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Fulbrightov program 

 

 

• Program pomenovaný na počesť senátora J. Williama Fulbrighta 

 

• Schválený Kongresom Spojených štátov amerických v roku 1946 

 

• Cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie medzi občanmi Spojených 
štátov amerických a iných krajín (www.state.gov) 

 

• 150 krajín sveta, z toho v 50-tich krajinách administrujú program Komisie 
na základe medzivládnych dohôd 

 

 

 

 

http://www.state.gov/


 

 

  Komisia J. W. Fulbrighta  
pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike 

  

• Vznik v roku 1994 na základe medzivládnej dohody medzi vládami  

 Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických 

 

• Podporovanie a rozvíjanie spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu  

 

• Komisia nie je vládnou agentúrou bez ohľadu na výšku vládnych dotácií  

 

• Komisia nie je predmetom zahraničnej politiky SR a nie je ani sprostredkovateľom 
strategických plánov veľvyslanectva USA v SR 

 

• Mandát Komisie: identifikovať najlepších kandidátov v oboch krajinách a angažovať 
ich do programov v rámci bilaterálnej spolupráce 

 

• Štipendiá sú udeľované v súlade s celosvetovými pravidlami, riadenými princípmi 
otvorenej súťaže, akademickej kvality a profesionality 

 

 

 



 

 

  Komisia J. W. Fulbrighta  

pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike 

 

 

  

• Programy pre  občanov  

 Slovenskej Republiky a Spojených štátov amerických 

 

• Programy pre inštitúcie   

 v Slovenskej republike a v Spojených štátoch amerických 

 

 

  

 

 

 

 



Fulbrightove štipendium pre postgraduálne štúdium 
(Fulbright Scholarship for Graduate Studies) 

 
• 10 - mesačné pobyty za účelom nezávislého výskumu  prípadne štúdia na  

univerzitách a inštitúciách v USA 

 

• Ukončené magisterské štúdium pred termínom podávania prihlášok  

 

• Vynikajúce študijné výsledky bez predchádzajúcej skúsenosti v USA  

 (priemer B+ alebo do 1,5) 

 

• Jazykový test ibTOEFL – skóre 95-100, v prípade požiadavky americkej 
inštitúcie aj testy GRE alebo GMAT 

 

• Všetky vedecké disciplíny  s výnimkou klinickej medicíny a MBA 

 

• Mesačné štipendium, poplatky do výšky $19,000.-,  spiatočná letenka, 
príspevok na profesionálne vybavenie, zdravotné poistenie 

 

 

 

 



Fulbrightov program pre odborníkov 
(Fulbright Scholar Program) 

 

• Výskumný alebo/a prednáškový pobyt pre všetky vedecké disciplíny okrem 
klinickej medicíny na inštitúciách v USA  v rozpätí 3 -6 mesiacov 

 

• Ukončené doktorandské štúdium (alebo ekvivalentná odborná kvalifikácia) 

      bez študijnej a pracovnej skúsenosti v USA 

 

• Odborná kvalifikácia, medzinárodná spolupráca a publikačná činnosť 

 

• Výborná znalosť angličtiny 

 

• Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je pozývajúci list  hosťovskej inštitúcie v USA 
v termíne uzávierky prihlášky 

 

• mesačné štipendium, príplatok na rodinných príslušníkov, spiatočná letenka, 

príspevok na profesionálne vybavenie, zdravotné poistenie 

 

 

 



Semináre o amerických štúdiách  
(Summer Institutes in American Studies) 

 
• 6- týždňové semináre o amerických štúdiách na univerzitách v USA počas 

mesiacov jún – august, resp. január - február 

 

• Súhrn prednášok, diskusií a exkurzií na danú tému  

 (Národná bezpečnosť; Zahraničná politika USA; Súčasná americká literatúra; Náboženský 
pluralizmus v USA; Úvod do civilizácie USA; Politická ekonómia USA a globálny 
ekonomický systém; Americká politika a politické myslenie; Seminár pre stredoškolských 
učiteľov)  

 

• Prístup do knižníc a  počítačových laboratórií a možnosť samostatného štúdia  

 

