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Prehľad

1. Zhodnotenie aktivít za uplynulé obdobie

• Akademický rok 2015/2016

• Registrácia sietí na akademický rok 2017/2018

2. Akademický rok 2017/2018

• Termíny

• Čo je v programe nové a čo si treba pripomenúť

3. Administrácia prihlášok koordinátormi

4. Webová stránka/informačné materiály/Národná kancelária

5. Otázky, diskusia



Akademický rok 2015/2016

Prijatí a vyslaní štipendisti v uplynulých troch akademických rokoch 
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Prijatí a vyslaní štipendisti v akad. roku 2015/2016 
podľa cieľových skupín
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Prijatí a vyslaní štipendisti v akad. roku 2015/2016 
podľa krajiny
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Prijatí a vyslaní štipendisti v akad. roku 2015/2016 
podľa slovenskej vysokej školy
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Registrácia sietí na akademický rok 
2017/2018



Registrácia sietí na akademický 
rok 2017/2018

Podané siete: 94

Slovensko: 122 partnerov, 10 koordinátorov

Medzinárodná komisia – ranking list 

• 79 schválených sietí, 15 sietí umbrella

• z toho 65 so slovenskou účasťou a 8 sietí v statuse umbrella

• schválené siete - Slovensko: 116 partnerov, 7 koordinátorov



Schválené siete na akademický rok 
2017/2018



Termíny

• 15. jún 2017 - uzávierka pre ZS 2017/2018

• od 1. júla 2017 – prihlasovanie freemoverov
Výnimky: ČR, PL, A, BiH (ZS)

Slovinsko – učiteľské mobility (ZS + LS)

• 31. október 2017 - uzávierka pre LS 2017/2018

• 30. november 2017 (freemoveri)



Termíny

Outgoing mobility

• dodržiavanie termínov uzávierok

Incoming mobility

• včas posúvať prihlášky národnej kancelárii

• do konca februára naplánovať využitie mesiacov

• voľné mesiace → freemoveri, exkurzie a 
koordinačné stretnutia, umbrella siete



Pripomeňme si a čo je nové
Outgoing mobility (1)

• Mobility Report + Letter of Confirmation – nový postup:

- vyplniť na www.ceepus.info (štipendista) 

- vytlačiť zo systému – dokumenty musia obsahovať QR kódy 

- podpísať a opečiatkovať (koordinátor)

- zoskenované nahrať späť do systému (štipendista alebo koord.)

• Status žiadosti:

„accepted by applicant“  → „completed“

http://www.ceepus.info/


 

 

 

 

Letter of Confirmation 

 

Host institution: _________________________ 

 

Mr./Mrs. _______________________________ 

 

was a CEEPUS student/teacher at our institution  

from: (pls indicate day/month/ year)______/_____/20_ 

to:     (pls indicate day/month/ year)______/_____/20_ 

 

 

within the framework of: 
Pls tick appropriate box 

 CEEPUS Network no.:._____________________ 

 Freemover arrangement 

To be completed by the host institution: 

 

Date:________    Stamp & Signature: 

 

Name of the undersigned: 
(pls print) 

______________________ 

 

Function: 
(pls print) 

______________ 

 

starý LoC (neaktuálny) nový LoC



Pripomeňme si a čo je nové
Outgoing mobility (2)

• Možná refundácia cestovných nákladov na iný spôsob 
dopravy, ako je verejná hromadná doprava či súkromné 
cestné motorové vozidlo

- zaslať cenovú kalkuláciu(ceepus@saia.sk) najneskôr 2 týždne 

pred začiatkom pobytu 

- potrebné schválenie národnej kancelárie 



Pripomeňme si a čo je nové
Incoming mobility (1)

• Oznámenie nástupu na pobyt/presného dátumu – e-mailom 
(minimálne týždeň vopred)

• Potvrdenie o nástupe (hlavičkový papier, podpis CEEPUS 
koordinátora/zahraničného oddelenia) – zaslať originál!

• Rozdelenie štipendia pri študentských a doktorandských 
mobilitách:

→ viacmesačné mobility – posledný mesiac: 50% + 50%

→ jednomesačné mobility: 75% + 25%



Pripomeňme si a čo je nové
Incoming mobility (2) - ukončenie

• Mobility Report + Letter of Confirmation – nový postup:

- vyplniť na www.ceepus.info (štipendista) 
- vytlačiť zo systému – dokumenty musia obsahovať QR kódy 
- podpísať a opečiatkovať (koordinátor)
- zoskenované nahrať späť do systému (štipendista alebo koord.)

