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ZABEZPEČENIE PROGRAMU V ROKU 2022 – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

SAIA, n. o., na základe zmluvy o poskytovaní služieb s MŠVVaŠ SR administratívne a organizačne 
zabezpečuje program CEEPUS, jej činnosť sa sústredí predovšetkým na: 
 

• poskytovanie informácií o programe, 

• poskytovanie poradenstva koordinátorom a partnerom sietí programu CEEPUS, najmä pri 
predkladaní projektov, administrácii schválených sietí a pri prijímaní a vysielaní štipendistov, 

• poskytovanie poradenstva záujemcom o mobilitu v rámci programu, 

• elektronickú administráciu programu na úrovni národnej kancelárie, 

• koordináciu činnosti s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS vo Viedni a s národnými 
kanceláriami členských štátov, 

• prípravu podkladových materiálov pre Národnú komisiu programu CEEPUS a organizáciu zasadnutí 
komisie, 

• prípravu podkladových materiálov pre Medzinárodnú komisiu programu CEEPUS, 

• vyplácanie štipendií zahraničným štipendistom, 

• preplácanie cestovného slovenským štipendistom. 
 
Hlavné administratívne a organizačné úlohy SAIA, n. o., pri zabezpečovaní programu CEEPUS 
v roku 2022: 
 

• aktualizácia informácií o programe na webovej stránke www.ceepus.saia.sk, príprava informačných 
materiálov (príprava marcového bulletinu SAIA s témou programu CEEPUS, príprava informačnej 
brožúry programu CEEPUS), 

• komunikácia, poskytovanie informácií a aktívne poradenstvo slovenským a zahraničným študentom, 
doktorandom a vysokoškolským učiteľom pri registrácii, predkladaní žiadostí o mobility 
a v praktických otázkach týkajúcich sa štipendijných pobytov,  

• poskytovanie poradenstva koordinátorom a partnerom sietí pri predkladaní projektov sietí, pri 
schvaľovaní mobilít, prijímaní zahraničných štipendistov a vysielaní slovenských štipendistov,  

• poradenstvo pri organizácii študentských exkurzií a intenzívnych kurzov, formálna kontrola žiadostí, 

• elektronická administrácia programu na úrovni národnej kancelárie – elektronická registrácia sietí, 
registrácia prihlášok na mobility (schvaľovanie prihlášok, vystavovanie Dekrétu o udelení štipendia 
zahraničným štipendistom – Letter of Award),  

• prijímanie a vysielanie zahraničných a slovenských štipendistov, vyplácanie štipendií zahraničným 
štipendistom a refundovanie cestovných nákladov slovenským štipendistom, 

• príprava podkladových materiálov a organizácia zasadnutia Národnej komisie programu CEEPUS, 

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

• komunikácia s koordinátormi schválených projektov a informovanie o administratívnych krokoch po 
schválení siete, 

• príprava a realizácia informačného stretnutia koordinátorov a partnerov sietí programu CEEPUS,  

• adaptácia a zosúladenie podmienok programu podmienkam dofinancovania štipendií zo zdrojov 
Plánu obnovy a odolnosti SR,  

• pravidelné reportovanie údajov vo vzťahu k dofinancovaniu CEEPUS štipendií z Plánu obnovy a 
odolnosti  
 

 

  

http://www.ceepus.saia.sk/
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FINANČNÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PROGRAMU 

Financovanie programu v roku 2022 

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 2022 sumu  
285 000 EUR. Z tejto sumy bolo v rámci rozpočtu SAIA predbežne vyčlenených 231 230 EUR na štipendiá 
a cestovné náhrady štipendistov a 53 770 EUR na administratívne zabezpečenie programu.  
 
Následne listom zo dňa 12.7.2022 informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
o navýšení štipendií a zároveň informovalo o financovaní zvýšených sadzieb z Investície 4 komponentu 
10 Plánu obnovy a odolnosti SR. Celková alokovaná suma na základe predmetnej notifikácie z týchto 
zdrojov predstavovala čiastku 54 300 EUR (obdobie september  - december 2022). 
 
 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 
2022: 
 

Dátum prijatia platby na účet SAIA: Suma 

20.01.2022 – 1. zálohová platba   40 000,00 EUR 

02.05.2022 – 2. zálohová platba 130 000,00 EUR 

08.08.2022 – 3. zálohová platba 70 500,00 EUR 

04.11.2022 – 4. zálohová platba   44 500,00 EUR 

Spolu 285 000,00 EUR 

 
Prehľad o využití finančných prostriedkov na program CEEPUS v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022:  
 

Štipendiá vyplatené 
zahraničným štipendistom* 

457 osôb (v rozsahu 356,1 štipendijných 
mesiacov; menný zoznam v Prílohe 1) 

  209 790,50 EUR 

Cestovné vyplatené 
slovenským štipendistom 

96 mobilít  
(menný zoznam v Prílohe 2) 

    10 337,76 EUR 

Administratívne 
a organizačné 
zabezpečenie SAIA, n. o. 

     53 570,97 EUR 

SPOLU ČERPANÉ   273 699,23 EUR 

 
*Poznámka: Keďže ministerstvo do konca 1. polroka 2022 neoznámilo SAIA schválenie vyšších sadzieb štipendií, o  ktorých 
sa uvažovalo, platili v 1. polroku 2022 nezmenené štipendijné sadzby a podmienky vyplácania štipendií. Nové štipendijné 
sadzby a podmienky vyplácania sa začali uplatňovať v zimnom semestri akademického roku 2022/2023 t. j. od septembra 
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2022  a to na základe listu MŠVVaŠ zo dňa 12. 7. 2022. Nakoľko však Národná kancelária CEEPUS nedisponovala 
prostriedkami z Plánu obnovy a odolnosti, žiadosti zahraničných uchádzačov o mobility na Slovensko boli schvaľované len do 
výšky financií zo štátneho rozpočtu pri upravenej výške štipendijných sadzieb. Po uvoľnení finančných prostriedkov (napr. z 
dôvodu zrušenia mobilít zo strany uchádzačov) boli schválené ďalšie žiadosti zo zoznamu čakateľov (t. j. žiadosti, ktoré 
národná kancelária v systéme dala do stavu „in waitinglist)“. 

 
Národná výberová komisia programu CEEPUS  

V roku 2022  Národná komisia pracovala v nasledujúcom 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. 
 

Národná kancelária programu CEEPUS 

Program po administratívnej stránke zabezpečujú 2 programoví administrátori, každý časťou svojho 
úväzku (jeden so zameraním na administráciu sietí a vyslania do zahraničia a jeden so zameraním na 
prijatia zo zahraničia), a jedna finančná manažérka (tiež časťou svojho úväzku). Celkovo je program 
zabezpečovaný pracovným úväzkom ekvivalentným cca 1,5 osoby mesačne. Vysielané mobility zo 
Slovenska a administráciu sietí v Národnej kancelárii programu CEEPUS zabezpečovala po odchode Ing. 
Tomáša Galána od 15.1.2022 Ing. Zuzana Kalináčová, prijatie zahraničných mobilít na Slovensko 
zabezpečovala po odchode Mgr. Milice Ivovič od 1.2.2022 Mgr. Simona Mahútová. Od 17.10.2022 
prevzala celú agendu programu CEEPUS Mgr. Zuzana Rajmanová. Za finančnú stránku programu 
zodpovedá Ing. Zuzana Kopecká. 
 
