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V SKRATKE
 VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRH ZÁKONA O CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ

Podporu návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní vyjadrila 30. septembra na 
svojom zasadnutí vláda SR. Zákon, ktorý by mal priniesť zásadné zmeny do systému 
ďalšieho vzdelávania a nadviazať na prebiehajúcu školskú reformu, sa tak posunie 
do parlamentu. Cieľom zákona je podporiť ďalšie vzdelávanie na Slovensku, zvýšiť 
jeho kvalitu a umožniť uznávanie výsledkov vzdelávania, ktoré vedú k dosiahnutiu 
čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie. Prostriedkom na to by sa malo stať  poskytovanie
vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré budú podliehať akreditácii.
Návrh taktiež zavádza pravidlá a postupy pre uznávanie výsledkov ďalšieho 
vzdelávania na získanie osvedčenia o čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii. Možnosť
udeliť absolventovi vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania osvedčenie budú 
mať stredné  školy a vysoké školy, ktoré dostanú na to oprávnenie. 
Okrem toho tento návrh definuje národnú sústavu kvalifikácií, kde budú opísané
kvalifikačné predpoklady, ktoré musia spĺňať uchádzači o jednotlivé profesie.
Významným prvkom celoživotného vzdelávania sa stane aj informačný systém 
poskytujúci všetky relevantné informácie pre účastníkov vzdelávania, pre vzdelávacie 
inštitúcie, zamestnávateľov a poradcov pre celoživotné vzdelávanie. 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4850

 SKÚŠOBNÉ CENTRUM GRÉCKEHO JAZYKA

Od roku 2008 na Katedre gréckeho jazyka a kultúry Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove funguje Skúšobné centrum gréckeho jazyka. Je jediné 
na Slovensku s možnosťou udeľovania certifikátu znalosti gréckeho jazyka  
v štyroch úrovniach (A, B, C, D). Certifikát úrovne C umožňuje zapísať sa na štúdium
na vysokých školách v Grécku, úroveň D umožňuje uchádzať sa o prácu v štátnej  
a verejnej správe, napr. vysokoškolského pedagóga na univerzitách v Grécku.
Bližšie informácie o skúšobnom centre: doc. ThDr. Štefan Sak, PhD, vedúci katedry, 
e-mail: sakste@unipo.sk, http://unipo.sk/6018
Bližšie informácie o certifikáte:
http://www.greek-language.gr/greekLang/certification/index.html

 PORTÁL PROJEKTU NISPEZ

Centrum vedecko-technických informácií SR vytvorilo pre národný projekt NISPEZ 
(Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup  
k elektronickým informačným zdrojom) financovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja samostatnú stránku na internete http://nispez.cvtisr.sk. Stránka prináša 
informácie o cieľoch a zámeroch projektu, jeho priebežnej realizácii a výsledkoch.

Keďže ťažiskovými aktivitami projektu je zabezpečenie prístupu k elektronickým 
informačným zdrojom pre výskum a vývoj, nispez.cvtisr.sk poskytuje podrobný prehľad 
o databázach a databázových kolekciách sprístupňovaných v rámci projektu NISPEZ 
prostredníctvom akademických a vybraných vedeckých knižníc.

Hodiny pre verejnosť
(kliknite)

02 

http://www.saia.sk/article.aspx?c=50&id=3525
http://nispez.cvtisr.sk/
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V tomto bulletine sme sa rozhodli zmapovať štipendijné a platené možnosti štúdia 
v zahraničí najmä pre stredoškolákov, a to počas štúdia na strednej škole, ale aj na 
vysokých školách po ukončení strednej školy. 
Občania Slovenskej republiky môžu absolvovať časť, prípadne celé stredoškolské 
alebo vysokoškolské štúdium v ľubovoľnej krajine sveta. Samozrejme, po splnení 
kritérií, ktoré v danej krajine platia pre prijatie na stredoškolské štúdium (napr. 
náhradná rodina alebo bývanie na internáte). Základnými podmienkami sú ovládanie 
vyučovacieho jazyka a splnenie podmienok pre pobyt v danej krajine,  
no a v neposlednom rade dostatok finančných prostriedkov na absolvovanie štúdia  
v zahraničí, keďže štipendijných ponúk pre kategóriu „stredoškolák“ je pomenej.  
A ak už aj študent získa štipendium, nemôže očakávať, že pokryje všetky jeho 
náklady spojené s pobytom v zahraničí. Dôležitá je aj schopnosť adaptovať sa na 
cudzie prostredie a zvládnuť dlhodobé odlúčenie od rodiny a priateľov.
Okrem štipendijných pobytov majú stredoškoláci možnosť absolvovať polrok, 
prípadne celý rok (ale aj dlhšie obdobie) na strednej škole v zahraničí za 
úhradu – buď si takéto štúdium nájde stredoškolák sám alebo využije služby 
sprostredkovateľských agentúr. Takéto štúdium je možné absolvovať aj na dlh 
– viaceré banky ponúkajú rôzne pôžičky a úvery, z ktorých je možné financovať
študijný pobyt v zahraničí. 
Pri štúdiu v zahraničí je rozdiel, či chce občan Slovenskej republiky študovať  
v členskej krajine Európskej únie alebo v tzv. tretej krajine. Pri absolvovaní časti 
alebo celého stredoškolského (prípadne vysokoškolského) štúdia v zahraničí je 
dôležité aj uznanie tohto štúdia a získaného dokladu o vzdelaní doma. 
Príprave na študijný pobyt v zahraničí je dôležité venovať dostatočný čas 
– zhromažďovaniu informácií o krajine, v ktorej chcete študovať, meste a škole, na 
ktorej máte stráviť dlhší čas. Významným pomocníkom je internet – môžete využiť 
rôzne vyhľadávače, ale aj špecializované portály, na niektoré z nich vás upozorníme. 
Keďže nie každý stredoškolák chce/môže študovať v zahraničí, pripravili sme aj 
zoznam slovenských vysokých škôl, na ktorých môže pokračovať v štúdiu. 

ŠTIPENDIÁ  
PRE STREDOŠKOLÁKOV

A MATURANTOV
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Ako vám môže pomôcť SAIA, jej webová stránka a publikácie?

Slovenská akademická informačná agentúra poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí takmer  
20 rokov. Pôsobí v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Košiciach a v Žiline. Na webovej stránke www.saia.sk, ktorá sa 
denne aktualizuje, v sekcii Programy a projekty v podsekcii Poradenstvo o štúdiu v zahraničí nájdete informácie 
o štúdiu vo vyše 40 krajinách sveta, prehľad webových stránok o štúdiu, informácie o jazykových a vedomostných testoch, ako aj  
o štipendijných možnostiach.

V sekcii ŠTIPENDIÁ A GRANTY nájdete prehľad ponúkaných štipendií, rozdelený na: 
 Aktuálne štipendiá a nové ponuky
 Štipendiá podľa krajín
 Štipendiá podľa termínu uzávierky
 Štipendiá podľa cieľových skupín (stredoškolák, maturant a absolvent SŠ,  
     študent VŠ, študent posledného ročníka, absolvent, doktorand, postdoktorand,  
     pedagogický a/alebo vedecký pracovník, učiteľ SŠ, iné); 
 Štipendiá podľa odborov
 Štipendiá podľa typu pobytu

Agentúra vydáva informačný mesačník Bulletin SAIA, ktorý je dostupný na  
www.saia.sk a publikácie o štúdiu v jednotlivých krajinách, ako aj praktické príručky, 
napríklad Ako napísať životopis v anglickom alebo francúzskom jazyku.

http://www.saia.sk/
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ŠTIPENDIÁ PRE STREDOŠKOLÁKOV
Ako sme uviedli v úvode, štipendií pre kategóriu stredoškolák 
je iba niekoľko. Pripravili sme pre vás prehľad štipendií pre 
stredoškolákov, maturantov a absolventov stredných škôl, ktoré 
vyplývajú z bilaterálnych dohôd (na niektoré prijíma prihlášky 
SAIA), ako aj pravidelne sa opakujúce ponuky. Okrem štipendií 
na zahraničné pobyty môžu slovenskí stredoškoláci získať aj 
štipendiá na štúdium na Slovensku.
Dôležité upozornenie: Väčšina štipendií sú predpokladané 
štipendiá. Treba si overiť, či skutočne budú poskytnuté a kedy 
bude dátum uzávierky.
Štipendiá sme rozdelili do dvoch skupín – štipendiá na 
stredoškolské štúdium (Sociálne štipendiá vlády SR, Secondary 
School Scholarship Program, Štipendiá na školy UWC)  
a štipendiá, o ktoré sa môžu uchádzať maturanti a absolventi 
stredných škôl.

ŠTIPENDIÁ NA STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
na Slovensku:

 Štipendijný program Západoslovenskej energetiky

Štipendijný program pre angažovaných a flexibilných štvrtákov
stredných priemyselných škôl a stredných odborných učilíšť  
s nadpriemernými výsledkami a znalosťou anglického jazyka, 
ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia.
Žiadosti o zaradenie do programu uchádzači zasielajú na 
e-mailovú adresu stipendia@zse.sk. Prihlasovanie je priebežne. 
Bližšie informácie o programe www.zse.sk 

 Štipendium pre znevýhodnených Nadácia Orange

Štipendium je určené študentom 2. až 5. ročníka stredných 
škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ZŤP). 
Cieľom je pomôcť študentom prekonať prekážky a bariéry,  
s ktorými sa počas svojho štúdia stretávajú. Štipendium je 
chápané ako sociálna podpora, ktorá pomáha študentom hradiť 
finančné náklady spojené so štúdiom. Oprávnenými nákladmi,
na ktoré môžu študenti v rámci štipendia použiť financie, sú
úhrada školských poplatkov, ubytovanie, doprava, stravovanie, 
nákup literatúry a učebných pomôcok, vreckové a pod.
Program nie je určený pre študentov špeciálnych stredných škôl 
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SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ  
V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa 
školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  
a vzdelávaní). 
Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom 
denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo 
praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami, 

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi  
a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou  
k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny), 
b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny 
rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa 
žiada o štipendium, je najviac vo výške životného 
minima. 

V školskom roku 2009/2010 platia nasledujúce sumy 
životného minima:

- 185,19 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú 
osobu, 
- 129,18 € v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú 
spoločne posudzovanú osobu, 
- 84,52 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo  
o nezaopatrené dieťa. 

Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti 
podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom 
riaditeľovi školy. Jeho výška závisí od prospechu žiaka. 
Podľa zákona riaditeľ nemôže priznať štipendium žiakovi, 
ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom polroku 
školského vyučovania bol horší ako 3,5. 

