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 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ – VEREJNÁ DISKUSIA NA TÉMU  
      MOBILITA MLADÝCH ŠTUDENTOV

Európska komisia zverejnila v júli 2009 Zelenú knihu nazvanú „Podpora vzdelávacej 
mobility mladých ľudí“, ktorej cieľom bolo otvoriť diskusiu o tom, ako pomôcť mladým 
ľuďom v Európe čo najlepšie využiť možnosti rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti 
pobytom v zahraničí. Stráviť čas v zahraničí štúdiom, vzdelávaním, získavaním 
pracovných skúseností, prípadne dobrovoľníckou činnosťou je jeden zo základných 
spôsobov, akým si mladí ľudia môžu zlepšiť možnosti zamestnať sa a osobnostne rásť. 
Zelenou knihou komisia iniciovala verejné konzultácie, ktoré potrvajú do 15. decembra 
2009. Verejnosť sa môže zapojiť formou on-line dotazníkov a písomných 
podaní.
Predchádzajúci európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež 
Ján Figeľ uviedol: „Zo vzdelávacej mobility môžu mať osoh jednotlivci, školy, univerzity  
a inštitúcie odbornej prípravy, ale aj spoločnosť ako taká. Pomáha budovať zručnosti, 
jazykové znalosti a medzikultúrne spôsobilosti a zvyšuje schopnosti jednotlivcov  
a organizácií byť inovatívny a konkurencieschopný na medzinárodnej úrovni. Mobilitu 
treba podporovať, aby sa študijná cesta do zahraničia stala pravidlom a nie 
výnimkou. Má to význam jednak z hľadiska sily a udržateľnosti obnovy hospodárstva 
EÚ a jednak z hľadiska sociálnej súdržnosti spoločností v Európe 21. storočia.“

V EÚ existuje dlhá tradícia podpory vzdelávacej mobility prostredníctvom rozličných 
programov a iniciatív. Napríklad počas 22 rokov existencie programu Erasmus  
(a v minulosti aj programu Leonardo da Vinci) boli podporené 2 milióny študentov  
v rámci ich štúdia alebo pracovnej stáže v zahraničí. Ale podpora EÚ pokrýva oveľa 
viac oblastí napríklad od vysokoškolského vzdelávania po oblasť podnikania, oblasti 
výskumu, odborného vzdelávania a učňovskej prípravy, druhého stupňa vzdelávania, 
výmeny mládeže a dobrovoľníckej činnosti, kultúrnej sféry, mladých podnikateľov a 
občianskej spoločnosti. 
Okrem toho pomáha Európska komisia pri tvorbe mnohých nástrojov, ktoré mladým 
ľuďom uľahčia študijné cesty do zahraničia vrátane Europassu a Európskeho systému 
prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) v rámci vysokoškolského vzdelávania. 
Súčasné programy, nástroje a iniciatívy v rámci mobility oslovujú mladých Európanov 
v mnohých rozličných situáciách a kontextoch. Avšak pobyt v zahraničí naďalej ostáva 
skôr výnimkou ako pravidlom a je dostupnejší skôr pre študentov ako pre absolventov 
odbornej prípravy či učňov. V roku 2006 vycestovalo vďaka európskym 
programom do zahraničia 310 000 mladých ľudí. To predstavuje iba 0,3 % 
vekovej skupiny 16 – 29-ročných v EÚ, takže je v tejto oblasti potrebné urobiť 
oveľa viac.

Zelená kniha – hľadanie správnej stratégie
V uplynulých rokoch sa uskutočnilo v odborných kruhoch a na politickej úrovni 
niekoľko diskusií a úvah o výhodách vzdelávacej mobility. Podľa Európskej komisie 
dozrel čas na širokú verejnú diskusiu venovanú tejto téme. Komisia zároveň reaguje 
na požiadavku Rady ministrov z novembra 2008, na základe ktorej sa členské štáty  
a Komisia vyzývajú, aby ďalej rozvíjali myšlienku mobility pre všetkých mladých ľudí  
v rozličných vzdelávacích kontextoch ako sú školy, vysokoškolské vzdelávanie, odborná 
príprava, stáže, učňovská výchova alebo dobrovoľnícka činnosť.

Zelená kniha kladie otázky a hľadá spätnú väzbu na témy ako napr.: 
• Ako presvedčiť viac mladých ľudí, aby cestovali do zahraničia a získavali nové 
  vedomosti, zručnosti a skúsenosti? 
• Aké prekážky musíme v súvislosti s mobilitou prekonať? 
• Ako môžu všetky zúčastnené strany – Komisia, členské štáty, regióny, inštitúcie 
  vzdelávania a odbornej prípravy, mimovládne organizácie – spoločne vytvoriť 
  nové partnerstvo pre vzdelávaciu mobilitu? 