Na vyplácaní štipendií a poradenstve participujú čiastočne aj pracovníci regionálnych pracovísk v Nitre, 
Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. 
 

REGISTRÁCIA SIETÍ V PROGRAME NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 – PODÁVANIE ŽIADOSTÍ K 15. 
JANUÁRU 2022 

Do 15. januára 2022 prebiehala registrácia akademických sietí na nasledujúci akademický rok 2022/2023, 
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 118 sietí, z toho 95 s účasťou slovenských vysokých škôl. 9 z podaných sietí je 
koordinovaných slovenskou vysokou školou a slovenské školy vystupujú 170-krát ako partneri, čo 
v porovnaní s ostatnými členskými krajinami ilustruje nasledujúci graf: 
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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 15. februára 2022 a trvalo do 17. marca 2022. 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 10. 3. 2022. 
 

WORKSHOP PRACOVNEJ SKUPINY ZÁSTUPCOV MINISTERSTIEV (8. MARCA 2022, VIRTUÁLNE) 

Dňa 8. marca 2022 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. Na stretnutí každá krajina prijala záväzok o počte štipendijných mesiacov pre 
akademický rok 2022/23 (tzv. kvóty), na ktoré vyčlení potrebný rozpočet. Slovensko sa zaviazalo k 600 
štipendijným mesiacom. Celkom zapojené krajiny sa zaviazali k 6 412 štipendijným mesiacom. Zároveň 
zúčastnené krajiny sa jednohlasne rozhodli umožniť členským krajinám CEEPUS, aby prijímali 
ukrajinských štipendistov v rámci kategórie freemover, na ktoré môžu využiť nevyčerpané štipendijné 
mesiace z akademického roku 2021/22 na základe svojich vnútorných pravidiel. 
 
Poznatky zhromaždené počas stretnutia spracovala Centrálna kancelária a boli súčasťou ďalších 
rokovaní týkajúcich sa formy programu v ďalšom programovom období. 
 

ZASADNUTIE NÁRODNEJ KOMISIE (10. MAREC 2022, VIRTUÁLNE)  

Dňa 10. marca 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Národnej komisie programu CEEPUS. Vzhľadom na 
pretrvávajúce opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 sa zasadnutie realizovalo virtuálnou 
formou. 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 
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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 zo zdravotných dôvodov ospravedlnil, Mgr. Attila Rácz, PhD., z Technickej univerzity vo Zvolene, 
ktorý jemu pridelené projekty sietí a projekty exkurzií ohodnotil a hodnotenie zaslal národnej kancelárii 
pred zasadnutím. K jednotlivým bodom stretnutia sa členovia Národnej komisie mohli vyjadriť 
bezprostredne počas zasadnutia. Neprítomní členovia mali možnosť vyjadriť sa k jednotlivým záverom 
a odporúčaniam na základe zápisnice, v ktorej sú zaznamenané jednotlivé body, ktoré boli predmetom 
diskusie. Za SAIA, n. o., ako Národnú kanceláriu programu CEEPUS boli na zasadnutí prítomní výkonný 
riaditeľ Mgr. Michal Fedák a koordinátorky programu Mgr. Simona Mahútová a Ing. Zuzana Kalináčová. 
 
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 2021 a plánovaných aktivitách na rok 2022 
 
Z. Kalináčová 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 2020/2021. Komisiu informovala aj o prehľade aktivít národnej kancelárie od posledného 
zasadnutia národnej komisie a predstavila tiež prehľad využitia finančných prostriedkov na program 
CEEPUS v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (prezentácia bola sprístupnená všetkým členom komisie 
a informácie sú zhrnuté aj vo výročnej správe programu CEEPUS za rok 2021 zverejnenej na webe 
programu www.ceepus.saia.sk). V rámci prehľadu aktivít počas kalendárneho roka 2021 boli predstavené 
aj opatrenia a dopady globálnej pandémie na administráciu a fungovanie programu CEEPUS.  
 

2. Hodnotenie sietí podaných na akademický rok 2022/2023 
 
V ďalšom bode Z. Kalináčová informovala komisiu o počte podaných sietí na akademický rok 2022/23 a 
zložení sietí z hľadiska zastúpenia slovenských vysokoškolských inštitúcií v medzinárodnom meradle. 
Zároveň boli komisií predstavené zmeny v hodnotení sietí, kde bola stanovená nová hodnotiaca škála 
a bodový systém hodnotenia a komisia bola tiež oboznámená aj o ďalšom postupe v procese hodnotenia 
sietí.  
 
Experti sa následne oboznámili s jednotlivými návrhmi hodnotenia sietí, ktoré vypracovali pred 
zasadnutím komisie, a spoločne diskutovali o postupe pri hodnotení projektov sietí na nasledujúci 
akademický rok, ktoré budú individuálne vkladať do elektronického systému na stránke www.ceepus.info 
do 17. marca 2022. 
 
V rámci diskusie týkajúcej sa hodnotenia sietí doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., navrhol rozšíriť časový rámec 
hodnotenia na minimálne dva mesiace, resp. za alternatívu riešenia danej situácie navrhuje rozšírenie 
Národnej komisie o ďalších expertov, ktorí by mohli zastúpiť tých členov komisie, ktorí by z dôvodu 
pracovnej zaneprázdnenosti alebo zdravotnej indispozície nemohli vykonať hodnotenie. M. Fedák 
uviedol, že časový rámec na hodnotenie sietí stanovuje Centrálna kancelária CEEPUS. 
 

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

 
S. Mahútová predstavila národným expertom podané projekty exkurzií a koordinačných stretnutí, ktoré 
predložili slovenské vysoké školy na letný semester akademického roka 2021/2022 nad rámec 
plánovaných aktivít v rámci už schválených projektov. Spolu išlo o 3 projekty exkurzií a 1 intenzívneho 
kurzu v rozsahu 18,3 mesiaca. Na všetky štyri projekty bolo spolu požadovaných 16 890 EUR – kalkulácia 

http://www.ceepus.saia.sk/
http://www.ceepus.info/
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bola vypracovaná na základe aktuálne platných výšok štipendií. M. Fedák členov komisie oboznámil so 
skutočnosťou, že sa uvažuje o zvýšení denných sadzieb štipendií (diskusia a rozhodnutie o prípadnom 
zvýšení sadzieb bola predmetom diskusie v ďalšom bode stretnutia) a že aj pri zohľadnení tohto faktu 
môžu byť aktivity v plánovaných projektoch podporené s ohľadom na doterajšie čerpanie štipendijných 
mesiacov a s tým spojené čerpanie finančných prostriedkov. 
 