Výška štipendia v školskom roku 2009/2010

priemerný prospech žiaka výška štipendia/mesiac

do 2,0 vrátane 42,26 € 

do 2,5 vrátane 29,59 € 

do 3,5 vrátane 21,13 €

Bližšie informácie: Ústav informácií a prognóz školstva 
www.uips.sk

http://www.uips.sk/o-nas/stredoskolske-stipendia

UZNÁVANIE DOKLADOV O VZDELANÍ
Ak plánujete absolvovať časť štúdia v zahraničí, do prípravy zahrňte aj uznávanie dokladov o vzdelaní. Prečo? Škola, na ktorej 
budete chcieť v štúdiu pokračovať, od vás môže žiadať rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rovnako od vás môže žiadať 
vykonanie doplňujúcich skúšok. Napríklad ak ste sa rozhodli tretí rok stredoškolského štúdia absolvovať v zahraničí a po 
návrate chcete pokračovať v 4. ročníku, musíte počítať s doplňujúcimi skúškami z predmetov, ktoré ste v zahraničí nemali. 
Zahraničné doklady posudzuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré pôsobí pri Ministerstve školstva SR. 
Stredisko vydáva rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní na účel pokračovania štúdia v SR (vysokoškolské doklady 
vydané v krajinách, s ktorými má Slovensko podpísanú dohodu o uznávaní roznocennosti dokladov) a vydáva stanoviská  
s odporúčacím charakterom v prípade uznania časti štúdia v zahraničí, uznania ukončeného vzdelania na účely pokračovania  
v štúdiu, priznania štatútu študenta občanom SR študujúcim v zahraničí (tzv. sústavná príprava na povolanie).
Bližšie informácie by vám mal poskytnúť riaditeľ strednej školy, ako aj príslušný krajský školský úrad. Vopred si zistite, aké 
doklady budete potrebovať pri predkladaní žiadosti o ekvivalenciu štúdia v zahraničí (uznanie časti zahraničného štúdia  
a zrovnocenenie s príslušným ročníkom strednej školy v SR a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice), aby ste ich
od zahraničnej školy získali ešte pred návratom na Slovensko.
Bližšie informácie, formuláre žiadostí, hodiny pre verejnosť a e-mailové kontakty na pracovníkov Strediska na uznávanie 
dokladov o vzdelávaní sú na webovej stránke ministerstva školstva – www.minedu.sk sekcia Uznávanie dokladov  
o vzdelaní.
Stredisko tiež vydáva „Posúdenie štúdia v zahraničí“, najmä pre účely zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne  
a zamestnávateľov, ako jeden z dokladov pre vyplácanie zdravotného, sociálneho poistenia, rodinných prídavkov alebo 
uplatnenia daňového bonusu. 
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a pre študentov 1. ročníka stredných škôl, keďže by nemohli 
predložiť adekvátne doklady – referencie zo školy, študijné 
výsledky a pod., ktoré sú podmienkou získania podpory. 
Žiadosť musí byť doručená do 16. októbra 2009 do 15.00 h 
poštou (nestačí pečiatka, že v tento deň bola prihláška podaná 
na pošte) alebo osobne na adresu Centrum pre filantropiu,
Kozia 11, 811 03 Bratislava. 
Bližšie informácie www.nadaciaorange.sk

ŠTIPENDIÁ NA STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
v zahraničí:

 Štipendiá vlády SR pre študentov stredných škôl  
      na štúdium cudzích jazykov v zahraničí

Sociálne štipendium vlády SR na jednoročné štúdium na 
vybraných stredných školách v zahraničí je určené žiakom 
3. ročníka stredných škôl, 3. alebo 4. ročníka päťročných 
bilingválnych škôl, 7. ročníka osemročných gymnázií alebo  
5. ročníka šesťročných gymnázií v SR, ktorí sú štátni občania SR 
s trvalým bydliskom v SR.
V uplynulom roku sa mohli študenti uchádzať o štúdium 
anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho 
a talianskeho jazyka v Írskej  republike, Spolkovej republike  
Nemecko, Rakúskej republike, Francúzskej republike, 
Španielskom kráľovstve, Talianskej republike a v Ruskej 
federácii. 
Sociálne štipendium zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, 
nákup kníh a učebných pomôcok, cestovné z bydliska v SR do 
mesta školy v zahraničí a späť 1 x ročne, poistné a vreckové.
Záujemcovia o štipendium posielajú prihlášky zriaďovateľovi 
strednej školy – buď na príslušný krajský školský úrad, alebo 
vyšší územný celok. V čase uzávierky tohto bulletinu ešte nebola 
zverejnená výzva na školský rok 2010/2011. Výzvy bývajú 
zverejnené v prvým mesiacoch roka na portáloch zriaďovateľov 
stredných škôl:

Krajské školské úrady:
KŠÚ Banská Bystrica www.ksubb.sk
KŠÚ Bratislava  www.ksuba.sk
KŠÚ Košice  www.ksuke.sk
KŠÚ Nitra  www.ksunitra.sk
KŠU Prešov  www.ksupo.sk
KŠÚ Trenčín  www.ksutn.sk
KŠÚ Trnava  www.ksutt.sk
KŠÚ Žilina  www.ksuza.sk

Vyššie územné celky:
Banskobystrický samosprávny kraj www.vucbb.sk
Bratislavský samosprávny kraj www.region-bsk.sk
Košický samosprávny kraj www.kosice.regionet.sk 
Nitriansky samosprávny kraj www.unsk.sk 
Prešovský samosprávny kraj www.vucpo.sk 
Trenčiansky samosprávny kraj www.tsk.sk 
Trnavský samosprávny kraj www.trnava-vuc.sk 
Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk 

Bližšie informácie sú zverejnené na stránke ministerstva 
školstva:  
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2064

 Secondary School Scholarship Program  
     (Veľká Británia, USA)
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation  
(NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými 
organizáciami American Secondary Schools for International 
Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ 
and Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia 
otvorila 17. ročník programu 1-ročných študijných pobytov na 
súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii  
v školskom roku 2010/2011. 
Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty 
osemročných gymnázií a lýceí. 
Štipendium zahŕňa školné, stravné, ubytovanie, vreckové  
a poistenie. Krytie nákladov na cestovné, víza a časť vreckového 
vyžaduje finančnú spoluúčasť (sponzori, rodičia a pod.)
Cestovné náklady súvisiace s účasťou na testoch a pohovoroch  
si hradia študenti sami.

Uzávierka prijímania žiadostí je 30. novembra 2009. Prihlášky 
a informácie o podmienkach sú zverejnené na  
http://www.osf.sk, príp. bude možné ich získať na adrese  
NOS – OSF, Baštová 5, 811 03 Bratislava 1,  
e-mail: katrin@osf.sk. 
Prihlášky nadácia zasiela aj riaditeľom všetkých gymnázií a lýceí.

 Štipendiá na školy United World College 

Pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázií sú určené štipendiá na 
dvojročné štúdium na medzinárodných školách siete United 
World College (UWC) – www.uwc.org. 
Učebný plán a učebné osnovy jednotlivých predmetov 
vychádzajú z medzinárodného projektu International 
Baccalaureate, štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie 
a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú 
náklady na cestovné a vreckové, v prípade UWC-USA ani 
zdravotné poistenie.
Štipendiá administruje ministerstvo školstva, bližšie informácie 
bývajú zverejnené na jeho webstránke www.minedu.sk (v časti 
Medzinárodná spolupráca). 
Uzávierka býva v prvých mesiacoch roka. 

 Štipendiá The Regent´s School na International 
Baccalaureate a A-level (Thajsko)

Štipendium je určené stredoškolákom, ktorí majú pred sebou 
ešte 2 roky štúdia na strednej školy, s výbornými výsledkami  
v škole (uchádzač musí patriť medzi 10 najlepších žiakov  
z angličtiny a matematiky v triede), výbornou písanou 
i hovorenou angličtinu (test a pohovor), výbornými 
spoločenskými zručnosťami a pevnou vôľou. Vhodný je 
hudobný, športový alebo herecký talent.
Záujemcovia vypĺňajú on-line prihlášku na  
www.regents.ac.th/scholarship.  
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci.
Bližšie informácie o The Regent´s School www.regents.ac.th. 
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ŠTIPENDIÁ PRE MATURANTOV A ABSOLVENTOV 
STREDNÝCH ŠKÔL

 ŠTIPENDIÁ BEZ URČENIA KRAJINY

Štipendijný program U.S. Steel Košice 

Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí  
z detských domovov, neúplných rodín a sociálne 
znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu 
na vysokej škole. 
Talentovaní vysokoškolskí študenti (max. do veku 26 rokov) 
a talentovaní študenti posledných ročníkov stredných škôl, 
uchádzajúci sa o vysokoškolské štúdium na Slovensku alebo 
v zahraničí (žiadosť stačí poslať po maturitnej skúške s tým, 
že štipendium bude pridelené až po úspešnom absolvovaní 
prijímacích skúšok a prijatí na vysokú školu) sa môžu uchádzať 
o individuálne štipendiá (pri plnení kritérií môže byť štipendium 
priebežne predlžované počas celej doby štúdia) alebo 
jednorazové finančné príspevky na štúdium.
Žiadosti sa prijímajú do 31. októbra pre aktuálny akademický 
rok.
Bližšie informácie: www.usske.sk/students/stip-s.htm

Štipendijný program Per Aspera Ad Astra 

Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska je určený 
pre sociálne znevýhodnených študentov z Banskobystrického, 
Prešovského a Košického regiónu, ktorí sa uchádzajú o štúdium 
na slovenskej alebo zahraničnej vysokej škole a ktorí budú 
pokračovať v štúdiu na slovenskej alebo zahraničnej vysokej 
škole v 3. a 4. semestri (majú ukončený 1. a 2. semester 
štúdia). 
Štipendium pokrýva náklady spojené so štúdiom (študijné 
poplatky, pomôcky, knihy a pod.) a životné náklady počas 
štúdia (ubytovanie, strava, cestovné). Od úspešných žiadateľov 
sa očakáva, že počas poberania štipendia budú pôsobiť ako 
dobrovoľníci vo verejnoprospešných organizáciách rôzneho 
zamerania. V roku 2009 bola uzávierka prihlášok 15. júla. 
Bližšie informácie: www.nds.sk

 ČÍNA

Štipendijný program čínskej vlády na štúdium čínskeho 
jazyka

Štipendijný program čínskej vlády (EU Window) je určený 
absolventom strednej školy alebo študentom vysokej školy 
mladším ako 35 rokov z členských štátov Európskej únie. 
Do roku 2011 bude každoročne udelených 100 štipendií na 
štúdium čínskeho jazyka (na maximálne 1 rok). 
Uzávierka je každoročne od januára do marca.
Bližšie informácie: www.csc.edu.cn a www.chinamission.be 

 DÁNSKO

Štipendium na Folks High Schools 

Neformálne vzdelávacie inštitúcie Danish Folk High Schools 
ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, 
filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy prebiehajú väčšinou  
v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň,  
v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať 
finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň.
Záujemcovia o štipendium zo Slovenska musia spĺňať vekovú 
hranicu minimálne 17 a pol roka a mať trvalý pobyt na 
Slovensku. Minimálna dĺžka kurzu pre záujemcov o štipendium 
je 12 týždňov. Žiadosť o štipendium podáva za študenta dánska 

vzdelávacia inštitúcia (zoznam škôl a ponúkaných kurzov je na 
www.hojskolerne.dk), uzávierka je 1. júna a 1. decembra (a v 
niektorých prípadoch priebežne).
Bližšie informácie: www.ciriusonline.dk

 INDIA

Štipendium na celé bakalárske štúdium 

Štipendium je udeľované na základe Dohody medzi vládou SR  
a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, 
umenia, vedy, turistiky, športu a masovo-komunikačných 
prostriedkov. Je určené pre absolventov strednej školy (resp. 
študentov v maturitnom ročníku) alebo študentov VŠ v nižšom 
ročníku pre všetky vedné odbory s výnimkou medicíny  
a zubného lekárstva. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk na 
pokročilej úrovni.
Poznámky: cestovné náklady si hradí štipendista; začiatok 
akademického roka je 1. augusta; zoznam univerzít je súčasťou 
prihlášky; súčasťou výberu je osobný pohovor. 
Prijímajúca strana hradí štipendium 2 500 – 4 000 Rs./mes. 
podľa stupňa štúdia, jednorazový príspevok na neočakávané 
výdavky 3 000 – 12 500 Rs/rok, ubytovanie, školné poplatky, 
príspevok na záverečnú prácu, zdravotné náklady, exkurzie.
Uzávierka žiadostí je 15. januára 2010 v SAIA, n. o.