- status žiadosti: „accepted by applicant“  → „completed“

• Scholarship Stay Final Report + appendix

(na stiahnutie na https://ceepus.saia.sk/en/main/information-for-accepted-
applicants/obligations-at-the-end-of-stay-in-slovakia)  

• Originály dokumentov!

http://www.ceepus.info/
https://ceepus.saia.sk/en/main/information-for-accepted-applicants/obligations-at-the-end-of-stay-in-slovakia


Spôsoby vyplácania štipendií

• osobne v SAIA, n.o. v Bratislave alebo na regionálnych pracoviskách 
(Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice)

• na osobný účet priamo zo SAIA v mene EUR vedený 
v jednej z krajín systému SEPA – potrebné vyplniť formulár 
s bankovými údajmi (na stiahnutie na 
https://ceepus.saia.sk/en/main/information-for-accepted-
applicants/scholarship-payment)  

• štipendium vyplatí vysoká škola:
– zo zálohy poskytnutej zo SAIA (vopred podpísaná Zmluva 

o spolupráci, na úrovni školy alebo fakulty; na stiahnutie na 
https://ceepus.saia.sk/sk/main/na-stiahnutie) 

– z vlastných zdrojov a následnou refundáciou zo SAIA (škola najskôr 
vyplatí štipendiá z vlastných prostriedkov)

https://ceepus.saia.sk/en/main/information-for-accepted-applicants/scholarship-payment
https://ceepus.saia.sk/sk/main/na-stiahnutie


Pripomeňme si 
siete 

• Uzávierka na prihlasovanie sietí 15. január 2018

• V pokračujúcich sieťach nie je potrebné vkladať 
nové Letter of Endorsement a Letter of Intent

• Generovanie LoE a LoI zo systému CEEPUS



Na čo sa pri schvaľovaní prihlášok 
sústrediť?

Vaše konto a heslo



Chcem potvrdiť Incoming/Outgoing mobility, 
ale neviem ten slide nikde nájsť...



Po kliknutí na Network...



Kde uvidím všetky podané prihlášky?



Po rozkliknutí ikonky...



Ako potvrdím prihlášku?



Po otvorení prihlášky...



V nasledujúcom kroku je potrebné 
kliknúť na Basedata



Na čo sa pri schvaľovaní prihlášok 
sústrediť

Motivácia, Odborný/pracovný program

Študenti: 

• dôvod absolvovania študijného/výskumného pobytu 

• náplň pobytu (návšteva prednášok, seminárov, archívov, 
práca na záverečnej práci, stretnutia, konzultácie a pod.)

Učitelia:

• pracovný program, vrátane prednášok, tém seminárov a 
konzultácií - presný rozpis

• počet plánovaných hodín – min. 6 hodín/5 pracovných dní



V nasledujúcom kroku je potrebné 
uviesť počet mesiacov a dátum



V tejto fáze je potrebné už len odoslať 
prihlášku NCO...



Ako čítať rozpis mesiacov, tzv. Traffic
Sheet?



Naša web stránka
www.ceepus.saia.sk



Informačné materiály

http://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/

http://ceepus.saia.sk/sk/main/na-stiahnutie

• Brožúra o programe CEEPUS

• Informačné letáky 

• Výročná správa programu 

CEEPUS za rok 2016

http://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/
http://ceepus.saia.sk/sk/main/na-stiahnutie


Národná kancelária CEEPUS

• Mgr. Zuzana Hvaťová
koordinátorka programu – vysielané mobility zo Slovenska do zahraničia, 

administrácia sietí
e-mail: zuzana.hvatova@saia.sk , ceepus@saia.sk
tel:  02/ 59 30 47 36

• Mgr. et Mgr. Jana Velecká
koordinátorka programu – prichádzajúce mobility zo zahraničia na Slovensko
e-mail: jana.velecka@saia.sk ; ceepus-incoming@saia.sk
tel:  02/ 59 30 47 35

• Ing. Andrea Nguyenová
finančné oddelenie
e-mail: andrea.nguyenova@saia.sk
tel:  02/ 59 30 47 51

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

mailto:zuzana.hvatova@saia.sk
mailto:ceepus@saia.sk
mailto:nikola.bajanova@saia.sk
mailto:ceepus-incoming@saia.sk
mailto:katarina.tirindova@saia.sk


Ďakujeme za pozornosť 