4. Zmeny a novinky v programe v roku 2022 
 
Zmeny v štipendijných sadzbách 
 
V rámci ďalšej diskusie mala Národná komisia možnosť vyjadriť sa k navrhnutej zmene sadzieb CEEPUS 
štipendií a spôsobu ich vyplácania. Informácie o navrhovaných výškach štipendií a spôsoboch vyplácania 
boli členom Národnej komisie zaslané pred zasadnutím a zároveň boli na zasadnutí predstavené M. 
Fedákom. Členovia Národnej komisie predkladaný návrh na zvýšenie štipendijných sadzieb v programe 
CEEPUS privítali a podporili ho. Zároveň počnúc účinnosťou uplatňovania týchto zvýšených sadzieb 
Národná komisia odsúhlasila nasledujúci postup pre vyplácanie štipendií s ohľadom na dĺžku pobytu pri 
splnení minimálnych centrálne stanovených podmienok: 

• semestrálny pobyt (3 až 10 mesiacov) alebo krátkodobý pobyt spojený s vypracovaním 
bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce (1 až 2 mesiace)  

o nárok na štipendium vzniká v prvom mesiaci pobytu po absolvovaní pobytu v dĺžke 
minimálne 21 dní,  

o v prípade ďalších mesiacov pobytu vzniká nárok na štipendium takto:  
▪ ak pobyt trvá nie viac ako n + 4 dni [vrátane] od začiatku ďalšieho mesiaca 

(pričom n je prvým dňom ďalšieho mesiaca pobytu), na štipendium za daný 
začatý ďalší mesiac nie je nárok,  

▪ ak pobyt trvá v danom ďalšom mesiaci dlhšie ako podľa predošlého ustanovenia, 
ale skončil do n + 14 dní [vrátane] (pričom n je prvým dňom ďalšieho mesiaca 
pobytu), za daný začatý ďalší mesiac je možné vyplatiť 50 % z prislúchajúcej 
mesačnej sadzby štipendia (výsledok výpočtu sa v prípade potreby zaokrúhli na 
celé číslo nahor),  

▪ ak pobyt trval najmenej 16 dní v ďalšom mesiaci, za daný začatý ďalší mesiac 
je možné vyplatiť 100 % z prislúchajúcej mesačnej sadzby štipendia.  

• prednáškový pobyt pre učiteľov (1 mesiac)  
o pri pobytoch v trvaní menej ako 5 pracovných dní nie je nárok na štipendium,  
o pri pobytoch v trvaní minimálne 5 dní (ak je splnená podmienka podľa predošlého bodu) 

a maximálne 9 dní v rámci mesiaca pobytu vznikne nárok na vyplatenie štipendia vo 
výške 50 % z príslušnej sadzby (výsledok výpočtu sa v prípade potreby zaokrúhli na celé 
číslo nahor),  

o pri pobytoch v trvaní minimálne 10 dní v rámci mesiaca pobytu sa vyplatí 100 % zo 
sadzby.  

 
Národná komisia zároveň v prípade zvýšenia mesačných sadzieb štipendií (teda počnúc nadobudnutím 
účinnosti zvýšenia mesačných sadzieb štipendií) schválila pre exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné 
stretnutia denné sadzby štipendií a ich uplatnenie takto:  

• pre zahraničných štipendistov zúčastňujúcich sa študentskej exkurzie, intenzívneho kurzu alebo 
koordinačného stretnutia sa stanovuje výška denného štipendia vo výške 42 EUR/deň, pričom 
platí, že výška celkových vyplatených prostriedkov počas trvania konkrétnej aktivity (teda 
študentskej exkurzie, intenzívneho kurzu alebo koordinačného stretnutia) nemôže prekročiť: 

o v prípade študentov 1. a 2. stupňa mesačnú sadzbu štipendia pre semestrálny pobyt 
študentov 1. a 2. stupňa, teda 400 €, 
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o v prípade doktorandov a vysokoškolských učiteľov mesačnú sadzbu štipendia pre 
semestrálny pobyt doktorandov, resp. mesačnú sadzbu pre prednáškový pobyt 
vysokoškolských učiteľov bez titulu PhD., teda 734 €. 

Pri týchto krátkodobých aktivitách sa v rámci čerpania schválených štipendijných mesiacov pre 
prichádzajúce mobility účasť jednej osoby počíta ako pomerná časť z jedného mesiaca, t. j. z 30 dní 
(napríklad exkurzia v trvaní tri dni znamená pre jednu osobu čerpanie 0,1 mesiaca). 
 
Poznámka k zámeru zvyšovania štipendií: Listom zo dňa 24. 3. 2022, teda po zasadnutí Národnej 
komisie CEEPUS, informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o výške prostriedkov na 
program CEEPUS, pričom uviedlo, že „financovanie zvýšenia štipendia bude riešené dodatočne“. Keďže 
vyčlenená výška prostriedkov na program nepokrýva pri súčasných výškach štipendia ani vložených 600 
štipendijných mesiacov, a ministerstvo do konca 1. polroka 2022 neoznámilo SAIA schválenie vyšších 
sadzieb štipendií, o ktorých sa uvažovalo, platili v 1. polroku 2022 nezmenené štipendijné sadzby 
a podmienky vyplácania štipendií. Následne listom zo dňa 12.7.2022 informovalo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR o navýšení štipendií a zároveň informovalo o financovaní zvýšených sadzieb 
z Plánu obnovy a odolnosti. Nové štipendijné sadzby sa začali uplatňovať v zimnom semestri 
akademického roku 2022/2023 t. j. od septembra 2022.  
 
Informácia o príprave novej medzinárodnej zmluvy CEEPUS IV 
PhDr. Emília Malacká z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informovala o obsahu Senior 
Officials Meeting, ktorého sa zúčastnila 9. marca 2022, a ktorého predmetom bola aj medzinárodná 
zmluva pre pokračovanie programu CEEPUS – t. j. CEEPUS IV. Pani Malacká informovala o tom, že 
jednotlivé krajiny sa vyjadrovali k bodom navrhovanej dohody a predmetom diskusie stretnutia zástupcov 
ministerstiev sa stala najmä dĺžka trvania tejto dohody t. j. programu CEEPUS IV. Návrh novej dohody by 
mal byť zaslaný jednotlivým krajinám v priebehu marca.   
 
Mimoriadne opatrenie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a možnosťou zapojenia ukrajinských 
študentov a akademikov do programu CEEPUS 
 
PhDr. Emília Malacká informovala aj o možnostiach financovania pobytov ukrajinských študentov a VŠ 
učiteľov v rámci programu CEEPUS, ktoré boli tiež predmetom diskusie počas Senior Officials Meetingu 
(SOM). Členské krajiny CEEPUS na zasadnutí SOM odsúhlasili, že na základe individuálnych rozhodnutí 
jednotlivých členských štátov bude možné na mobilitu v rámci CEEPUSu prijímať aj študentov a učiteľov 
z Ukrajiny, pričom na tieto pobyty sa môže využiť nevyčerpaná kvóta štipendijných mesiacov 
akademického roka 2021/2022 vložených do programu danými členskými štátmi. Zástupcovia SR na 
SOM otvorenie tejto možnosti podporili. Na základe diskusie SAIA, n. o., a MŠVVaŠ SR je v prípade 
Slovenska návrh primárne podporiť študijné pobyty študentov 1. a. 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
z Ukrajiny, a to vzhľadom na možnosť podpory čo najväčšieho počtu utečencov – príslušníkov 
ukrajinských vysokých škôl. Členovia Národnej komisie boli oboznámení aj s procesom podávania 
a schvaľovania takýchto žiadostí o štipendiá (aplikovať sa bude mechanizmus podobný mechanizmu pre 
freemoverov, mierne modifikovaný Centrálnou kanceláriou CEEPUS, ktorá bude formálne schvaľovať 
žiadosti akoby za vysielajúcu národnú kanceláriu CEEPUS spĺňajúce požiadavky programu 
s prihliadnutím na špecifickosť situácie utečencov – miernejšie požiadavky na dokumenty z ukrajinskej 
strany).  
 