 INDONÉZIA

Štipendiá indonézskej vlády Darmasiswa 

Štipendium je určené na krytie nákladov na ročný študijný 
pobyt v oblasti indonézskeho umenia a kultúry (indonézsky 
jazyk, umenie, tradičná hudba, remeslá) na 38 indonézskych 
univerzitách. Štipendium nie je určené na výskum.
Program má 3 schémy: Darmasiswa RI Regular Program (ročný 
program s uzávierkou 15. marca), Darmasiswa RI Plus Program 
(ročný program s uzávierkou 15. apríla) a Darmasiswa RI Short 
Course Program (6-mesačný program pre študentov, ktorí majú 
záujem študovať na univerzite v Indonézii, s uzávierkou  
v decembri). Cestovné náklady si hradí štipendista sám.
Žiadosti o štipendium sa zasielajú na adresu: Veľvyslanectvo 
Indonézskej republiky, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava
Bližšie informácie: www.indonesia.sk

 JAPONSKO

Štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO (MEXT) 
pre absolventov stredných škôl (Undergraduate Student) na 
celé štúdium

Študenti si môžu vybrať z týchto disciplín:
I. Spoločenské a humanitné vedy 

A: právo, politické vedy, pedagogika, sociológia, literatúra, 
história, japonský jazyk a iné* 
B: ekonómia a hospodárska správa 
* Uchádzači, ktorí si vyberú ako hlavný odbor štúdia predmet, ktorý 
spadá do označenia „iné“, môžu mať problém nájsť si univerzitu, 
ktorá ich bude ochotná akceptovať.

II. Prírodné vedy 
A: veda (matematika, fyzika, chémia), elektrotechnika  
a elektronika (elektronika, elektrotechnické inžinierstvo  
a informatika), technika (strojné, lodné a poľnohospodárske 
inžinierstvo), stavebné inžinierstvo a architektúra (stavebné 
inžinierstvo, architektúra, ekologické inžinierstvo), 
chémia (aplikovaná chémia, priemyselná chémia, textilné 
inžinierstvo) a ostatné odbory (metalurgia, banské, námorné 
inžinierstvo, biotechnológia)
B: poľnohospodárske vedy (poľnohospodárstvo, 
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poľnohospodárska chémia, zoológia, veterinárna medicína, 
lesné inžinierstvo, potravinárstvo, špeciálne chovateľstvo 
rýb, zdravotnícke vedy (farmácia, hygiena, ošetrovateľstvo), 
vedecké odbory (biológia)

C: medicína, zubné lekárstvo
Uzávierka žiadostí: 11. júna 2010 v SAIA, n. o.
Termín a dĺžka štúdia: 5 rokov (apríl 2011 – marec 2016) 
vrátane ročnej jazykovej a odbornej prípravy
Poznámky:

* výnimku tvoria študenti medicíny, zubného lekárstva, 
veterinárnej medicíny a farmácie, ktorých štipendium je 
predĺžené na 7 rokov (apríl 2011 – marec 2019) 
* uchádzači, ktorí majú dostatočné znalosti japonského 
jazyka, môžu priamo začať s univerzitným štúdiom a dĺžka 
ich pobytu sa tak skráti na 4, resp. 6 rokov.
* úspešní absolventi sa môžu po ukončení štúdia uchádzať  
o pokračovanie na „masters“. 
* vybraní uchádzači musia vycestovať do Japonska medzi  
1. – 7. aprílom 2011

Bližšie informácie: www.saia.sk

Štipendium na odborné nadstavbové štúdium  
s ročnou jazykovou prípravou

Štipendium je určené študentom strednej školy v maturitnom 
ročníku, absolventom SŠ a študentom VŠ do 21 rokov (narodení 
medzi 2. aprílom 1989 a 1. aprílom 1994), ktorí ovládajú 
japonský alebo anglický jazyk, sú ochotní učiť sa japončinu  
a študovať v japončine. Pobyt trvá 3 roky od začiatku októbra 
2011 do marca 2014 vrátane intenzívnej ročnej jazykovej  
a odbornej prípravy. Štúdium môže byť v odboroch: 
stavebníctvo, architektúra, elektrotechnika, elektronika, 
telekomunikácie, potravinárstvo a výživa, vzdelávanie detí, 
kancelárske štúdiá, hotelový manažment, cestovný ruch, módne 
návrhárstvo, dizajn, fotografia, ostatné odbory (treba presne
špecifikovať, o aký odbor ide).
Uzávierka 11. júna 2010 v SAIA, n. o.

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA

Štipendiá kórejskej vlády na bakalárske štúdium

Štipendiá na celé celé bakalárske štúdium sú určené 
maturantom, absolventom stredných škôl, ako aj študentom 
nižších ročníkov vysokej školy vo veku do 25 rokov s výbornou 
znalosťou anglického jazyka.
Kórejská strana vybraným štipendistom hradí cestovné náklady 
do miesta pobytu a späť a poskytne/hradí 750 000 wonov/
mesačne, 200 000 wonov pri príchode a 100 000 wonov pri 
odchode z krajiny, školné a zdravotnú starostlivosť.
Uzávierka prihlášok je 15. januára 2010 v SAIA, n. o.

 RAKÚSKO

Austria Student Scholarship – štipendium súkromnej 
nadácie Mondi na bakalárske štúdium

Štipendium sa udeľuje na celé bakalárske štúdium. Žiadateľom 
môže byť uchádzač o štúdium, ktorý spĺňa podmienky pre 
štúdium v Rakúsku, nie starší ako 23 rokov (ku dňu podávania 
prihlášky). Uprednostnení sú žiadatelia z odborov technického, 
ekonomického alebo prírodovedného zamerania. O štipendium 
sa nemôžu uchádzať študenti, ktorí už študujú na vysokej škole 
v Rakúsku. Uzávierka prihlášok je 31. mája 2010.
Bližšie informácie: 
e-mail: austria-student-scholarship@mondigroup.com
http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-323

 RUSKÁ FEDERÁCIA

Štipendium na celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky) 

Štipendium je určené na štúdium všetkých odborov okrem 
odborov z oblasti kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy  
a udeľuje sa na základe dohody o spolupráci v oblasti 
vzdelávania z roku 2006.
Je určené maturantom a absolventom strednej školy  
s maturitou, ktorí ovládajú ruský jazyk a majú/mali výborné 
študijné výsledky. 
Ruská strana poskytuje bezplatné štúdium a štipendium podľa 
ruských predpisovm hradí zdravotnú starostlivosť. Slovenská 
strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť 
a príplatok k štipendiu. 
Uzávierka žiadostí je 12. februára 2010 v SAIA, n. o.
Súčasťou výberu je osobný pohovor.

Predpokladané štipendium na bakalárske štúdium  
na MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných 
vzťahov) www.mgimo.ru

Štipendium je určené študentom VŠ, maturantom  
a absolventom strednej školy s maturitou so záujmom  
o medzinárodné vzťahy, ktorí aktívne ovládajú ruský  
a minimálne jeden ďalší svetový jazyk. Štipendium pokrýva len 
náklady za školné. Štipendista si sám hradí cestovné náklady  
a náklady na pobyt (200 – 300 USD/mesiac).
Predpokladaná uzávierka žiadostí je v apríli 2010.

 TAIWAN

Taiwanský štipendijný program na bakalárske štúdium 
(maximálne 4 roky) s ročnou jazykovou prípravkou
Uzávierka: marec 2010 v Taipei Representative Office
Podmienky:
- maximálny dĺžka štipendia je 5 rokov,
- uchádzač podáva prihlášku na taiwanskú univerzitu aj na 
jazykové centrum príslušnej univerzity (ročný jazykový kurz 
čínskeho jazyka),
- výška štipendia je 25 000 NT$/mesiac, zo štipendia sa hradí aj 
školné a zdravotné poistenie, 
- školský rok začína v septembri,
- o štipendium sa nesmú uchádzať študenti, ktorí už poberajú 
alebo poberali štipendium taiwanskej strany.
Zoznam univerzít na Taiwane: www.studyintaiwan.org
Bližšie informácie: 
Mgr. Katarína Floriančičová (floriancicova@taipei.dialtelecom.sk)
Taipei Representative Office, Mostová 2, 811 02 Bratislava,  
tel.: 02/5825 3229, fax: 02/5825 3225
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Ak plánujete štúdium v niektorej z krajín Európskej únie, nemali 
by ste vynechať portál PLOTEUS (európsky portál  
o možnostiach vzdelávania) http://ec.europa.eu/ploteus. 
Hoci v starej gréčtine znamená toto slovo navigátor, je 
to zároveň aj skratka – Portal on Learning Opportunities 
throughout the European Space. Cieľom portálu je pomôcť 
študentom (ale aj uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, 
rodičom, kariérnym poradcom a učiteľom) pri hľadaní informácií 
o štúdiu v Európe. 

Pomôckou môže byť aj portál www.study-in-europe.org, 
ktorý prináša informácie o štúdiu vo vyše 30 európskych 
krajinách, prehľad univerzít, študijných programov a kurzov, ale 
aj informácie o štipendiách. 

Ak hľadáte informácie o výmenných programoch pre 
stredoškolákov, mali by ste navštíviť stránku  
http://vymeny.osf.sk. Jej cieľom je umožniť jednoduchý 
prístup k rôznorodým informáciám o stredoškolských 
výmenných pobytoch medzi USA a Slovenskom. 

Užitočné informácie nájdete aj na stránkach európskej 
informačnej služby Eurodesk, ktorá pôsobí v 29 krajinách 
Európy. Slovenskí študenti môžu jej pomoc zdarma využiť na 
webových stránkach www.eurodesk.sk. 

On-line informácie z oblasti cestovania za štúdiom a kultúrou 
poskytuje aj európsky portál pre mládež 
http://ec.europa.eu/youth. Základné informácie sú vo 
všetkých oficiálnych jazykoch EÚ, informácie z jednotlivých
oblastí sú v jazyku danej krajiny a v angličtine. Nájdete tu 
prístup k viac než 10 000 internetovým stránkam týkajúcich sa 
mladých ľudí. 

Pri hľadaní informácií môžete využiť aj portál informačných 
centier mladých www.icm.sk alebo webové stránky agentúr, 
ktoré sa špecializujú na sprostredkovávanie stredoškolských 
študijných pobytov v zahraničí.

Informácie o jednotlivých krajinách môžete získať aj na 
webových stránkach veľvyslanectiev na Slovensku, prípadne 
na stránkach slovenských zastupiteľských úradov v zahraničí 
(webové stránky nájdete na stránke slovenského ministerstva 
zahraničných vecí – www.mzv.sk) či na webových stránkach 
kultúrnych inštitútov. 

Pomôckou môže byť aj Ústredný portál verejnej správy, ktorý je 
jednotným miestom pre prístup k informáciám a elektronickým 
službám verejnej správy: http://portal.gov.sk

INTERNET AKO POMOCNÍK PRI PRÍPRAVE NA ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

http://ec.europa.eu/ploteus
http://vymeny.osf.sk
http://www.icm.sk
http://www.mzv.sk
http://www.study-in-europe.org
http://ec.europa.eu/youth
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Hi everybody, 
 
My name is Martin Boczek, I'm 17 years old 
student from Bratislava, currently studying 
abroad in England. I'm attending the Boston 
College. It's very difficult to express how 
thankful and happy I'm to be here. The 
oportunity, to go study abroad, is the thing 
everyone should pick up. It helps you, not only 
improve your English, you also meet lot of new 
people and learn how to communicate with the 
brandly new world. If you are afraid of missing 
your family and friends, don't worry, one year 
might sound like a long time, but once you find 
friends and settle down in your host family, the 
year abroad will be great experience for you.  
 
Lincolnshire, England, 25th September 2009 
 
 
 
 

 
a n o, spol. s r.o., www.ano.sk,  

02/5556 9551, 0911/248 150, info@ano.sk 
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SAIA, n. o., poskytuje predovšetkým poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a získania štipendií alebo inej formy finančnej
pomoci na takéto štúdium. Na Slovensku však pôsobia aj agentúry, cestovné kancelárie či jazykové školy, ktoré sprostredkovávajú 
stredoškolské, prípadne vysokoškolské štúdium v zahraničí, ako aj prípravné kurzy na vysokoškolské štúdium v zahraničí. 
Informácie o ponuke tých agentúr, ktoré nám poskytli podklady, sme spracovali do prehľadov, ktoré nájdete v bulletine Štipendiá  
a granty 2010/2011, ktorý vyšiel v júni 2009.
Bližšie informácie získate na webových stránkach jednotlivých agentúr alebo v ich kanceláriách. Niektoré agentúry ponúkajú zľavy, 
napríklad držiteľom medzinárodného preukazu študenta (ISIC). Viaceré agentúry ponúkajú možnosť zaregistrovať sa na odber 
mailových informácií o novinkách a aktuálnej ponuke agentúry.