Konzultačné obdobie sa skončí 15. decembra 2009. Komisia potom vyhodnotí spätnú 
väzbu a pripraví návrh následných praktických krokov.
Komisia vyzvala všetky zúčastnené strany, aby sa vyjadrili k otázkam uvedeným  
v Zelenej knihe a zaslali svoje príspevky emailom na adresu:  
eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu

Verejnosť sa môže zapojiť aj vyplnením on-line dotazníka, ktorý je k dispozícii  
v 22 úradných jazykoch EÚ na stránke: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/mobility_en.html
v slovenskom jazyku

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=greenpaper&lang=sk

Hodiny pre verejnosť
(kliknite)
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Maďarská republika, náš južný sused, má stáročnú tradíciu v poskytovaní 
vysokoškolského vzdelania, veď prvá univerzita na území vtedajšieho uhorského 
kráľovstva vznikla už v roku 1367 v Pécsi. V roku 2008 dve maďarské univerzity 
(budapeštianska Univerzita Loránda Eötvösa a Univerzita v Szegede) boli v rebríčku 
500 najlepších univerzít sveta, ktorý zostavil Inštitút vyššieho vzdelávania Šanghajskej 
univerzity Jiao Tong.

V tomto bulletine vás chceme v skratke zoznámiť s vysokoškolským systémom  
v Maďarsku, podmienkami prijímania na vysokoškolské inštitúcie, so štipendiami,  
o ktoré sa môžu uchádzať občania Slovenskej republiky, o uznávaní štúdia 
absolvovaného v Maďarsku a ponúkneme vám aj užitočné internetové adresy, na 
ktorých získate bližšie informácie.

VYSOKOŠKOLSKÝ SYSTÉM 
Vysokoškolský systém v Maďarsku má 3 stupne: bakalársky (alapképzés), 
magisterský (mesterképzés) a doktorandský (doktori képzés). V niektorých 
prípadoch je bakalársky a magisterský stupeň spojený do jedného celku.  
Vysokoškolské vzdelanie poskytujú dva typy vysokoškolských inštitúcií, ktoré sú 
autonómne a akreditované. Sú to štátne a súkromné vysoké školy (Főiskola)  
a štátne a súkromné univerzity (Egyetem). Oba typy poskytujú vzdelanie vo všetkých 
troch stupňoch. Bakalárske štúdium trvá 6 – 8 semestrov (treba získať 180 až 240 
kreditov). Magisterský stupeň trvá 2 – 4 semestre (s počtom 60 až 120 kreditov).
V prípade uceleného magisterského štúdia treba získať 300 až 360 kreditov počas  
10 – 12 semestrov. Ide o vzdelanie náboženského a umeleckého zamerania, 
veterinárnu medicínu, architektúru, dentálne lekárstvo, farmáciu, právo a medicínu.
Doktorandské štúdium trvá 6 semestrov (treba získať najmenej 180 kreditov).
Maďarský vysokoškolský systém tvorí 70 vysokoškolských inštitúcií akreditovaných 
Maďarskou akreditačnou komisiou. Zoznam akreditovaných vysokoškolských 
inštitúcií je na www.om.hu/education, v časti Higher Education/Higher Education 
Institutions in Hungary. 
Akademický rok je rozdelený na dva semestre, každý sa skladá zo 14 – 15 týždňov
prednášok a seminárov a 6 týždňov skúškového obdobia.
Časový harmonogram akademického roku:

Zimný semester
● prvá polovica septembra – zápis študentov a registrácia do kurzov,
● druhá polovica septembra až polovica decembra – zimný semester,
● druhá polovica decembra až začiatok januára – skúškové obdobie.

Letný semester
● prvá polovica februára až registrácia do kurzov na letný semester,
● druhá polovica februára až prvá polovica mája – letný semester,
● druhá polovica mája až začiatok júla – skúškové obdobie.

ŠTÚDIUM V MAĎARSKU
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V jednom z najznámejších rankingov svetových univerzít, ktorý každoročne zverejňuje Inštitút vyššieho vzdelávania Šanghajskej 
univerzity Jiao Tong (Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong University) na svojej stránke http://ed.sjtu.edu.cn, mala 
Maďarská republika v roku 2008 dve školy – budapeštiansku Univerzitu Loránda Eötvösa http://www.elte.hu a Univerzitu  
v Szegede http://www.u-szeged.hu. V svetovom rebríčku sa usmiestnili na 303. – 401. mieste.
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Slovenskí občania, ktorí chcú na maďarskej vysokej 
škole alebo univerzite absolvovať úplné vysokoškolské 
štúdium a získať diplom, študujú za rovnakých 
podmienok ako maďarskí občania.