M. Fedák tiež informoval aj o úvahe MŠVVŠ SR využiť aj štrukturálne fondy na prípadné dofinancovanie 
takto schvaľovaných mobilít v rámci programu CEEPUS na pomoc ukrajinským utečencom – 
príslušníkom ukrajinských vysokých škôl (v prípade, že by takýto postup odsúhlasila aj Európska komisia). 
Takéto dodatočné zdroje, keďže k ich alokácii dôjde s časovým odstupom (ak k nej vôbec reálne dôjde), 
by mohli byť využité na pomoc ukrajinským študentom formou podpory realizácie letných škôl 



10 
 

a intenzívnych kurzov. V prípade, ak dôjde k realizácii tejto úvahy, M. Fedák poprosil členov Národnej 
komisie o spoluprácu pri prípadnom výbere/hodnotení takýchto letných škôl/intenzívnych kurzov.  
 
Národná komisia k využitiu zostávajúcich štipendijných mesiacov nečerpaných schválenými sieťami 
v akademickom roku 2021/2022 na pomoc ukrajinským študentom bakalárskeho/magisterského štúdia 
nemala žiadne výhrady a súhlasila s vyššie uvedeným mimoriadnym postupom a podporou utečencov – 
príslušníkov ukrajinských vysokých škôl.  
 
 
Poznámka k zámeru poskytnutia štipendií ukrajinským utečencom: Listom zo dňa 24. 3. 2022, teda 
po zasadnutí Národnej komisie CEEPUS, informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
o výške prostriedkov na program CEEPUS. Vyčlenená výška prostriedkov na program nepokrývala pri 
súčasných výškach štipendia ani vložených 600 štipendijných mesiacov, pričom v rámci podaných 
žiadostí čakajúcich na schválenie národná kancelária očakávala zvýšený záujem o riadne mobility v rámci 
programu. Nebolo preto možné v takejto situácii vyčleniť zdroje na ukrajinských utečencov a využitie 
nečerpaných mesiacov v rámci sietí programu CEEPUS. 
 

MEDZINÁRODNÁ KOMISIA (31. MAREC 2022, VIRTUÁLNE) 

Dňa 31. 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 2022/2023 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. Simona Mahútová a Ing. Zuzana Kalináčová. V prvej časti zasadnutia jeden zástupca každej 
Národnej kancelárie hlasoval o scenári, ktorý bude aplikovaný pre počet schválených sietí v rámci 
poradia sietí (tzv. „Ranking List“) na základe bodového hodnotenia expertov. Výsledkom hlasovania bolo 
prijatie rozhodnutia schváliť 82 sietí, ktoré získali viac ako 70 bodov a ďalšie 3 siete ( 1 nová sieť 2022/23, 
1 nová sieť z 2021/22 a 1 nová umbrella sieť z 2021/22). Všetky ostatné – 33 sietí získalo status 
„umbrella“.  Na zasadnutí bolo dohodnuté, že národné kancelárie budú rozdeľovať štipendijné mesiace 
schváleným sieťam od 1.4. do 5.4.2022. V rámci schválených 85 sietí bolo 70 sietí s účasťou slovenských 
vysokoškolských inštitúcií, z toho 6 sietí je koordinovaných zo Slovenska. Na zasadnutí bolo oznámené, 
že koordinátori sietí budú vkladať do systému podpísaný „Letter of Award“ a konečné rozdelenie 
mesiacov v termíne od 11. apríla do 4. mája 2022. Na základe predložených správ schválených sietí 
v roku 2020/21 bolo vybraných 36 sietí na hodnotenie pre Ministerskú cenu, všetky s účasťou slovenských 
univerzitných pracovísk. Národné kancelárie vykonali hodnotenie sietí v termíne od 5. apríla do 13. apríla 
2022, pričom národní experti hodnotili 20 – 25 sietí najlepšie ohodnotených národnými kanceláriami. 
Následne národné kancelárie prideľovali siete na hodnotenie národným  expertom. Experti hodnotili siete 
od 19. apríla do 10. mája 2022.  
 
Akademické siete so slovenskou účasťou schválené na akademický rok 2022/2023 

Na hodnotenie národných expertov jednotlivých členských krajín bolo predložených 9 sietí, ktoré 
koordinujú slovenské vysoké školy, v rámci sietí vystupujú slovenské vysoké školy ako partneri 170-krát. 
Slovensko je na 6. mieste v počte koordinátorov (9) a rovnako na 6. mieste v počte partnerských univerzít 
(170). V akademickom roku 2022/23 bolo schválených 6 sietí koordinovaných slovenskými VŠ, ako 
partneri vystupujú 135-krát. 
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V akademickom roku 2022/2023 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. 
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Zoznam všetkých schválených sietí so slovenským zastúpením tvorí Prílohu č. 3. 
 
 

PRACOVNÉ STRETNUTIE SKUPINY ZÁSTUPCOV MINISTERSTIEV ( 8. MAREC 2022, VIRTUÁLNE) 

Dňa 8. marca 2022 Centrálna kancelária CEEPUS zorganizovala pre zástupcov ministerstiev virtuálne 
neformálne stretnutie, ktorého cieľom bola finalizácia návrhu zmluvy CEEPUS IV, ktorá bude predstavená 
Spoločnému výboru ministrov v roku 2023. V programe stretnutia bola aj diskusia o grantoch pre 
ukrajinských študentov a učiteľov, ktoré by mohli byť poskytnuté v kategórii freemover z nevyčerpaných 
prostriedkov. Pre toto stretnutie pripravila Národná kancelária CEEPUS podklad pre zástupcov MŠVVŠ.  
 

HODNOTENIE MINISTERSKEJ CENY ZA AK. ROK 2020/2021 (13. APRÍL 2022 – 10. MÁJ 2022) 

Do hodnotenia pre Ministerskú cenu za akademický rok 2020/21 sa registrovalo 42 sietí, z toho 3 siete 
koordinované slovenskými VŠ.  Najprv hodnotili siete Národné kancelárie. Do hodnotenia národnými 
expertmi postúpilo 21 sietí, ktoré získali skóre viac ako 69 %. Následne národná kancelária pridelila siete 
s účasťou partnerských slovenských vysokých škôl národným expertom podľa odborného zamerania 
sietí. Ministerskú cenu za rok 2021 získala sieť SK-1018-06-2021 (Biology, Biotechnology and Food 
Sciences), ktorú  koordinuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Ministerská cena bude 
odovzdaná na nasledujúcom stretnutí Spoločného výboru ministrov, ktoré sa uskutoční na jar 2023 
v Poľsku.              
 