ŠTÚDIUM PROSTREDNÍCTVOM AGENTÚR 

Agentúry, ktoré sprostredkovávajú stredoškolské štúdium v zahraničí *

NÁZOV, SÍDLO www.

Agentúra Speak English, Bratislava speakenglish.sk

Americká kultúrna výmena, Bratislava aise-akv.sk

a n o, Bratislava ano.sk

Bakalari, Bratislava bakalari.sk

D&D Team, Bratislava dadteam.sk

Dr Bubo – Online Booking Agency, Komárno studium-v-zahranici.com

ICESlovakia, Bratislava iceslovakia.sk

InterStudy, Bratislava interstudy.sk

Jazykové pobyty, Bratislava jazykovepobyty.sk

Lotty, Bratislava lotty.sk

PTK Echo Services ptkecho.sk

* Upozorňujeme, že v tabuľke 
nie sú všetky agentúry, ktoré 
sprostredkovávajú stredoškolské 
štúdium v zahraničí. Ide iba o tie, 
ktoré reagovali na našu výzvu pri 
príprave bulletinu Štipendiá  
a granty 2010/2011 a poskytli 
redakcii podklady. 

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz – ISIC

ISIC je celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. 
Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO. 
Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti: 

1. študentom denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva SR
2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí. 

Preukaz ponúka:
• výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, na 
dopravu, ubytovanie, stravovanie a iné služby 
• poistenie do celého sveta na každé vycestovanie počas celej doby platnosti preukazu, ak dĺžka jedného pobytu v zahraničí 
nepresiahne 30 dní nepretržite (poistenie je za príplatok) 
• vo viac ako 106 krajinách sveta, kde ISIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu 
• na zadnej strane preukazu je uvedené telefónne číslo ISIC Help Line, poskytujúce 24 hodín denne informačný servis  
a v prípade ťažkostí i potrebnú pomoc (na tejto linke sa dohovoríte všetkými hlavnými svetovými jazykmi) 
• možnosť zúčastniť sa pracovných programov v zahraničí. 

Preukaz platí 16 mesiacov, teda od septembra – začiatku akademického roka – do decembra kalendárneho roka, v ktorom tento 
akademický rok končí. Informácie o využití preukazu nájdete na www.istc.org.  
Bližšie informácie o preukaze a možnosti jeho zakúpenia: www.ckm.sk

Európsky preukaz zdravotného poistenia
Na základe Nariadenia Rady EHS pri pobyte v inom členskom štáte Európskej únie a nečlenských štátoch Nórsko, Lichtenštajnsko 
a Island majú všetci slovenskí poistenci s trvalým bydliskom v SR, cestujúci na dovolenku, štúdium na stredných alebo vysokých 
školách, brigádu, au-pair pobyt, krátkodobú pracovnú cestu, návštevu do iného členského štátu EÚ, nárok na poskytnutie 
potrebnej zdravotnej starostlivosti. Náklady za zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý je krytý verejným zdravotným poistením  
v štáte, kde bola poskytnutá, hradí slovenská zdravotná poisťovňa.
Počas doby, keď sa zdržujú v štátoch EÚ a v ďalších uvedených štátoch, majú slovenskí občania nárok na ošetrenie za rovnakých 
podmienok ako domáci poistenci. To znamená, že pokiaľ si domáci poistenci musia za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
priplácať (tzv. spoluúčasť), musia ju hradiť aj občania SR. Okrem spoluúčasti by spravidla nemala byť požadovaná žiadna iná 
platba – to však platí, ak je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti napojený na verejný systém zdravotného poistenia (t. j., má 
zmluvu aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou). U poskytovateľa zdravotného poistenia však treba preukázať, že ste zdravotne 
poistený – na to slúži Európsky preukaz zdravotného poistenia.
O vydanie preukazu je potrebné požiadosť svoju zdravotnú poisťovňu, tá ho vydá do 30 dní. Preukaz platí 5 rokov.
Keďže preukaz nepokrýva úhradu všetkých nákladov spojených s liečbou v zahraničí, odporúča sa aj poistenie v komerčných 
poisťovniach.

Preukazy, na ktoré by ste nemali zabudnúť
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Po máji 2004, keď do únie vstúpilo aj Slovensko, sa prístup 
slovenských občanov na vysoké školy v ostatných krajinách 
únie zjednodušil. V únii vo všeobecnosti platí zásada, že členské 
štáty umožnia občanom ostatných členských štátov štúdium za 
rovnakých podmienok ako domácim občanom. Teda ak chce 
občan SR študovať v krajine, v ktorej je zavedené školné, platí 
ho aj on, ak sa za štúdium neplatí, neplatí ani občan SR. 
Všetky členské krajiny podpísali Bolonskú deklaráciu o vytvorení 
európskeho vysokoškolského priestoru a zlepšení všeobecného 
európskeho systému vysokého školstva. Cieľom európskeho 
vysokoškolského priestoru je okrem iného umožniť mobilitu 
študentov, doktorandov a výskumných a pedagogických 
pracovníkov v rámci krajín európskeho priestoru. V rámci EVP 
sa postupne zavádza systém trojstupňového vysokoškolského 
štúdia (bakalársky – magisterský – doktorandský stupeň).  
Ak chcete študovať v zahraničí, najprv by ste si mali odpovedať 
na otázku, či chcete v zahraničí absolvovať iba časť štúdia alebo 
celé štúdium. Ak chcete absolvovať v zahraničí celé štúdium, 
mali by ste zvážiť odbor štúdia, typ získaného titulu, uplatnenie 
sa na trhu práce.

Dôležitou súčasťou prípravy na štúdium v zahraničí je aj 
zabezpečenie financovania štúdia. V prípade, ak nemáte
dostatok finančných prostriedkov, môžete sa uchádzať  
o štipendiá alebo granty, môžete požiadať o pôžičku v banke. 
Slovenskí občania študujúci v zahraničí môžu požiadať o pôžičku 
aj Študentský pôžičkový fond (www.spf.sk). 

Bližšie informácie o štúdiu v jednotlivých krajinách 
získate na www.saia.sk, sekcia Poradenstvo o štúdiu  
v zahraničí.
Okrem základných informácií pri každej krajine uvádzame aj 
stránky, na ktorých môžete nájsť bližšie informácie. (Skratkou 
MŠ označujeme stránku ministerstva školstva, aj keď jeho názov 
môže byť v jednotlivých krajinách iný.)

 BELGICKO
FLÁMSKO: Vysokoškolské vzdelávanie vo flámskom regióne
zabezpečujú dva typy vysokoškolských inštitúcií: univerzity 
(Universiteit) a vyššie odborné školy (Hogeschool). Slovenskí 
študenti, ktorí ukončili stredoškolské štúdium maturitou, 
majú prístup na flámske univerzity a vyššie odborné školy za
rovnakých podmienok, aké platia pre domácich uchádzačov. 
To isté platí pre študentov zo Slovenska, ktorí už majú 
vysokoškolský diplom z domácej univerzity a chcú pokračovať 
v štúdiu vo Flámsku. V tomto prípade im môže byť časť štúdia 
odpustená. O osobitných podmienkach prijímania na univerzity 
a vyššie odborné školy sa treba informovať na študijných 
oddeleniach jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.
VALÓNSKO: Vysokoškolské vzdelávanie vo valónskom regióne 
zabezpečujú v súčasnosti štyri typy vysokoškolských inštitúcií: 
univerzity (Université), vyššie odborné školy (Haute École), 
inštitúty architektúry (Institut supérieur d´Architecture), 
vysoké školy umenia (École supérieure des Arts). Slovenskí 
študenti, ktorí chcú absolvovať vysokoškolské štúdium vo 
Valónsku, musia mať ekvivalent belgického diplomu o ukončení 
strednej školy (napr. Certificat d‘Enseignement secondaire
supérieur – CESS alebo Diplôme d‘aptitude à accéder à 
l‘enseignement supérieur – DAES, t.j. maturitu). Ekvivalenciu 
vykonáva Ministère de la Communauté française, Service 
des équivalences. Inak musia zložiť prijímaciu skúšku, ktorú 
organizuje príslušná univerzita. Každá univerzita vypisuje ročne 
dva termíny prijímacích skúšok (júl, september). Sylaby ku 
skúškam poskytuje oddelenie prijímacích skúšok.

www.ond.vlaanderen.be/english – NARIC Vlaanderen/
Ministerstvo Flámskeho spoločenstva, informácie o flámskom
vzdelávacom systéme, odkazy na univerzity a „hogescholen“
www.siep.be – informačný servis o štúdiu a zamestnaní

 BULHARSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, špecializované 
vysoké školy a colleges. Akademický rok je rozdelený na  
2 semestre a trvá 9 mesiacov, obvykle od októbra do júna. 
Záujemcovia o štúdium na bulharských vysokých školách musia 
na ministerstvo školstva a vedy (Ministry of Education and 
Science, Knjaz Dondukov Bld. 2A, 1000 Sofia, Bulgaria) doručiť
prihlášku alebo žiadosť 
o štúdium so stručným a výstižným životopisom (v prihláške 
alebo žiadosti o štúdium je potrebné uviesť, o akú vysokú 
školu a špecializáciu má uchádzač záujem), kópiu maturitného 
vysvedčenia. Ministerstvo alebo príslušná vysoká škola by 
mali rozhodnúť o prijatí študenta do mesiaca od doručenia 
dokumentov. Uzávierka na doručenie dokumentov je pre 
univerzitné štúdium 1. september. 
Prijatie je limitované iba kvótou pre štátom podporovaných 
študentov. Ostatní študenti si štúdium platia sami. Zahraniční 
študenti musia absolvovať prípravný jazykový kurz v závislosti 
od vybraného študijného odboru, celý kurz stojí cca 3 000 eur, 
záverečná skúška stojí 200 eur. Poplatky pre študentov, ktorí si 
sami platia štúdium, každoročne určuje vláda.

MŠ: www.minedu.government.bg

 CYPRUS
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, verejné  
a súkromné vysoké školy, colleges a institutes. Univerzitné 
vzdelávanie poskytujú tri verejné školy – The University of 
Cyprus, Open University of Cyprus a Cyprus University of 
Technology. Súkromná Eastern Mediterranean University vo 
Famaguste má odbory akreditované Turkish Higher Educational 
Council a vyučovacím jazykom je angličtina. Vysokoškolské 
štúdium je trojstupňové.
Uchádzači musia predložiť doklad o maturite. Študenti sa 
prijímajú na základe prijímacích pohovorov, počet miest je 
obmedzený. Študenti hlásiaci sa na University of Cyprus musia 
mať dobrú znalosť gréckeho alebo tureckého jazyka, na ďalšie 
školy znalosť anglického jazyka.

MŠ: www.moec.gov.cy 
www.cyprus-online.com/cyeducation.html – zoznam škôl

 ČESKÁ REPUBLIKA
Vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných odboroch poskytujú  
verejné a súkromné vysoké školy. Vysoké školy a fakulty 
ponúkajú aj programy, ktoré nevedú k získaniu vysokoškolského 
vzdelania a akademického titulu (rozširujúce, doplňujúce, 
celoživotné). V roku 2001 slovenská a česká vláda podpísali 
dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov  
o vzdelaní vydávaných v SR a v ČR. Podmienky na prijatie 
v bakalárskom programe je dosiahnutie úplného stredného 
odborného vzdelania (na štúdium v oblasti umenia môžu byť 
prijatí aj uchádzači s vyšším odborným vzdelaním poskytovaným 
konzervatóriami, výnimočne aj uchádzači bez úplného 
stredného odborného vzdelania alebo vyššieho odborného 
vzdelania na konzervatóriu). Počet on-line prihlášok, ktoré si 
môže uchádzač o štúdium podať, nie je obmedzený. Za úkony 
spojené s prijímacím konaním môže verejná vysoká škola 
stanoviť poplatok. Bližšie informácie o podmienkach prijatia 
získajú záujemcovia priamo na študijných oddeleniach vysokých 
škôl alebo fakúlt a ich webových stránkach.