Vysokoškolské inštitúcie ponúkajú dve formy štúdia:
● štátom financované,
● hradené študentom.

O štátom financované štúdium sa môžu uchádzať aj slovenskí
študenti, ktorí zvládli prijímacie konanie a dosiahli potrebný 
počet bodov. Počet bodov potrebných na získanie štipendia 
nie je zhodný s počtom bodov potrebných na prijatie na 
vysokoškolské štúdium.
Študenti, ktorí nezískali štátnu podporu, si všetky náklady 
spojené so štúdiom musia hradiť sami. Školné sa v závislosti 
od študijného odboru pohybuje od 90 000 do 200 000 Ft za 
semester (medicína a právo približne 500 000 Ft za semester).
Slovenskí študenti, ktorí získali štipendium na študijný pobyt 
na základe bilaterálnej dohody (bilaterálne štipendiá pozri na 
strane 5), neplatia na štátnych školách školné.
Pobytové náklady počas štúdia sú približne 100 000 forintov na 
mesiac.
Niektoré univerzity ponúkajú vysokoškolské štúdium aj  
v cudzom jazyku, za ktoré sa platí školné približne  
2 000 – 3 000 eur za semester.
Programy s cudzojazyčnou výučbou sú poskytované v oblastiach  
medicína, farmakológia, zubné lekárstvo, strojníctvo, ekonómia, 
prírodné vedy, humanitné vedy, umenie atď.
Zoznam kurzov s cudzojazyčnou výučbou v rámci 
bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia je 
zverejnený na webovej stránke maďarského ministerstva 
školstva www.om.hu.
Na stránke Národného úradu pre prijímanie na vysokoškolské 
inštitúcie www.felvi.hu v sekcii Pre cudzincov (For foreigners)  
je databáza Academic programs, v ktorej v októbri 2009  
ponúkalo 22 inštitúcií 169 kurzov v angličtine, francúzštine  
a nemčine. V databáze sa dá vyhľadávať podľa oblasti, jazyka, 
typu štúdia a mesta.

PODMIENKY PRIJATIA NA UNIVERZITU  
ALEBO VYSOKÚ ŠKOLU

Vysokoškolské inštitúcie prijímajú študentov na základe dokladu 
o ukončení stredoškolského štúdia, znalosti maďarského jazyka, 
prípadne na základe vstupných testov.
V prípade záujmu o absolvovanie celého vysokoškolského štúdia 
v maďarčine alebo i inom jazyku je dobré kontaktovať Národný 
úrad pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie (Országos 
Felsőoktatási Felvételi Iroda, www.felvi.hu) alebo priamo 
maďarskú univerzitu.
Ministerstvo školstva a kultúry Maďarskej republiky každoročne  
v decembri vydáva zoznam univerzít a vysokých škôl s uvedením 
študijných odborov, počtu miest, počtu štátom financovaných
miest, počtu miest pre samoplatcov, výšky školného, predmetov, 
z ktorých musí mať študent maturitu, ako aj iných špeciálnych
podmienok jednotlivých inštitúcií. Informácie je možné získať na 
www.om.hu.
Na prihláške uchádzač uvádza, o aké miesto žiada – štátom 
financované alebo hradené študentom. V prípade, ak uchádzač
uvedie štátom financované miesto a nezíska ho, neexistuje
preradenie na miesto samoplatcu. Rozhodnutie o pridelení, resp. 
nepridelení štátom financovaného miesta závisí od maďarskej
vysokej školy. Pri posudzovaní prihlášok berie vysoká škola 
do úvahy maturitné vysvedčenie, doklady o znalosti cudzích 
jazykov, absolvované študijné kurzy a iné mimoškolské aktivity.
Uchádzači o štúdium na maďarských vysokých školách sa môžu
prihlasovať aj elektronicky. Elektronická prihláška, ktorá je 
rovnocenná papierovej, je k dispozícii na stránke Národného 
úradu pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie. Súčasťou 
prihlášky je manuál na jej vypĺňanie. Uchádzač sa musí 
zaregistrovať na stránke, vyplniť a potvrdiť elektronickú 
prihlášku a zaplatiť registračný poplatok.
V prípade, ak je elektronická prihláška vyplnená nesprávne, 
systém navádza uchádzača ako postupovať.
Doplňujúce dokumenty vyžadované vysokými školami sa 
zoskenujú a vkladajú do elektronickej prihlášky. Ak nie je možné 
zoskenovať dokumenty, tieto sa zasielajú v papierovej verzii 
poštou na adresu školy. Prihláška vstupuje do platnosti po
jej potvrdení a zaplatení registračného poplatku. Uchádzačom sa 
odporúča zaregistrovať sa v predstihu.
Bližšie informácie o on-line prihlasovaní: www.felvi.hu

http://www.felvi.hu/for_foreigners/academic

www.om.hu
www.felvi.hu
www.felvi.hu
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www.felvi.hu
http://www.felvi.hu/for_foreigners/academic
http://www.felvi.hu/for_foreigners/academic
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PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  
A VÝSKUM

Vysokoškolské inštitúcie sú oprávnené poskytovať doktorandské 
programy a udeľovať tituly PhD. v disciplínach, v ktorých boli 
štátom akreditované.
„Doktorandské školy“ (v roku 2004 bolo akreditovaných 150 
doktorandských škôl) ponúkajú programy v rozsahu 180 
kreditov. Podiel na výučbe, výskume a štúdiu je u jednotlivých 
inštitúcií rozdielny.