STRETNUTIE KOORDINÁTOROV A PARTNEROV SIETÍ PROGRAMU CEEPUS (9. JÚN 2022, 
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 9. júna 2022. Stretnutia sa prostredníctvom 
platformy Microsoft Teams zúčastnilo celkom 38 koordinátorov a partnerov. Pracovníci národnej 
kancelárie informovali o priebehu mobilít za uplynulé obdobie a zhodnotili priebeh a výsledky registrácie 
sietí na akademický rok 2022/2023, taktiež zhrnuli pravidlá programu a pripomenuli povinnosti 
štipendistov a koordinátorov v súvislosti s mobilitami. Pracovníčky národnej kancelárie CEEPUS 
predstavili prácu s elektronickým systémom a zdôraznili, na čo sa pri schvaľovaní prihlášok sústrediť, 
a ako pri samotnom schvaľovaní v systéme postupovať. V závere stretnutia v skratke predstavili 
prítomným stav rokovaní o  programe CEEPUS IV v ďalšom programovom období a bol aj priestor na 
diskusiu, výmenu skúseností a praktické otázky ohľadom administrácie programu a zabezpečovania 
mobilít. Stretnutie bolo na návrh zúčastnených zaznamenané a video a link na video, ako aj 
powerpointová prezentácia predstavená počas virtuálneho stretnutia bola následne zaslaná neprítomným 
koordinátorom a partnerom programu. 
 

ŠKOLENIE NÁRODNÝCH KANCELÁRIÍ CEEPUS (18. – 19.5.2022, VIEDEŇ) 

V dňoch od 18. do 19. mája 2022 Centrálna kancelária CEEPUS vo Viedni zorganizovala stretnutie/ 
školenie určené pre všetky národné kancelárie CEEPUS. Za Slovensko sa školenia zúčastnila S. 
Mahútová. Cieľom tohto stretnutia bolo prediskutovať návrhy na technické zmeny v CEEPUS systéme, 
ktorých implementáciou by sa systém na podávanie žiadostí stal user friendly nielen pre uchádzačov 
o štipendiá ale aj pre národné kancelárie schvaľujúce žiadosti o mobility. Stretnutie bolo tiež priestorom 
na diskusiu o zmenách v záverečných dokumentoch, ktoré sa po skončení mobility nahrávajú do systému.    
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PRAVIDELNÉ VIRTUÁLNE STRETNUTIA PRACOVNÍKOV NÁRODNÝCH KANCELÁRIÍ 

Centrálna kancelária CEEPUS zaviedla pravidelné neformálne on-line stretnutia pracovníkov národných 

kancelárií, ktoré sa koná raz týždenne, ktorého sa zúčastňujú aj zamestnanci SAIA zodpovední za 

implementáciu programu. Na stretnutiach pracovníci národných kancelárii a centrálnej kancelárie 

diskutujú o aktuálnych udalostiach v oblasti protipandemických opatrení v krajinách programu, ako aj 

o opatreniach, ktoré prijímajú členské krajiny v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a možnostiach 

zapojenia ukrajinských študentov a akademikov do programu CEEPUS.  

ZABEZPEČOVANIE PRIJATÍ A VYSLANÍ ŠTIPENDISTOV V RÁMCI PROGRAMU CEEPUS  

Prijatia zahraničných štipendistov v roku 2022  

V roku 2022 prijali slovenské vysoké školy v rámci programu celkom 457 zahraničných štipendistov 
v rozsahu 356,10 štipendijných mesiacov. Nakoľko boli v roku 2022 postupne uvoľňované a napokon 
úplne zrušené protipandemické opatrenia, počet zahraničných štipendistov bol v porovnaní 
s predchádzajúcimi dvoma rokmi pomerne vyšší. Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi ilustruje 
nasledujúci graf.  

 
 
Poznámka: Nižší počet štipendijných mesiacov je spôsobený tým, že na krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné 
stretnutia národná kancelária neudeľuje celý štipendijný mesiac, ale prepočítava ho pomerne k počtu dní schváleného pobytu 
(napr. krátkodobá exkurzia v trvaní 3 dní znamená pre jednu osobu čerpanie 0,1 mesiaca). Tento prístup bol so súhlasom 
Národnej komisie CEEPUS zavedený v roku 2015 (konkrétne akademický rok 2014/2015). Zároveň platí, že rozsah čerpaných 
štipendijných mesiacov je v roku 2022 v porovnaní s počtom prijatých štipendistov nižší, keďže od septembra platia nové 
štipendijné sadzby a pri učiteľských mobilitách v trvaní do 10 kalendárnych dní sa na mobilitu udeľuje 0,5 mesiaca. Za 
podmienok platných pred zavedeným nových štipendijných sadzieb (t. j. prideľovaní 1 štipendijného mesiaca na učiteľskú 
mobilitu i v prípade, že takáto mobilita trvá do 9 dní) by bol počet čerpaných mesiacov o niečo vyšší.  

 
V rámci celkového počtu prijatých štipendistov v roku 2022 prijali slovenské vysoké školy 116 študentov 
v rozsahu 62,33 štipendijných mesiacov, 38 doktorandov v rozsahu 45,00 štipendijných mesiacov a 303 
učiteľov v rozsahu 248,77 štipendijných mesiacov.  
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Menný zoznam zahraničných štipendistov, ktorí absolvovali štipendijné pobyty na slovenských vysokých 
školách v roku 2022, tvorí prílohu k správe (Príloha 1). 
 
Podobne ako po minulé roky, aj v roku 2022 mali najväčšie zastúpenie medzi prijatými štipendistami  
na slovenských univerzitách štipendisti z krajín Poľsko a Česká republika. Najviac štipendistov prijali 
slovenské univerzity tento rok z Poľska (143 štipendistov), následne z Českej republiky (113 
štipendistov), zo Srbska (57 štipendistov) a z Rumunska (53 štipendistov). 
 

 
 

Najviac zahraničných štipendistov tento rok prijala Technická univerzita v Košiciach (109 štipendistov) a 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (98 štipendistov). Obe univerzity v uplynulých rokoch patrili 
medzi najaktívnejšie univerzity. Po nich v počte prijatých štipendistov nasledujú: Ekonomická univerzita 
v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Žilinská univerzita v Žiline, ktoré v roku 
prijali po 53 zahraničných štipendistov. Všetky tri univerzity v roku 2022 organizovali exkurziu v rámci 
programu CEEPUS. Súkromné vysoké školy, podobne ako minulý rok, neprijali žiadnych štipendistov. 
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Vysvetlivky: 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 – 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.  

 
Krátkodobé exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v roku 2022 

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 2022, 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 do konca akademického roku 2021/2022 v rámci programu 

CEEPUS boli zahraničných študentom a doktorandom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 29,50 EUR/ osoba na deň 
aktivity a pre zahraničných učiteľov vo výške 39 EUR/ osoba na deň aktivity. Nadobudnutím účinnosti zvýšenia mesačných 
sadzieb štipendií t. j. od 1. septembra 2022 začali platiť nové štipendijné sadzby aj pri krátkodobých aktivitách, kedy sa 
študentom, doktorandom aj učiteľom poskytujú finančné prostriedky vo výške 42 EUR/osoba na deň aktivity. Táto nová 
štipendijná sadzba bola schválená Národnou komisiou programu.   
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Exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia v rámci schválených projektov sietí  
 
V roku 2022 sa v rámci projektov sietí na akademický rok 2021/2022 a akademický rok 2022/2023 
uskutočnili nasledovné exkurzie (Tabuľka 1).  
 
Tabuľka 1: 
  Sieť Organizátor Koordinátor Dátum  Mesiace 

spolu 
Suma v 
€ 

1. AT-0068 Ekonomická univerzita 
v Bratislave, všetky 

fakulty 

Veronika 
Králiková 

4.4. - 9.4.2022 4,60 4071,00 

2. CZ-0111 Prešovská univerzita v 
Prešove, Katedra 

geografie a aplikovanej 
geoinfomatiky  

doc., RNDr., 
PhD. 