MŠ: www.msmt.cz – stránka obsahuje aj adresáre verejných 
a súkromných vysokých škôl v ČR 
www.csvs.cz/databaze/vyhledavani – vyhľadávacia 
databáza českých vysokých škôl
www.czech.cz – informácie o štúdiu v Česku (v angličtine)
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 DÁNSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (multifakultné 
a špecializované na oblasti ako elektrotechnika, farmácia, 
veterinárna medicína, umenie a ďalšie) a inštitúty 
vysokoškolského vzdelávania „college“, ktoré sa v roku 1997 
transformovali na nový typ inštitúcií CVUs (Centres for higher 
and further education).
Zahraniční študenti sa môžu uchádzať o prijatie na vysokú 
školu v prípade, že sú držiteľmi dánskeho ekvivalentu maturity 
(studentereksamen, Hojere Forberedelseseksamen) alebo 
uznávaného typu ukončenia strednej školy z krajín Európskej 
únie. Pri bakalárskom štúdiu musí študent ovládať dánčinu na 
dobrej úrovni, keďže je vo veľkej väčšine vyučovacím jazykom. 
Testy dánčiny sa konajú výlučne v Dánsku na Studieskolen 
dvakrát ročne, v máji a novembri.
V prípade záujmu o celé vysokoškolské štúdium v Dánsku je  
k dispozícii vyše 120 programov v anglickom jazyku na 
dánskych štátom akreditovaných univerzitách. Ich zoznam je na  
CIRIUS http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3771

MŠ: www.uvm.dk
www.ciriusonline.dk – informácie o štúdiu v Dánsku

 ESTÓNSKO
Vysokoškolské vzdelávania poskytujú verejné a súkromné 
univerzity a vyššie odborné školy. Vyučovanie sa uskutočňuje 
v estónčine, ruštine, školy ponúkajú aj programy v anglickom 
jazyku. 
Podmienkou na prijatie je maturitné vysvedčenie ekvivalentné 
estónskemu maturitnému vysvedčeniu (so žiadosťou o uznanie 
dokladu o vzdelaní sa zahraniční študenti musia obrátiť na 
stredisko ENIC -NARIC v Estónsku), resp. doklad o prijatí 
na univerzitu v krajine pôvodu a znalosť estónskeho jazyka. 
Od skúšky z estónskeho jazyka sú oslobodení študenti, ktorí 
chcú študovať odbor estónčina ako cudzí jazyk. Záujemcom 
o štúdium bude umožnené pred nástupom na štúdium alebo 
počas štúdia absolvovať kurz estónskeho jazyka. Vysoká škola 
môže požadovať splnenie ďalších podmienok: napr. vykonanie 
prijímacích skúšok, priemer známok na maturitnom vysvedčení. 

MŠ: www.hm.ee
www.ekak.archimedes.ee – Estónske akreditačné centrum

 FÍNSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (yliopisto/
universitet – fínsky/švédsky) a odborné polytechniky 
(ammattikorkeakoulut/yrkeshôgskolor; skr. AMK/YH). Fínske 
školy sú otvorené zahraničným študentom a poskytujú im asi 
350 kurzov a programov v angličtine. Výberové a prijímacie 
konanie je v kompetencii danej univerzity. Termín pre podanie 
prihlášky býva väčšinou medzi januárom a májom. Študenti 
musia absolvovať prijímacie skúšky vo Fínsku a dokladovať 
znalosť vyučovacieho jazyka školy (fínština alebo švédčina). 
Domáci študenti nemusia platiť za štúdium. Väčšina 
medzinárodných programov pre zahraničných študentov je 
bez úhrady školného, ale študenti platia za knihy, ubytovanie. 
Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia majú povinné 
členstvo v študentských odboroch – ročné poplatky sú 
od 65 do 100 eur, ktoré zahŕňajú zdravotné poistenie, lacnejšie 
stravné, cestovné. 
Zahraniční študenti, ktorí boli prijatí na štúdium na vysokej 
škole, môžu dostať štipendium od fínskej vlády v prípade, že žili 
vo Fínsku najmenej 2 roky.

MŠ: www.minedu.fi
http://finland.cimo.fi – informácie o štúdiu vo Fínsku

 FRANCÚZSKO
Vysokoškolské vzdelanie vo Francúzsku poskytuje niekoľko 
druhov vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rôzne zamerania, 
štruktúru a podmienky prijímania nových študentov. Rozlišujú 
sa dva základné typy: verejné inštitúcie vedeckého, kultúrneho 

a profesionálneho charakteru (univerzity, národné polytechnické 
inštitúty, inštitúty a školy mimo univerzít, vysokoškolské 
zariadenia, vysoké školy na prípravu stredoškolských 
profesorov, francúzske školy v zahraničí) a verejné inštitúcie 
administratívneho charakteru.
Nový vysokoškolský systém je rozdelený na 3 stupne štúdia 
(grades): Licence, Master a Doctorat. Základnou podmienkou 
prijatia na francúzsku vysokú školu je byť prijatý na slovenskú 
vysokú školu, a to aj v tom prípade, že sa občan SR uchádza 
o prijatie do prvého ročníka francúzskej vysokej školy. Ďalším 
nevyhnutným predpokladom je ovládanie francúzštiny na úrovni 
diplomu DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française).  
V prípade, že diplom DALF uchádzač nemá, univerzita ho môže 
požiadať napr. o absolvovanie testu TCF – Test de Connaissance 
du Français. Žiadosť o prijatie treba adresovať priamo na 
zahraničné oddelenie univerzity (Relations internationales). 
Ak uchádzač už časť štúdia absolvoval na Slovensku a chce 
pokračovať v štúdiu na francúzskej vysokej škole, na zahraničné 
oddelenie zašle podrobný opis štúdia na Slovensku (počet 
semestrov, názvy predmetov, známky a hodnotenia, ktoré 
počas štúdia získal, počet hodín týždenne, voliteľné predmety 
atď.) spolu s podrobným životopisom. Tieto dokumenty je 
zvyčajne potrebné zaslať v decembri až apríli (v akademickom 
roku pred plánovaným rokom štúdia), ale dobré je overiť si 
termíny prijímania žiadostí na danej univerzite, ako aj zoznam 
podkladových materiálov, ktoré sa vyžadujú na prijatie.

MŠ: www.education.gouv.fr – ministerstvo mládeže, 
vzdelávania a výskumu
www.campusfrance.org – informácie o možnostiach štúdia 
vo Francúzsku

 GRÉCKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, technické 
vzdelávacie inštitúty, pedagogické školy a školy pre vyššie 
vzdelávanie. Akademické vzdelanie poskytujú univerzity 
(Panepistimion), technické univerzity (Polytechnion) a vojenské 
akadémie (Stratiotikes Scholes Axiomatikon).
Záujemcovia o štúdium, ktorých rodičia nie sú Gréci, musia 
predložiť osobne alebo splnomocnenou osobou prihlášku 
s požadovanými dokumentmi ministerstvu vzdelávania 
a náboženských záležitostí. Informáciu o tom, ktoré materiály je 
nutné predložiť, poskytuje grécke veľvyslanectvo v Bratislave. 
Rozhodnutie o prijatí na štúdium vydáva ministerstvo. Keďže 
vyučovacím jazykom na všetkých stupňoch je gréčtina, 
záujemcovia musia predložiť certifikát o znalosti gréckeho
jazyka. Certifikát je možné získať na Aténskej alebo Solúnskej
univerzite.

MŠ: www.ypepth.gr 
www.iky.sk – portál gréckej nadácie štátnych štipendií

 HOLANDSKO 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú tri typy inštitúcií: univerzity 
(Universiteit), vyššie odborné školy (Hogeschool), inštitúty 
medzinárodného vzdelávania (Instelling Voor Internationaal 
Onderwijs). Podľa vzdelávacích inštitúcií sa vysokoškolské 
štúdium delí na tri typy: 1. WO (Wetenschappelijk onderwijs) 
– „akademické univerzitné vzdelávanie“, ktoré poskytujú 
univerzity; 2. HBO (Hogeroepsonderwijs) – „vyššie odborné 
vzdelávanie“, ktoré poskytujú vyššie odborné školy; 3. IO 
(Internationaal Onderwijs) – „medzinárodné vzdelávanie“, ktoré 
poskytujú inštitúty medzinárodného vzdelávania.
Študent, ktorý sa uchádza o štúdium na holandskej univerzite 
alebo vysokej škole by mal najprv získať potrebné informácie 
na študijnom alebo zahraničnom oddelení príslušnej vzdelávacej 
inštitúcie, a to minimálne rok pred plánovaným začiatkom 
štúdia v Holandsku. Základným predpokladom je mať doklad 
o ukončení strednej školy. Jednotlivé vzdelávacie inštitúcie si 
môžu určiť aj ďalšie podmienky, ako napr. znalosť holandského 
jazyka a stredoškolská kvalifikácia v niektorých odboroch.

MŠ: www.minocw.nl – obsahuje informácie o vzdelávacom 
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systéme v Holandsku a odkazy na univerzity
www.nuffic.nl – informácie o vzdelávacom systéme, 
výmenných projektoch a programe pre talentovaných 
zahraničných študentov
www.studyin.nl – informácie o štúdiu v Holandsku 

 ÍRSKO 
Vyššie vzdelanie zabezpečujú univerzity, technické vysoké 
školy, pedagogické vysoké školy a súkromné nezávislé vysoké 
školy. Základnou podmienkou pre prijatie na univerzitu alebo 
vysokú školu je maturitná skúška porovnateľná s írskou skúškou 
– school leaving exam. Umiestnenie záleží od výsledkov 
maturitnej skúšky.
Na bakalárske štúdium sa uchádzači prihlasujú cez Central 
Applications Office (CAO). Na postgraduálne štúdium je nutné
sa prihlásiť priamo na univerzite alebo vysokej škole.
Informácie o aktuálnych termínoch prihlasovania a poplatkoch 
sú každoročne na jeseň zverejnené na webstránke CAO.
Niektoré univerzity alebo vysoké školy majú ešte osobitné 
požiadavky – napr. predložiť portfolio, absolvovať prijímací 
pohovor a pod., preto je nevyhnutné kontaktovať aj danú školu.
Študenti musia dokladovať znalosť anglického jazyka.

www.educationireland.ie 

 LITVA 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné 
univerzity a tzv. kolegija. Vyučovacím jazykom je litovčina, 
ale niektoré univerzity ponúkajú študijné programy aj v iných 
jazykoch. Univerzity sú orientované na výskum a umožňujú 
absolvovať trojstupňové štúdium. Štúdium na kolégiách je 
zamerané na odborné štúdium prax a trvá 3 – 4 roky. Absolventi 
získavajú diplom. 
Podmienkou na prijatie je maturitné vysvedčenia uznané v Litve, 
zvládnutie vstupných testov a znalosť litovčiny. 
V prípade štúdia v anglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku 
sa vyžaduje doklad o znalosti príslušného jazyka. Znalosť 
litovčiny sa spravidla nevyžaduje od umelcov. Uznanie vzdelania 
získaného na zahraničných vzdelávacích inštitúciách je 
v kompetencii Ministerstva pre vedu a vzdelanie Litvy. 

MŠ: www.smm.lt 

 LOTYŠSKO 
Vysokoškolské vzdelávanie zabezpečujú univerzity a štátne  
a súkromné inštitúcie vyššieho vzdelávania neuniverzitného 
typu. Vyučovacím jazykom je lotyšský jazyk, univerzity 
ponúkajú študijné programy aj v angličtine. Záujemca o 
štúdium musí dokladovať maturitné vysvedčenie ekvivalentné 
lotyšskému maturitnému vysvedčeniu a mať znalosť lotyšského 
jazyka. Ekvivalenciu dokladov má v kompetencii Akademické 
informačné centrum, ktoré pôsobí ako stredisko ENIC – NARIC. 
Prijatie na vysokú školu je spravidla podmienené zvládnutím 
vstupných testov. 