• Vysokoškolskí pedagógovia alebo odborníci s cieľom zapracovať nové 
poznatky do svojej odbornej a pedagogickej práce  

 

• Výborná znalosť anglického jazyka a žiadna skúsenosť so štúdiom, prácou či 
výskumom v USA 

 

• Všetky náklady spojené s pobytom vrátane zdravotného poistenia hradí 
Komisia a vláda USA 

 

 



Hubert H. Humphrey štipendium 

 (Hubert H. Humphrey Fellowship) 

 
 

• 10-mesačný študijno/odborný pobyt určený pre odborníkov z verejnej správy, 
súkromného sektora  alebo neštátnych organizácií 

 

•  potenciál pre profesionálny rozvoj a riadenie pracovníkov, najmenej 5-ročné 
skúsenosti v príslušnom odbore a vynikajúce jazykové znalosti z angličtiny 

 

• Podpora rozvoja spoločensky dôležitých ekonomických a spoločenských 
odborov: 

 verejná správa, financie a bankovníctvo,miestne a regionálne plánovanie, 

manažment verejného zdravotníctva, vzdelávanie, prevencia a 

liečba drogových závislost, právo a ľudské práva, manažment v oblasti 

technológií, manažment ľudských zdrojov, plánovanie a administrácia 

vzdelávania, manažment vysokého školstva, komunikácia a žurnalistika, 

poľnohospodársky a vidiecky rozvoj, prírodné zdroje a environmentalistika, 

výučba angličtiny ako cudzieho jazyka (vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných 

osnov) 

 

 

 



 

 
Fulbright Specialist Program 

 
• Slovenská inštitúcia može pozvať odborníka z USA na 2 až 6-týždňové 

pracovné pobyty 

 

• Prednášky,semináre a pracovné stretnutia, hodnotenie inštitucionálnych 
potrieb, evaluácia učebných osnov alebo štúdijných materiálov 

 

• Antropológia/archeológia, účtovníctvo, médiá a žurnalistika, ekonomika, 
vzdelávanie, životné prostredie, informačné technológie, právo, 
knihoveda, politológia/verejná správa, sociológia, sociálna práca, 
americké štúdie, urbanistika 

 

• Výberové konanie trvá zhruba 3  mesiace 

 

• Podávanie žiadostí priebežne počas roka 

 

• Grant zahŕňa medzinárodné cestovné náklady a honorár pre  odborníka z 
USA  

 

• Náklady na ubytovanie, stravné a prípadnú vnútroštátnu prepravu hradí 
hosťovská inštitúcia 

 

 



 

 Krátkodobé hosťovanie odborníka z USA 

 

• Komisia umožňuje slovenským inštitúciám pozvať amerických 

odborníkov, ktorí v rámci Fulbrightovho programu pôsobia v 

respektívnom školskom roku v susedných štátoch, prednášať 

alebo zúčastniť sa na sympóziách. Zoznam štipendistov  je na   

 

    http://www.cies.org/schlr_directories/ 

 

•  Komisia môže uhradiť cestovné náklady a ubytovanie na 

maximílne 2 noci 

http://www.cies.org/schlr_directories/
http://www.cies.org/schlr_directories/


Poradenské centrum 

 
• Súčasťou celosvetovej siete poradenských centier  nazývaných 

EducationUSA  http://educationusa.state.gov 

 

• Presné, úplné, aktuálne, realistické a neskreslené informácie o 
vzdelávacích možnostiach v USA a v SR 

 

• Aktuálne katalógy a informácie o vzdelávaní na všetkých stupňoch, 
informácie o možnostiach finančnej pomoci, vízovej politiky, rôznych 
druhoch štipendií, zdravotného poistenia, atď. 

 

• Poradenstvo v oblasti hľadania vhodnej inštitúcie, aplikačného procesu, 
prípravy na odchod do USA 

 

• Týždenná aktuializácia ponúk štipendií z iných zdrojov 

 

• Všetky služby a materiály sú poskytované bezplatne 

 

 

 

 

 

http://educationusa.state.gov/


 

  

 

 

 

www.fulbright.sk 

office@fulbright.gov.sk 