Kvetoslava 
Matlovičová 

16.5. - 
22.5.2022 

1,87 1785,00 

3. AT-0068 Ekonomická univerzita 
v Bratislave, všetky 

fakulty 

Veronika 
Králiková 

5.12. - 
10.12.2022 

4,60 3894,00 

SPOLU 11,07 9750,00 

 
Realizované projekty exkurzií tak predstavovali čerpanie 11,07 štipendijných mesiacov a 9750,00 EUR.  
 
Výzva pre mimoriadne projekty exkurzií a intenzívnych kurzov  
 
V rámci mimoriadnej výzvy na letný semester 2021/2022 prijala národná kancelária 4 projekty, z toho boli 
3 krátkodobé exkurzie a 1 intenzívny kurz. Aktivity spolu predstavovali rozsah 18,3 štipendijných 
mesiacov nad rámec plánovaných aktivít už schválených projektov. Na všetky štyri projekty bolo spolu 
požadovaných 16 890 EUR – kalkulácia bola vypracovaná na základe výšok štipendií platných pre 
akademický rok 2021/2022. Projekty boli predstavené národným expertom, ktorí vzhľadom na dostatok 
dostupných štipendijných mesiacov na akademický rok 2021/2022 a schválený rozpočet na rok 2022 
rozhodli o podporení všetkých podaných projektov. Schválené projekty exkurzií v rámci mimoriadnej 
výzvy na letný semester akademického roka 2021/2022 sú uvedené v Tabuľke 2.  
 
 
Tabuľka 2:  
 
  Sieť Organizátor Koordinátor Dátum Mesiace 

spolu 
Suma v €  

1. HR-0107 
Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v 
Košiciach 

prof. MVDr. 
Zita Faixová, 

PhD. 
4.6. - 12.6.2022 4,7 4130,00 

2. CZ‐0311 
Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 

Ing. Mária 
Bihuňová, 

PhD. 
27.6.-2.7.2022 4 3825,00 
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3. SK-0030 
Žilinská univerzita v 
Žiline, Strojnícka fakulta 

prof. Dr. Ing. 
Ivan Kuric 

16.5. - 20.5.2022 4,8 4467,50 

4. SK-0030 
Žilinská univerzita v 
Žiline, Strojnícka fakulta 

prof. Dr. Ing. 
Ivan Kuric 

30.5. - 3.6.2022 4,8 4467,50 

SPOLU  18,3 16 890,00 € 

 
Dve zo schválených exkurzií sa napokon nekonali. Exkurzia na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorá sa mala 
konať v júni 2022 bola z dôvodu nevyhovujúceho termínu pre partnerskú univerzitu v Poľsku presunutá 
na letné mesiace. V letných mesiacoch sa exkurzia nekonala z dôvodu nízkeho záujmu študentov. 
Z dôvodu nízkeho počtu záujemcov bola zrušená aj exkurzia, ktorá sa mala konať v termíne 4. – 12. jún 
2022 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V prípade ostatných aktivít došlo 
k zmenám účastníkov, čo malo za následok rozdiel v čerpaní štipendijných mesiacov a v sume za 
zrealizované aktivity. Realizované projekty exkurzií schválené v rámci mimoriadnej výzvy tak 
predstavovali čerpanie 6,73 štipendijných mesiacov (oproti pôvodne schváleným 18,3) a 6329,50 EUR 
(oproti pôvodne schváleným 16 890,0 EUR).  
 
 
Refundácia cestovných nákladov vyslaných slovenských štipendistov v roku 2022 

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 2022 refundovala SAIA cestovné náklady pre 96 mobilít slovenských štipendistov vo výške 
10337,76 EUR. Menný zoznam slovenských štipendistov, ktorým boli preplatené cestovné náklady v roku 
2022 tvorí prílohu k správe (Príloha 2). 
 
 
Prijatia a vyslania štipendistov v akademickom roku 2021/2022 

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 2021/2022.  
 
Národná kancelária spracovala v akademickom roku 2021/2022 spolu 486 žiadostí prichádzajúcich 
štipendistov, z ktorých 59 bolo v kategórii freemover. Štipendium udelila celkovo 447 žiadateľom a 
zamietla 39 žiadostí. Z pôvodne schválených mobilít bolo 59 zrušených a to najmä v zimnom semestri 
2021/2022, t. j. v jesenných mesiacoch v roku 2021. Schválení štipendisti svoje plánované mobility 
nemohli uskutočniť, primárne z dôvodu protipandemických opatrení súvisiacich so šírením ochorenia 
Covid-19, resp. na mobilitu nenastúpili. V akademickom roku 2021/2022 vysoké školy tak prijali celkom 
388 štipendistov v rozsahu 343,7 štipendijných mesiacov. 
 
Národná kancelária spracovala v akademickom roku 2021/2022 spolu 571 žiadostí odchádzajúcich 
štipendistov, z ktorých 127 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 435 štipendistov v rozsahu 432,43 štipendijných mesiacov. 
 

http://www.ceepus.saia.sk/
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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 2021/2022 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 2021/2022 sú spojené 
s protipandemickými opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19. Pandemická situácia nebola veľmi 
priaznivá najmä v zimnom semestri akademického roku 2021/2022, k postupnému uvoľňovaniu opatrení 
došlo až v prvých mesiacoch kalendárneho roku 2022, kedy sme zaznamenali vyšší počet zrealizovaných 
mobilít. Na viacerých vysokých školách ako napr. Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre bol počet prijatí a vyslaní v rámci programu takmer identický. Počty 
vyslaných štipendistov výrazne prevyšujú nad prijatiami napríklad na Technickej univerzite vo Zvolene, 
na Univerzite Mateja Belu v Banskej Bystrici a Univerzite sv. Cyrila a Metóda v Trnave. Naopak, počty 
prijatých uchádzačov mierne prevyšujú nad vyslanými v prípade Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzity J. 
Seleyho v Komárne. 
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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. 

 
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 
Maďarsko. Počty zahraničných štipendistov podľa domácej krajiny a počty slovenských štipendistov 
podľa cieľovej krajiny zobrazuje nasledujúci graf: 
 

 
* Poznámka: výmeny medzi univerzitami v Kosove a Slovenskou republikou momentálne neprebiehajú 
 

INFORMOVANOSŤ O PROGRAME  

Pracovníci SAIA v Bratislave i v regionálnych pracoviskách pravidelne poskytujú informácie o programe 
CEEPUS formou individuálnych konzultácií a najmä formou virtuálnych alebo fyzických informačných 
seminárov. 
 
Individuálne poradenstvo 

V roku 2022 poskytli administrátorky programu, ako aj ďalší pracovníci SAIA, n. o., v Bratislave a v 
regionálnych pracoviskách prostredníctvom individuálnych konzultácií informácie o programe CEEPUS 
osobne, telefonicky alebo e-mailom spolu 1 680 záujemcom, z toho 808 bolo záujemcov zo Slovenska 
a 872 zahraničných záujemcov.  
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Informačné podujatia 

O programe informovala SAIA, n. o., aj na rôznych informačných seminároch (SE), informačných 
vstupoch (IV), výstavách/konferenciách (KO/V), ktorých cieľovou skupinou boli najmä študenti vysokých 
škôl, doktorandi, výskumní pracovníci, pedagogickí pracovníci, ale aj iní záujemcovia o programy SAIA, 
n. o.  
 