MŠ: www.izm.gov.lv
www.aic.lv – Akademické informačné centrum

 LUXEMBURSKO
Vysokoškolské štúdium v Luxembursku sa delí na neuniverzitné 
a univerzitné. Neuniverzitné štúdium, akúsi formu 
„pomaturitného štúdia“, poskytujú  technické lýceá. Univerzitné 
štúdium zabezpečujú dve inštitúcie, Luxemburská univerzita 
a Medzinárodný univerzitný inštitút Luxemburg.
Študenti, ktorí chcú študovať na Luxemburskej univerzite 
(www.uni.lu) sa musia obrátiť priamo na študijné oddelenie 
univerzity (SEVE – Service des Études et de la Vie Étudiante 
– Unité des Études). On-line žiadosť o prijatie treba predložiť 
v období od júna do septembra (presné termíny bývajú 
zverejnené na webovej stránke). 

MŠ: www.mcesr.lu 

 MAĎARSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú vysoké školy a univerzity, 
ktoré sú štátne, konfesionálne a súkromné. Podmienkou prijatia 
na maďarskú vysokú školu je maturitné vysvedčenie uznané 
v Maďarsku (ekvivalenciu dokladov zabezpečuje Ministerstvo 
školstva MR), znalosť maďarského jazyka a zvládnutie 
vstupných testov. Prijímacie konanie vrátane prípravy  
a produkcie testovacích materiálov koordinuje Národný úrad  
pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie (www.felvi.hu). Úrad 
poskytuje bližšie informácie o prijímaní študentov na maďarské 
vzdelávacie inštitúcie. Podmienky pre prijatie si stanovujú 
jednotlivé vysokoškolské inštitúcie.
Vysokoškolské inštitúcie ponúkajú dve formy štúdia: štátom 
financované a hradené študentom. Študenti, ktorí nezískali
štátnu podporu, si všetky náklady spojené so štúdiom musia 
hradiť sami. Školné sa pohybuje od 40 000 forintov za semester, 
v závislosti od študijného odboru. Na niektorých inštitúciách 
môže byť školné až vo výške 1 760 000 forintov/rok.
Niektoré univerzity ponúkajú vysokoškolské štúdium aj 
v anglickom alebo nemeckom jazyku. Za štúdium v cudzom 
jazyku sa platí školné od 3 130 do 4 700 eur/rok.
Slovenská republika má s Maďarskom podpísanú dohodu   
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní 
vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.

MŠ: www.om.hu 
www.scholarship.hu – maďarská štipendijná asociácia, ktorá 
administruje bilaterálne štipendiá 
www.campushungary.hu 
www.studyhungary.hu – informačný portál pre zahraničných 
študentov (v angličtine)

 MALTA 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje štátna univerzita 
University of Malta. Pre zahraničných uchádzačov ponúka ročný 
The Foundations Studies Course, kde sa okrem anglického 
jazyka vyučujú odborné predmety, ktoré sa uchádzač chystá 
ďalej študovať. 
Uchádzači musia predložiť maturitné vysvedčenie Matriculation 
Certificate alebo jeho ekvivalent s minimálne dosiahnutým
hodnotením – C. (A – najvyššie hodnotenie), na medicínu
a chirurgiu – B. Na štúdium medicíny je každoročne 
rezervovaných 30 miest pre zahraničných uchádzačov. 
Vyučovacím jazykom je anglický a maltský jazyk (zahraniční 
študenti ho nemusia ovládať).
Prihlášky na celé vysokoškolské štúdium môžu zasielať na 
zahraničné oddelenie University of Malta počas celého roka, 
avšak najneskôr do 30. júna, ak chcú začať štúdium v októbri. 
Zoznam požadovaných dokladov je na  
www.um.edu.mt/intoff/enrolment.html 

MŠ: www.magnet.mt/ministries/educ 

 NEMECKO
Vysokoškolské vzdelanie v Nemecku poskytujú univerzity 
a vysoké školy. Záujemcom o štúdium v Nemecku sa odporúča 
nadviazať kontakt s univerzitou/vysokou školou, zaslať bližšie 
informácie o sebe (potvrdenie o jazykových znalostiach, 
overenú kópiu maturitného vysvedčenia atď.) a informovať 
sa o jej požiadavkách prijatia. Najdôležitejším kontaktným 
orgánom pre zahraničných študentov je akademické oddelenie 
pre zahraničných študentov (Das Akademische Auslandsamt). 
Odporúča sa, aby zahraniční študenti kontaktovali oddelenie 
najneskôr pol roka (najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným 
nástupom na študijný pobyt a zistili si potrebné náležitosti 
pre prijatie a pre štúdium na danej vysokej škole. Na základe 
žiadosti škola pošle záujemcom konkrétne podmienky pre 
prijatie na štúdium spolu s prihláškou.
Na niektoré študijné odbory (medicína, veterinárstvo, 
stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové 
hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím, 

14 



BULLETIN SAIA 10/2009 

lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných 
miest (numerus clausus). Záujemcovia o tieto študijné odbory 
musia prejsť výberovým konaním, v ktorom sa prihliada na ich 
študijný priemer na maturitnom vysvedčení a dĺžku uchádzania 
sa o zvolený odbor. Pre zahraničných uchádzačov je vyhradený 
určitý počet študijných miest. Záujemcovia s nemeckou 
maturitou (absolventi nemeckej bilingválnej sekcie gymnázia 
v Poprade) sa o tieto vybrané odbory hlásia spolu s nemeckými 
uchádzačmi cez Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätze 
(www.zvs.de). Ostatní zahraniční uchádzači adresujú svoje 
žiadosti priamo na vysokú školu.  
Záujemcovia o štúdium na umeleckých vysokých školách sú 
podrobení talentovým skúškam.
Predpokladom pre prijatie na štúdium je:
1. doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na nemeckej 
vysokej škole
2. doklad o znalosti jazyka (nevyžaduje sa pri medzinárodných 
študijných odboroch a niektorých kurzoch doplnkového štúdia, 
kde je vyučovacím jazykom angličtina).
Mnohé kurzy doplnkového štúdia (právo, ekonómia a pod.), 
ale vyžadujú znalosť viacerých jazykov (okrem nemčiny, aj 
angličtinu alebo francúzštinu).
Slovenská republika má s Nemeckom podpísanú dohodu 
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní 
v oblasti vysokého školstva. 

www.Stiftungsindex.de – databáza nemeckých štipendií
www.daad.de – DAAD, informácia o štipendiách a 
možnostiach štúdia v Nemecku, obsahuje vyhľadávač študijných 
programov
www.campus-germany.de – portál o vzdelávaní v Nemecku 
www.hochschulkompass.de – možnosť vyhľadávania 
študijných odborov na nemeckých vysokých školách

 PORTUGALSKO
V Portugalsku poskytujú vysokoškolské vzdelávanie štátne 
a súkromné univerzity. Neuniverzitné vzdelávanie poskytujú 
štátne polytechniky a súkromné inštitúcie. Univerzitné  
a polytechnické, štátne a súkromné vzdelávanie je kontrolované 
ministerstvom školstva a je také kompatibilné, že je možné 
prestúpiť z jedného typu na druhý. Počet prijímaných študentov 
v jednotlivých odboroch je vopred určený a schvaľuje ho 
ministerstvo školstva. Vyučovacím jazykom je portugalčina. Pre 
tých, ktorí sa chcú v jazyku zdokonaliť, organizujú univerzity 
špecializované ročné alebo prázdninové kurzy.
Absolventom stredných škôl, ktorí chcú študovať v Portugalsku, 
sa odporúča kontaktovať vysokú školu v Portugalsku so 
žiadosťou o informácie o konkrétnych podmienkach prijatia na 
vysokú školu. Uchádzači o štúdium musia predložiť doklad 
o maturitnej skúške (overenú kópiu), úspešne zvládnuť prijímací 
pohovor a predložiť doklad o zdravotnom stave. Prihlášky 
na všetky typy škôl sa zasielajú na Direcção-Geral do Ensino 
Superior, Direcção de Serviços de Acesso ao Ensino Superior 
(www.drec.min-edu.pt). 

MŠ: www.min-edu.pt 
www.instituto-camoes.pt – stránka Instituto Camoes 
(portugalskej štipendijnej agentúry) o štipendiách pre cudzincov 
do Portugalska (v portugalčine); prihlasovanie na štipendiá
www.universia.pt – informácie o vzdelávaní v Portugalsku, 
kontakty na vysoké školy

 POĽSKO 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, akadémie  
a technické univerzity a ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre rôzne 
odbory. Základnou podmienkou pre prijatie na prvý stupeň 
vysokoškolského štúdia je maturitné vysvedčenie – świadectwo 
dojrzałości. Ostatné podmienky si stanovujú samotné 
vysokoškolské inštitúcie. Uchádzači sa prihlasujú priamo na 
vysokoškolskej inštitúcii, na ktorej chcú študovať. Informácie 
poskytuje zahraničné oddelenie príslušnej inštitúcie.

MŠ: www.menis.gov.pl

www.buwiwm.edu.pl – Úrad pre uznávanie vzdelania  
a medzinárodné výmenné pobyty

 RAKÚSKO
Vysokoškolské vzdelanie v Rakúsku poskytujú univerzity 
(Universitäten), lekárske univerzity (Medizinische Universitäten),  
umelecké univerzity (Universitäten der Künste), odborné vysoké  
školy, pedagogické akadémie (Pädagogische Akademien) 
súkromné vysoké školy (Private Universitäten). Akademický rok 
trvá od 1. októbra do 30. septembra, pozostáva zo zimného 
a letného semestra. 
Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych univerzitách 
prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita však 
môže v bakalárskych a magisterských programoch v odboroch 
biológia, medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, 
zubné lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika 
a komunikačné vedy podmieniť prijatie na štúdium 
absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom študentov 
najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia. Prihlášky sú 
k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých univerzít. 
Niektoré univerzity požadujú od uchádzačov o štúdium aj 
vyplnenie elektronického dotazníka na svojej webovej stránke 
a priloženie jeho kópie k žiadosti o prijatie na štúdium. 
Prihlášku na štúdium spolu s požadovanými podkladovými 
materiálmi zasiela študent priamo na príslušné oddelenie 
rakúskej univerzity (buď študijné, alebo zahraničné). Uzávierka 
podávania prihlášok pre uchádzačov z Rakúska a z krajín 
EÚ/EHP na štúdium v zimnom semestri je v októbri, v letnom 
semestri v marci (presný termín uzávierky prihlášok si je 
potrebné overiť na príslušnej univerzite). Odporúča sa, aby 
študent zaslal žiadosť o prijatie na štúdium do 1. septembra 
(pre štúdium v zimnom semestri) alebo do 1. februára (pre 
štúdium v letnom semestri). Študentom, ktorí začali svoje 
štúdium na Slovensku, môže rakúska škola uznať niektoré 
skúšky. 
Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie 
písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Uchádzači 
o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného 
vysvedčenia bakalársky diplom. Prijatie na umelecké univerzity 
je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.
Odborné vysoké školy vyžadujú od uchádzačov o štúdium 
absolvovanie prijímacích skúšok.
Slovensko má s Rakúskom podpísané Memorandum 
porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií
v oblasti vysokého školstva, ktoré má odporúčací charakter.

