet 600 štipendijných mesiacov. 
*** Predpokladané náklady na štipendiá v roku 2020 (resp. 2021) vychádzajú z priemeru udelených štipendií v rokoch 2017 – 
2019. 

                                                      
2 Návrh rozpočtu na rok 2020 bol zaslaný generálnemu riaditeľovi SMSaEZ MŠVVŠ SR dňa 7.7.2019, pričom tento návrh 
vychádzal z rokov 2018 a skorších, keďže neboli v danom termíne známe výsledky roka 2019 a ich dopady na kalkuláciu. 
Aktualizácia predkladaná v tejto správe používa rovnakú metodiku, avšak zohľadňuje výsledky roka 2019. Uvedená 
aktualizácia bude slúžiť aj ako základ pre predloženie návrhu rozpočtu pre rok 2021. 
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Tabuľka 3: Výpočet predpokladaných nákladov na cestovné na rok 2020 (resp. 2021) 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 

Priemerná 
suma na 
jedného 

štipendistu 

Akad. rok 2016/2017 687 
Kalendárny rok 
2017 194 28,24% 20 507,41 € 105,71 € 

Akad. rok 2017/2018 696 
Kalendárny rok 
2018 222 31,90% 20 511,79 € 92,40 € 

Akad. rok 2018/2019 695 
Kalendárny rok 
2019 179 25,76% 15 935,39 € 89,02 € 

PRIEMERNÁ 
HODNOTA za 
predchádzajúce 3 
akad. roky 693   198 28,63% 18 984,86 € 95,71 € 

      

 


Štipendisti - 
očakávanie v roku 
2020 693 

Kalendárny rok 
2020 – 
predpokladaný 
rozpočet na rok 
2021 * 198 28,63% 18 984,86 € 95,71 € 

 
Vysvetlivky: 
* Očakávaný počet žiadateľov o cestovné v roku 2020 (resp. 2021) vychádza z priemeru reálneho pomeru počtu žiadateľov 
o cestovné  v rokoch 2017–2019 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 2020 (resp. 2021). 

 
 
 
Spracovali: Mgr. Júlia Neiplová, Mgr. Milica Ivovič, Ing. Zuzana Kopecká 
 
Bratislava 29. 1. 2020 
 
 
Mgr. Júlia Neiplová 
Národná kancelária programu CEEPUS 
 
Prílohy: 
 

1. Štipendiá vyplatené zahraničným štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2019) 
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2. Cestovné vyplatené slovenským štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2019) 

3. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS 
v akademickom roku 2019/2020 

4. Zoznam schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl v programe CEEPUS 
v akademickom roku 2018/2019 

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

 