SAIA informovala o programe CEEPUS v roku 2022 prostredníctvom 54 hromadných podujatí spolu 
3674 záujemcov. Išlo o nasledujúce typy podujatí: 
 

• 41 seminárov a informačných vstupov, 1190 účastníkov 

• 11 výstav/konferencií, 2468 účastníkov 

• 2 pracovné stretnutia, 16 účastníkov  
 

Podujatia boli s ohľadom na protipandemické opatrenia väčšinou organizované formou online webinárov 
prostredníctvom programu MS Teams alebo Zoom, no nakoľko sa v období pokrývanom správou 
opatrenia postupne uvoľňovali niektoré z podujatí sa konali fyzicky (išlo hlavne o podujatia konajúce sa 
od mája 2022).  
 
Kompletný zoznam podujatí, na ktorých boli poskytnuté informácie o programe CEEPUS, tvorí prílohu 
k správe (Príloha 4). 
 
Webináre, ktoré boli realizované v minulých obdobiach boli zaznamenané a sú zverejnené aj na verejne 
prístupnom kanáli SAIA na službe YouTube (https://youtube.com/channel/UC8KlpBwt-
8NYphu_Cd5gz9Q). V roku 2022 bola návštevnosť videí, v rámci ktorých bol program CEEPUS 
prezentovaný detailnejšie, nasledujúca: 
 
 

Video na YouTube: Počet videní: 

Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov do celého sveta - Krok za 
krokom k úspešnej žiadosti 31 

SAIA, n o Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí 52 

Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy 5 

Téma Štipendiá a granty do krajín Európy 9 

Rakúsko - Štipendiá na študijné/výskumné/jazykové pobyty 29 

 
 
Informácie na webstránke programu CEEPUS 

Webstránka programu CEEPUS www.ceepus.saia.sk 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. Na 
stránke programu CEEPUS, ako aj v databáze štipendií a grantov pri štipendijných ponukách v rámci 
programu CEEPUS bolo zviditeľnené spolufinancovanie štipendií zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti (v 
slovenskej aj anglickej verzii) 
 

 

https://youtube.com/channel/UC8KlpBwt-8NYphu_Cd5gz9Q
https://youtube.com/channel/UC8KlpBwt-8NYphu_Cd5gz9Q
http://www.ceepus.saia.sk/
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Zároveň bola informácia o možnostiach štipendií pre záujemcov o vyslanie zverejnená a aktualizovaná aj 
v rámci Databázy štipendií a grantov (www.granty.saia.sk), ktorú spravuje SAIA. 
 
Nasledujúci prehľad poskytuje informácie o návštevnosti webových stránok s informáciami o programe 
CEEPUS podľa služby Google Analytics v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022: 
 
 

Poznámka: Návštevnosť informácie v databáze štipendií a grantov pre záujemcov zo zahraničia je nižšia najmä z dôvodu, že 
záväzné informácie o tomto programe poskytujú záujemcom hlavne domáce národné kancelárie, resp. využívajú prehľad na 
www.ceepus.info. 
 

Webstránka 
Jedinečné 
návštevy 

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

8 366 

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

1 179 

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

128 

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) 

149 

http://www.granty.saia.sk/
http://www.ceepus.info/
http://ceepus.saia.sk/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=327
http://www.grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=490
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Webstránka 
Jedinečné 
návštevy 

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) 

45 

 
 
Informovanie na sociálnych sieťach 

SAIA, n. o. informuje o štipendijných programoch prostredníctvom svojich stránok:  
- na Facebooku ( profil v slovenčine @saia.mobility a profil @saia.studyinslovakia v angličtine).  
- na Instagrame (profil saia_studium_v_zahranici/ v slovenčine a saia_study_in_slovakia/ v angličtine). 
 
V rámci profilu SAIA na Facebooku, ktorý je určený primárne záujemcom zo Slovenska bolo k 31.12.2022 
na tejto stránke evidovaných 9 270 sledovateľov („Followers“). V roku 2022  označilo, že sa im stránka 
páči 4 269 ľudí. Na profile SAIA – Study in Slovakia, ktorý je určený záujemcom zo zahraničia sa publikujú 
príspevky v angličtine – k 31.12.2022 je evidovaných 2 129 sledovateľov a 1 970 ľuďom sa stránka páči. 
Na Instagramovom profile určenom pre záujemcov zo Slovenska bolo k 31.12.2022 1 666 sledovateľov 
a na anglickom profile 412 sledovateľov. 
 
Propagácia programu CEEPUS na sociálnych sieťach ( Facebook, Instagram) 
 
V roku 2022 bolo zverejnených na slovenskej Facebookovej stránke SAIA, n. o. spolu 10 príspevkov, 
v ktorých bol propagovaný program CEEPUS resp. tematické podujatie o programe CEEPUS, z toho 2 
príspevky ako platený reklamný príspevok. Dosah týchto príspevkov na Facebookovej stránke SAIA, n. 
o. bol spolu 78 105.                
 

          

 

http://www.grants.saia.sk/
http://grants.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=491
http://saia.mobility/
http://www.facebook.com/saia.studyinslovakia
file:///C:/Users/Zuzana/Documents/tento%20PC/saia/ceepus%202022/Správy%20CEEPUS/správy%202022%20final/saia_studium_v_zahranici/
https://www.instagram.com/saia_study_in_slovakia/
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Na Facebookovej stránke SAIA – Study in Slovakia (anglická verzia) bolo v roku 2022 uverejnených spolu 
6 príspevkov, z toho 3 reklamné príspevky o programe CEEPUS pre zahraničných uchádzačov. Dosah 
príspevkov bol spolu 264 270. 
 

  

 
 
Na Instagrame (slovenskej aj anglickej stránke) bolo uverejnených spolu 7 príspevkov s dosahom spolu 
2 957. 
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Ďalšie informačné a propagačné aktivity v programe CEEPUS 

Marcové vydanie elektronického mesačníka Bulletin SAIA bolo tematicky zamerané na program 
CEEPUS. Informácia o programe bola spracovaná aj do výročnej publikácie „Štipendiá a granty 
2023/2024“ (mimoriadny Bulletin SAIA).  Od júna do októbra bola v každom vydaní elektronického 
mesačníka Bulletin SAIA (t.j. 5 krát) zverejnená pripomienka termínu uzávierky na predkladanie 
projektových, resp. štipendijných žiadostí.  
 
Národná kancelária programu CEEPUS v 4. štvrťroku aktualizovala 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. Brožúra CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný 
program pre univerzitné štúdiá 2022/23 bola následne vytlačená (130 ks) a zaslaná všetkým 
koordinátorom slovenských inštitúcii zapojených do sietí v akademickom roku 2022/23. Rovnako boli 
aktualizované informačné letáky o programe CEEPUS v slovenčine (1000 ks) a anglickom jazyku (500 
ks), ktorý obsahuje základné informácie o podmienkach prihlasovania na mobility a praktické rady 
týkajúce sa pobytu v zahraničí. Okrem informačnej brožúry a letákov národná kancelária dala vyrobiť 
propagačné predmety s logom CEEPUS – termohrnček (400 ks), poznámkový blok (590 ks) a power 
banka (100 ks).  
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NÁVRH ROZPOČTU PROGRAMU CEEPUS NA ROK 2023, RESP. NA ROK 2024  

Predkladáme aktualizovaný návrh rozpočtu na program CEEPUS na rok 20232, resp. predbežný návrh 
rozpočtu na rok 2024, vo výške 505 410 €.  
 