MŠ: www.bmwf.gv.at 
www.portal.ac.at – Austrian Academic portal 
www.oead.at – OeAD-GmbH – Österreichischer 
Austauschdienst – Rakúska výmenná služba
www.grants.at – prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu 
získať v Rakúsku zahraniční študenti
www.wegweiser.ac.at – zoznam vysokých škôl a umeleckých 
vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa odborov 

 RUMUNSKO
Vysokoškolské vzdelanie v Rumunsku poskytujú štátne 
a súkromné inštitúcie, ktoré zahŕňajú univerzity, akadémie, 
polytechniky a inštitúty. Verejné vysokoškolské inštitúcie patria 
pod ministerstvo školstva a výskumu. 
Občania, ktorí majú záujem študovať na rumunských vysokých 
školách, podávajú prihlášky na rumunské ministerstvo školstva 
alebo na vybranú vysokoškolskú inštitúciu. Podmienkou na 
prijatie je maturitné vysvedčenie ekvivalentné rumunskému 
Diploma de Bacalaureat. Ekvivalencia musí byť overená 
ministerstvom školstva domácej krajiny a rumunským 
veľvyslanectvom. Od zahraničných študentov (okrem typu PhD 
štúdia) sa nevyžadujú vstupné prijímacie pohovory. Študenti, 
ktorí majú záujem študovať architektúru, umenie a telesnú 
výchovu musia zložiť len príslušné talentové skúšky.
Väčšina rumunských univerzít poskytuje niektoré kurzy aj 
v angličtine, nemčine alebo francúzštine. Obvykle však študenti 
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študujú v rumunskom jazyku a pred štúdiom absolvujú 
prípravný ročný kurz rumunského jazyka. Kandidáti so 
znalosťou rumunského jazyka môžu po zložení jazykového testu 
prípravný rok preskočiť. 
Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike 
a v Rumunsku sa v rovnakom alebo príbuznom študijnom 
zameraní a type školy vzájomne uznávajú za rovnocenné. Tieto 
vysvedčenia umožňujú v oboch štátoch pokračovať v štúdiu 
vrátane vysokoškolského štúdia.
Časti štúdia absolvované na vysokých školách ako aj diplomy 
vydané v Slovenskej republike a v Rumunsku potvrdené 
príslušnými školskými dokladmi sa vzájomne uznávajú, ak je 
dĺžka štúdia rovnaká a ak je obsah štúdia podobný. 

MŠ: www.edu.ro
www.aboutromania.com/education.html – odkazy na 
stránky univerzít v Rumunsku (v angličtine)

 SLOVINSKO 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú 3 univerzity, vyššie 
vzdelávacie inštitúcie a odborné vysoké školy. Výučba na prvom 
stupni vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v slovinčine, 
na ďalších stupňoch aj v iných jazykoch. Podmienkou prijatia 
je maturita. Uchádzači s ukončenou odbornou (učňovskou) 
štvorročnou strednou školou sa môžu hlásiť na odborné vysoké 
školy. Približne vo februári školy zverejnia informácie  
o počte miest a otvorených študijných programoch. Prihlášky na 
bakalárske štúdium sa zasielajú na jar na adresu Vysokoškolskej 
prijímaco-informačnej služby (Visokošolska prijavno-
informacijska služba). Na jej stránke sú zverejnené podrobné 
informácie o postupe pri uchádzaní sa o štúdium pre cudzincov. 
Uchádzač môže vymenovať v prihláške až tri programy,  
o ktoré sa uchádza. Pokiaľ je dostatok miest, je prijatý na prvý 
program, pre ktorý spĺňa podmienky. Pri nedostatku miest 
rozhodujú študijné výsledky zo strednej školy. Tí, ktorí neuspeli 
na jar, môžu sa opätovne uchádzať o prijatie na jeseň, ale už 
priamo na danej univerzite alebo vysokej škole. 

MŠ: www.mszs.si/eng 

 ŠPANIELSKO
Vysokoškolské štúdium poskytujú verejné a súkromné 
univerzity. Výučba prebieha v španielskom, katalánskom, 
galícijskom alebo baskickom jazyku. Zahraniční uchádzači 
o štúdium musia ovládať španielsky jazyk na úrovni Superior 
jazykového certifikátu Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE).
Študenti bilingválnych gymnázií sa môžu uchádzať o štipendium 
na celé vysokoškolské štúdium v Granade alebo Valencii. 
Uzávierka býva každoročne v máji na adrese španielskeho 
veľvyslanectve v Bratislave. 
Absolventom ostatných stredných škôl sa odporúča kontaktovať 
vysokú školu v Španielsku so žiadosťou o informácie 
o konkrétnych podmienkach prijatia na vysokú školu. Vo väčšine 
prípadov sa vyžaduje zabezpečiť si ekvivalenciu dokladov, ktorú 
robí Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave alebo 
Ministerstvo školstva a vedy v Španielsku.
V Španielsku sa platí školné, jeho výška závisí od typu školy 
a programu. 

MŠ: www.mec.es
www.universidades.universia.es – vyhľadávacia databáza
www.aeci.es – AECI – Španielska agentúra pre medzinárodnú 
spoluprácu
www.becasmae.es – portál na prihlasovanie sa na štipendijné 
pobyty do Španielska 

 ŠVÉDSKO 
Vysokoškolské vzdelanie nie je spoplatnené, poskytujú 
ho inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Základnými 
predpokladmi prijatia je dosiahnutie vyžadovanej 
predchádzajúcej kvalifikácie/stupňa vzdelania (maturita)
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a dostatočné ovládanie švédskeho, resp. anglického jazyka. 
Ďalšie podmienky si stanovujú samotné školy, prihlášky sa 
zasielajú priamo na školy. Počet prijímaných študentov je 
obmedzený.

MŠ: http://utbildning.regeringen.se/inenglish/ 
www.studyinsweden.se

 TALIANSKO
V Taliansku vysokoškolské vzdelávanie zabezpečujú univerzity, 
technické univerzity, univerzitné inštitúty a špecializované 
vzdelávacie zariadenia na univerzitnej úrovni (predovšetkým 
umelecké školy). Vysoké školy sú štátne a súkromné. 
Pre slovenských občanov je základnou podmienkou pre vstup 
na taliansku univerzitu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené 
maturitnou skúškou. Nevyhnutným predpokladom na zápis na 
talianske univerzity je vynikajúca znalosť talianskeho jazyka. 
Zahraniční uchádzači o zápis na univerzity v Taliansku musia 
povinne zložiť jazykovú skúšku, ktorá sa koná priamo na 
vybranej univerzite v dni stanovenom univerzitou, väčšinou 
v prvom septembrovom týždni. Informácie o tejto skúške 
s uvedením termínu uchádzači obdržia priamo na univerzite. 
Od jazykovej skúšky sú oslobodení absolventi talianskej sekcie 
Bilingválneho Gymnázia na ulici L. Sáru v Bratislave. Držitelia 
univerzitného diplomu talianskeho jazyka a kultúry a absolventi 
rôznych kurzov talianskeho jazyka môžu byť oslobodení 
od jazykovej skúšky len na základe rozhodnutia príslušnej 
univerzity (uznaná je napríklad skúška talianskeho jazyka 
CILS, ktorú je možné zložiť aj v Talianskom kultúrnom inštitúte 
v Bratislave). Spravidla v polovici apríla vydáva talianske 
ministerstvo vzdelávania, univerzít a vedeckého výskumu spolu 
s ministerstvom zahraničných vecí obežník s pokynmi pre 
zahraničných študentov, ktorí chcú študovať na talianskych 
univerzitách. Obežník je zverejnený na stránkach: www.miur.it 
a www.esteri.it. Talianske veľvyslanectvo v Bratislave obežník 
spracuje bezprostredne po publikovaní a informácie zasiela na 
požiadanie elektronickou poštou.

MŠ: www.murst.it
www.study-in-italy.it – informácie pre zahraničných 
študentov v angličtine

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Systém vysokoškolského vzdelávania vo Veľkej Británii nie je 
jednotný, škótsky systém sa odlišuje od ostatných častí krajiny.
Základnou podmienkou pre prijatie na prvý stupeň 
vysokoškolského štúdia je ukončené stredoškolské vzdelanie. 
Špecifické podmienky si určujú samotné vysoké školy.
Uchádzači sa na vysoké školy prihlasujú medzi 1. septembrom 
až 15. januárom prostredníctvom agentúry Universities and 
Colleges Admissions Service (UCAS). Spolu s prihláškou 
predkladajú odporúčanie od napr. riaditeľa školy. V prihláške 
môžu uviesť až 6 kurzov, o ktoré majú záujem. Školy potom 
predložia uchádzačom ponuku a určia, aké výsledky majú 
dosiahnuť na záverečných skúškach zo strednej školy. Po 
zverejnení výsledkov záverečných skúšok v auguste vysoké 
školy potvrdia alebo nepotvrdia prijatie študenta.
Maximálne počty prijímaných študentov sú určované 
zriaďovateľmi vysokoškolských inštitúcií. V odboroch medicína, 
zubné lekárstvo a učiteľstvo štát určuje kvóty.
Podrobné informácie o prijímaní na vysokoškolské štúdium 
v Škótsku obsahuje Entrance Guide to Higher Education in 
Scotland, ktorý vydáva UCAS.

MŠ: www.deni.gov.uk
www.educationuk.org – vzdelávanie vo Veľkej Británií, 
vyhľadávanie vysokoškolských kurzov
www.britishcouncil.sk – informácie o vzdelávaní a finančnej
pomoci pre štúdium vo Veľkej Británii
www.ucas.ac.uk – UCAS (Universities and College Admissions 
Service) – agentúra, cez ktorú prebieha prihlasovanie študentov 
na štúdium vo Veľkej Británii
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Na Slovensku pôsobia verejné, štátne, súkromné a vysoké školy. 
Bližšie informácie o podmienkach prijímania študentov 
bývajú zverejnené na ich webových stránkach.

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna 
inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. Zákon tiež 
ustanoví jej názov, zaradenie a sídlo. Ak sa verejná vysoká 
škola člení na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj 
tieto fakulty. 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 
 www.aku.sk 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
 www.euba.sk 
Katolická univerzita v Ružomberku 
 www.ku.sk 
Prešovská univerzita v Prešove 
 www.unipo.sk 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
 www.uniag.sk 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 www.stuba.sk 
Technická univerzita v Košiciach 
 www.tuke.sk 
Technická univerzita vo Zvolene 
 www.tuzvo.sk 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 www.tnuni.sk 
Trnavská univerzita v Trnave 
 www.truni.sk 
Univerzita J. Selyeho v Komárne 
 www.selyeuni.sk 
Univerzita Komenského v Bratislave 
 www.uniba.sk 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
 www.ukf.sk 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 www.umb.sk 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 www.upjs.sk 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
 www.ucm.sk 
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 
 www.uvm.sk 
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 
 www.vsmu.sk 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
 www.vsvu.sk 
Žilinská univerzita v Žiline
 www.uniza.sk

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
Medzi štátne vysoké školy sa zaraďujú vojenské vysoké 
školy, policajné vysoké školy a zdravotnícke vysoké školy. 
Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí 
vykonávajú vojenskú službu. Policajné vysoké školy 
vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor. Môžu 
na nich študovať aj študenti, ktorí nie sú v služobnom 
pomere. Zdravotnícke vysoké školy vzdelávajú študentov, 
ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych 
pracovníkov.

Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika 
 www.aos.sk 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
 www.akademiapz.sk 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
 www.szu.sk

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo 
so sídlom na území členského štátu Európskej únie alebo 
štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktorá 
bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum, je 
oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda 
Slovenskej republiky na to udelila súhlas v mene štátu.

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 
 www.bisla.sk 
Bratislavská vysoká škola práva 
 www.uninova.sk 
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 
 www.dti.sk 
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 
www.sevs.sk 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
 www.vsbm.sk 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy  
v Bratislave 
 www.vsemvs.sk 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 
 www.vsm.sk 
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia  
v Prešove 
 www.ismpo.sk 
Vysoká škola v Sládkovičove 
 www.vssladkovicovo.sk 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  
v Bratislave 
 www.vssvalzbety.sk

ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské 
vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa právnych 
predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia 
vydaného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 
Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl 
nie sú upravené zákonom o vysokých školách, ale právnymi 
predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti získaného dokladu 
o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej 
republiky (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej 
skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako  
v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí. 