Tabuľka 1: Predpokladané výdavky programu CEEPUS na rok 2023, resp. 2024. 
 

Kategória Počet mesiacov Suma 

... z toho 
výlučne štátny 

rozpočet 

... z toho 
predpokladané 

čerpanie 
z Plánu obnovy 
a odolnosti SR 

Štipendiá  600 410 820,00 € 236 400,00 € 174 420,00 € 

Cestovné - 23 740,00 € 23 740,00 €  

Administratíva  - 70 850,00 € 70 850,00 €  

Celková suma - 505 410,00 € 330 990,00 € 174 420,00 € 

 
Navrhovaný rozpočet zohľadňuje skutočnosť, že od septembra 2022 došlo k zvýšeniu štipendií pre 
prichádzajúcich štipendistov na úroveň sadzieb štipendií NŠP, pričom s ohľadom na zásady účelnosti, 
účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti došlo aj k úprave spôsobu vyplácania štipendií s ohľadom na 
aktuálnu dĺžku pobytu. 
 
Predkladané kalkulácie sú preto len hrubým odhadom zohľadňujúcim aktuálny vývoj, pričom sme pri 
výpočte predpokladaných nákladov na štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov 
vychádzali z počtu prijatých zahraničných štipendistov v rokoch 2017 až 2019. Nebrali sme do úvahy roky 
zásadne ovplyvnené pandémiou covid-19 alebo zásadnou zmenou v štipendijných podmienkach, keďže 
v nich dochádzalo a dochádza k neštandardným situáciám v konzumácii mobilít, čo by mohlo mať 
zásadné skresľujúce dopady na kalkulácie, ak by sme vychádzali výlučne z daných rokov. 
 
Tabuľka 2: Výpočet nákladov na štipendiá  
 

  

Štipendijné sadzby pre 
určenie predpokladaných 
nákladov na štipendiá (a 
ich rozdelenie podľa 
predpokladaného zdroja 
financovania) 

Predpokladané náklady na štipendiá  v roku 
2023 

Kategória Podiel 
z kvóty * 

Predpokla
daný 
počet 
štipendijn
ých 
mesiacov 
v roku 
2023 

Pôvodná 
výška 
mesačných 
štipendií 
("staré" 
sadzby) 

Aktuálna 
výška 
mesačnýc
h štipendií 
(zvýšené 
sadzby) 

CELKOM ZA 
ROK 

z toho 
priamo zo 
zdrojov 
štátneho 
rozpočtu 

z toho 
očakávaná 
refundácia zo 
zdrojov EÚ 
(Plán obnovy 
a odolnosti)** 

Študenti 40,00% 240 280,00 € 400,00 € 96 000,00 € 67 200,00 € 28 800,00 € 

                                                     
2 Návrh rozpočtu na rok 2023 bol zaslaný generálnej riaditeľke SMSaEZ MŠVVŠ SR dňa 20.12.2022. Uvedená aktualizácia 
bude slúžiť aj ako základ pre predloženie návrhu rozpočtu pre rok 2024, resp. 2025. 
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Doktorandi a 
učitelia bez PhD. 

30,00% 180 470,00 € 734,00 € 132 120,00 € 84 600,00 € 47 520,00 € 

Učitelia s PhD. 30,00% 180 470,00 € 1 015,00 € 182 700,00 € 84 600,00 € 98 100,00 €  
100,00% 600  

 
410 820,00 € 236 400,00 € 174 420,00 € 

 
Vysvetlivky: 
* Podiel využitia kvóty štipendijných mesiacov je hrubý odhad (zdôvodnenie vyššie) – národná kancelária bude 
rozhodovať podľa dostupných finančných prostriedkov a záujmu, pričom sa prihliada na kvóty pre siete a poradie 
doručenia žiadostí. 
** Od akademického roka 2022/2023 došlo k zvýšeniu štipendijných sadzieb, pričom podľa Plánu obnovy 
a odolnosti SR by rozdiel medzi pôvodnými sadzbami a novými sadzbami štipendia mal byť financovaný zo zdrojov 
EÚ pridelených v rámci Investície 4 Komponentu 10. Suma na štipendiá očakávaná z tohto zdroja je preto 
stanovená ako rozdiel celkových očakávaných štipendijných prostriedkov pri použití nových sadzieb a zdrojov, 
ktoré by boli potrebné pre pokrytie štipendií pri „starých“ (pôvodných) sadzieb pred ich zvýšením. 

 
Tabuľka 3: Výpočet predpokladaných nákladov na cestovné na rok 2023 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 
štipendisto
v s 
cestovným 

% 
z celkového 
počtu 
schválených 
štipendistov 

Náklady 
celkom 

Priemerná 
suma na 
jedného 
štipendist
u 

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 2023 * 

693 Predpokladaný 
rozpočet na 
rok 2023 (so 
zohľadnením 
zvýšenia cien 
za dopravu 
kvôli inflácii 
o 25 % oproti 
rokom 2017 – 
2019)* 

198 28,63% 18 984,86 € 
x 

25 % =  
 

23 731,08 € 
  

  
 
 
 

119,85 € 

    zaokrúhlene: 23 740,00 €  

 
Vysvetlivky: 
* Očakávaný počet žiadateľov o cestovné v roku 2023 naďalej vychádza z priemeru reálneho pomeru počtu 
žiadateľov o cestovné  v rokoch 2017 – 2019 (roky 2020 a 2021, a tiež ani rok 2022 v aktuálnom vývoji sa 
nezohľadňujú pre zásadné ovplyvnenie vývojom pandémie covid-19) voči celkovému počtu schválených 
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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). 
Zároveň však je tento priemer zvýšený o 25 %, a to vzhľadom na prudký vývoj inflácie s ohľadom na energetickú 
krízu (makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky MF SR z júna 2022 a zo septembra 2022 očakáva 
infláciu 12,4 % v aktuálnom roku 2022 a 13,5 % v budúcom roku 2023) Rovnako je kalkulovaná aj priemerná suma 
cestovného na jedného štipendistu, ktorá slúži na výpočet očakávanej čiastky na rok 2023.  

 
 
Prílohy: 
 

1. Štipendiá vyplatené zahraničným štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2022) 

2. Cestovné vyplatené slovenským štipendistom v rámci programu CEEPUS (1. január – 31. 
december 2022) 

3. Zoznam schválených sietí s účasťou slovenských vysokých škôl v programe CEEPUS v 
akademickom roku 2022/2023  

4. Zoznam schválených sietí s účasťou slovenských vysokých škôl v programe CEEPUS v 
akademickom roku 2021/2022  

5. Zoznam podujatí, na ktorých boli poskytnuté informácie o programe CEEPUS (1. január – 31. 
december 2022) 
 

 
Spracovali: Ing. Zuzana Kalináčová, Mgr. Simona Mahútová,  Ing. Zuzana Kopecká 
 
 
V Bratislave dňa 31. januára 2023 
 
 