Bankovní institut vysoká škola, a.s., Banská Bystrica 
 www.bivs.sk 
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 www.vip-vs.sk

Vysoké školy na Slovensku a ich webové stránky 

Prihláška na vysokoškolské štúdium

Odporúčaný vzor Prihlášky na vysokoškolské štúdium si 
záujemcovia môžu stiahnuť zo stránok Ústavu informácií  
a prognóz školstva alebo Ministerstva školstva SR:

www.uips.sk/vysoke-skolstvo/prihlaska-na-vysokoskolske-studium

www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=527
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – PONUKA 

NÓRSKO                                                                            Uzávierka 1. novembra 2009 

Štipendiá Memorial Fund na štúdium na norských Folkehogskole

Štipendiá, ktoré Memorial Fund udeľuje takmer 40 rokov, sú 
určené na podporu kultúrnej výmeny. V akademickom roku 
2010/2011 fond udelí štipendiá poslednýkrát. Celkovo bude 
udelených 18 štipendií na ročné štúdium na ľudových vysokých 
školách (Folkehogskole), o ktoré sa môžu uchádzať študenti zo 
všetkých krajín sveta. Štipendium pokrýva stravu a ubytovanie. 
Na Folkehogschole sa neplatí školné, vybraní uchádzači však 

musia mať prostriedky na knihy a učebné materiály. Uchádzač 
musí byť vo veku 18 až 22 rokov. 
Prihlasovací formulár je k dispozícii na  
http://www.folkehogskole.no/site/img/4381/Application_form_
2010-2011.pdf
Bližšie informácie www.folkehogskole.no

USA                                                                                     Uzávierka 30. októbra 2009 

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award Program

Program umožňuje absolvovať krátkodobé pobyty (2 – 4 
týždne) na University of Michigan, Ann Arbor, USA. O grant sa 
môžu uchádzať vysokoškolskí pedagógovia, ktorí prednášajú na 
slovenských vysokých školách a univerzitách. Uchádzači môžu 
predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu  
a výučby, ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt na 
University of Michigan. Kandidáti musia mať výbornú ústnu  
a písomnú znalosť anglického jazyka.
Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie, zdravotné 
poistenie a diéty. Uchádzači musia predložiť: kompletnú 
prihlášku (k dispozícii na www.fulbright.sk), životopis 
potvrdzujúci solídnu profesionálnu skúsenosť v danej oblasti; 
stručný popis výskumného projektu; jeden odporúčajúci list od 

rektora alebo dekana školy, kde uchádzač pracuje; navrhovaný 
termín pobytu; pozývací list od vedenia fakulty, vedenia katedry 
alebo pracovníka katedry či fakulty na University of Michigan, 
kde by sa výskum mal realizovať (informácie o katedrách  
a programoch University of Michigan nájdete na  
www.umich.edu). 
Štipendiá sú udeľované vďaka finančnému daru Ronalda
Weisera, bývalého veľvyslanca USA v Slovenskej republike  
a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej. 

Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/weiser.htm
http://www.ii.umich.edu/wcee/opps/visfellows

AUSTRÁLIA                                                                        Uzávierka 30. októbra 2009 

Štipendiá pre mladých výskumníkov Go8 European Fellowship

Združenie ôsmich popredných austrálskych univerzít, Group of 
Eight (GO8), ponúka štipendiá pre európskych výskumníkov 
vo výške 20 000 austrálskych dolárov na výskumný pobyt na 
jednej z univerzít združenia v dĺžke do 6 mesiacov. Žiadosť musí 
byť podporená akademickým supervízorom niektorej z GO8 
univerzít. 
O štipendium sa môžu uchádzať výskumníci z Lotyšska, 
Estónska, Litvy, Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, 
Rumunska, Bulharska a Chorvátska. Program je zameraný 
na získanie medzinárodných kontaktov na začiatku kariéry. 
Predpokladá sa, že štipendisti budú spolupracovať s partnermi, 
austrálskymi vedcami, aj keď sa vrátia na domovskú inštitúciu. 

Uchádzač pred podaním žiadosti musí mať menej ako 40 rokov, 
dokončil PhD pred menej ako 5 rokmi a najmenej 6 mesiacov 
je zamestnancom (minimálne na polovičný úväzok) univerzity 
alebo výskumnej organizácie. Musí ovládať anglický jazyk na 
takej úrovni, aby mohol adekvátne komunikovať  
s výskumnými pracovníkmi hostiteľskej univerzity. Musí tiež 
spĺňať podmienky na získanie austrálskeho akademického 
víza Australian Visiting Academic Visa (subclass 419) alebo 
ekvivalentného austrálskeho víza. 

Bližšie informácie www.go8.edu.au

Pripomíname aktuálne uzávierky žiadostí v SAIA, n. o. 

ŠVAJČIARSKO – štipendijná ponuka švajčiarskej vlády na 9-mesačný postgraduálny pobyt pre študentov, absolventov  
a doktorandov a študijný pobyt pre umelcov na šk. rok 2010/2011                                              Uzávierka: 21. október 2009

PROGRAM CEEPUS – štipendijné pobyty v letnom semestri 2009/2010
pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola je zapojená do programu                                 Uzávierka: 31. október 2009
pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola nie je zapojená do programu                        Uzávierka: 30. november 2009

IZRAEL – štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný a jazykový pobyt pre študentov a absolventov VŠ, 
doktorandov a postdoktorandov na šk. rok 2010/2011                                                            Uzávierka: 12. november 2009
NEMECKO – štipendiá DAAD na študijné, postgraduálne a výskumné pobyty pre študentov VŠ, absolventov, doktorandov, 
mladých výskumných pracovníkov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov v akad. roku 2010/2011 
                                                                                                                                        Uzávierka: 15. november 2009
FÍNSKO – štipendiá na základe bilaterálnych dohôd pre doktorandov a vysokoškolských učiteľov na študijný, výskumný alebo 
prednáškový pobyt na šk. 2010/2011                                                                                               Uzávierka: 12. január 2010
MOLDAVSKO – štipendiá na základe bilaterálnych dohôd na študijný a výskumný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských 
učiteľov a výskumných pracovníkov a letný kurz jazyka na šk. rok 2010/2011                                 Uzávierka: 29. január 2010

http://www.folkehogskole.no/site/img/4381/Application_form_2010-2011.pdf
http://www.folkehogskole.no/site/img/4381/Application_form_2010-2011.pdf
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1727
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1727
http://www.saia.sk/?c=561
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3720
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3720
http://www.saia.sk/?c=13
http://www.saia.sk/?c=13
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2184
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2184
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2577
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2577
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OZNAMY
VISEGRAD UNIVERSITY STUDIES GRANT
O grant sa môžu uchádzať vysoké školy. Jeho cieľom je propagovať a podporovať rozvoj a začatie vynikajúce univerzitného 
štúdia alebo študijných programov. Uzávierka prijímania žiadostí je 10. novembra 2009. 
Bližšie informácie: http://www.visegradfund.org/curriculum.html

ŠKOLENIE PRE DOKTORANDOV
PREZENTÁCIA VÝSKUMNEJ PRÁCE A PÍSANIE PROJEKTOV
 
Termín školenia: 27. – 28. novembra 2009 (piatok a sobota)
Miesto školenia: SAIA, n. o., Námestie slobody 23, Bratislava
Počet účastníkov: 15 (vyvážený pomer účastníkov zo Slovenska a z Rakúska)

Jazyk školenia: angličtina

Bližšie informácie o školení a jeho program: http://www.aktion.saia.sk/?c=999

Podmienky účasti:
● doktorand (slovenskej vysokej školy alebo na SAV, resp. rakúskej vysokej školy)
● odborné zameranie: filológia (jazykovedné a literárnovedné disciplíny)
● podanie prihlášky do 30. októbra 2009
● populárnovedecká prezentácia (max. 10 min.) vlastnej výskumnej práce a jej výsledkov  
   – predloženie anotácie prezentácie už pri prihlasovaní (po anglicky)
● dobrá znalosť angličtiny (na komunikatívnej úrovni)
● motivácia
● odporúčanie školiteľa

 
Školenie je financované zo zdrojov Akcie Rakúsko – Slovensko.
Pre vybraných účastníkov školenia je účasť bezplatná. 
V prípade potreby organizátor zabezpečí ubytovanie a preplatenie cestovných výdavkov.
 
Formulár prihlášky je k dispozícii na http://www.aktion.saia.sk/files/forms/application.doc 
 
Prihlášku s prílohami treba doručiť do 30. októbra 2009 (vrátane) e-mailom na michal.fedak@saia.sk
a v papierovej forme na adresu:

Akcia Rakúsko – Slovensko
SAIA, n. o.
Námestie slobody 23
812 20 Bratislava 1

http://www.aktion.saia.sk


Central European University  
in Budapest (CEU)

Stredoeurópska univerzita v Budapešti
CEU je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied. Vyučovacím jazykom je 
angličtina. CEU je registrovaná v štáte New York a akreditovaná jednou zo šiestich základných regionálnych akreditačných agentúr 
v USA (Middle States Association of Colleges and Schools – www.msche.org).  V roku 2005 získala štátnu akreditáciu  
a bola uznaná ako súkromná inštitúcia v Maďarskej republike.
CEU poskytuje štipendiá na svoje študijné programy a udeľuje aj ďalšie granty zamerané na podporu akademickej spolupráce  
a rozvoja výučby v rámci regiónu strednej a východnej Európy a krajín bývalého Sovietskeho zväzu a Ázie.
 
Študijné programy  
a akademické tituly:

• Ekonómia (MA, PhD)
• Enviromentálne vedy (MS, PhD)
• Rodové štúdiá (MA, PhD)
• História (MA, PhD)
• Medzinárodné vzťahy a európske 
   štúdiá (MA, PhD)
• Právne vedy (LLM, MA, SJD)
• Aplikovaná matematika (PhD)
• Stredoveké štúdiá (MA, PhD)
• Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD)
• Filozofia (PhD)
• Politické vedy (MA, PhD)
• Sociológia a sociálna antropológia  
  (MA, PhD)
• Verejná správa (MA) 
• Obchodná akadémia CEU 
  (BBA/Laurea, MBA, MS, IMM) 

 
Požiadavky na uchádzačov:
• ukončené vysokoškolské štúdium v čase nástupu na študijný pobyt,
• znalosť anglického jazyka (TOEFL, IELTS, CPE, CAE v stanovenom počte bodov,  
  resp. absolvovanie testu TOEFL, administrovaného CEU v Bratislave 13. marca 2010,
• splnenie špecifických podmienok pre jednotlivé programy.

Štipendiá:
Full CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, stravu, vreckové a poistenie
Partial CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, príspevok na stravu a poistenie
Tuition Waiver – odpustenie celého školného alebo jeho časti

 
UZÁVIERKA PRE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

25. január 2010 
uzávierka pre uchádzačov, ktorí chcú zdarma absolvovať inštitucionálne jazykové a odborné testy administrované CEU  

13. marca 2010 v Bratislave
16. marec 2010 

uzávierka pre uchádzačov, ktorí môžu predložiť kompletné prihlášky  
vrátane požadovaných jazykových dokladov a odborných testov

16. november 2009 – early application deadline 
pre uchádzačov, ktorí potrebujú vyjadrenie o prijatí na štúdium kvôli získaniu finančnej pomoci  

od iných organizácií (nie CEU), uchádzači musia predložiť všetky podkladové materiály 
 vrátene jazykových testov

(Jednotlivé fakulty CEU môžu rozhodnúť o predĺžení termínu uzávierky prihlášok.  
Uzávierka môže byť predĺžená najneskôr do 1. júna 2010.)

Študent musí vyplniť prihlášku on-line na https://online.ceu.hu (systém bude otvorený v novembri 2009), do termínu uzávierky 
doručiť poštou na CEU požadované podkladové materiály (zoznam je na http://www.ceu.hu/admissions/apply).  
Ku všeobecným podkladovým materiálom je potrebné doložiť ďalšie doklady požadované na konkrétny študijný program  
(napr. esej, výskumný zámer a pod.)

 
Bližšie informácie www.ceu.hu. 

Informačné materiály o študijných programoch na rok 20010/2011 sú od 1. októbra k dispozícii na pracoviskách SAIA.
Koordinátorom CEU na Slovensku je SAIA, n. o. 

Kontaktná osoba: Marcela Grošeková, koordinátorka programu, e-mail: marcela.grosekova@saia.sk

http://www.ceu.hu
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