ŠTUDENTSKÉ ORGANIZÁCIE

Záujmy študentov na univerzitách zastupujú volené orgány – 
tzv. študentské samosprávy (Halgatói Önkormányzat). Všetky 
študentské samosprávy sú členom národnej organizácie 
HÖOK – Halgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
(Národná kancelária študentských samospráv).
Doktorandi majú vytvorenú aj svoju vlastnú národnú 
organizáciu – DOSZ – Doktoranduszok Országos Szövetsége 
(Národná kancelária doktorandov).
Ďalšou organizáciou je FEKOSZ, Felsőoktatási Kollégiumok 
Országos Szövetségé, ktorá bola založená s cieľom 
zastupovať záujmy vysokoškolských internátov.
Medzinárodnú výmenu študentov a absolventov vysokých 
škôl ekonomického zamerania (v rámci platených stáží vo 
firmách alebo ako dobrovoľníkov
v neziskových organizáciách) s cieľom získať pracovné 
skúsenosti zabezpečuje AIESEC, študentmi riadená 
organizácia, ktorá pôsobí na vyše 1 700 univerzitách  
v 107 krajinách (aj na Slovensku).

Kontaktné adresy:

Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ)
1149 Budapest, Ajtósi Dűrer sor 19 – 21,
tel: +36/1/222 1819, fax: +36/1/220 3608
e-mail: dosz@phd.hu 
www.phd.hu

Halgatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája (HÖOK)
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., K ép. I. 51 – 52.
tel.: +36/1/463 2521, fax: +36/1/463 1065
www.hook.hu

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségé 
(FEKOSZ)
Ajtósi Dürer sor 19-21
1146 Budapest
tel./fax. : +36/1/341 02-09
www.fekosz.iif.hu

AIESEC Hungary
P.O.Box 187
1390 Budapest
tel.: +36/1/430 0688
fax: +36/1/430 0689
e-mail: info@hu.aiesec.org,  
www.aiesec.hu

UZNÁVANIE ŠTÚDIA

Uznávanie štúdia, ktoré slovenskí občania absolvovali  
v Maďarsku, upravuje Dohoda medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní 
rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej 
republike a v Maďarskej republike. Dohoda, ktorá bola 
podpísaná 21. marca 2000 v Budapešti, nadobudla platnosť 
4. augusta 2000. Dohoda sa vzťahuje na doklady o vzdelaní, 
ktoré boli vydané na území Slovenskej republiky a Maďarskej 
republiky po nadobudnutí jej platnosti, článok 6 sa vzťahuje aj 
na doklady o vzdelaní vydané po 1. januári 1995.
(Pre doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané na území Slovenskej 
republiky a Maďarskej republiky pred nadobudnutím 
platnosti dohody z roku 2000, platí Dohoda medzi vládou 
Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej 
ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti 
dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach  
a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike 
a v Maďarskej ľudovej republike podpísaná v Prahe 11. októbra 
1989.)

Uznanie dokladov o stredoškolskom štúdiu  
(čl. 3 a 4 Dohody)
a) Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej 
republike a vysvedčenia o maturitnej skúške vydané  
v Maďarskej republike sa z hľadiska pokračovania v štúdiu 
uznávajú za rovnocenné.
b) Vysvedčenia potvrdzujúce ukončenie štúdia v stredných 
odborných učilištiach v Slovenskej republike a vysvedčenia 
potvrdzujúce ukončenie štúdia na odborných školách  
v Maďarskej republike sa uznávajú za rovnocenné, ak dĺžka  
a zameranie odbornej prípravy sú rovnaké alebo podobné.

Uznanie dokladov o pomaturitnom štúdiu  
(čl. 5 Dohody)
a) Vysvedčenia vydané po ukončení minimálne jednoročného 
pomaturitného odborného štúdia a vyššieho odborného štúdia  
v Maďarskej republike sa uznávajú za rovnocenné  
s vysvedčeniami a absolventskými diplomami vydanými po 
ukončení minimálne jednoročného pomaturitného štúdia 
a nadobudnutí vyššieho odborného vzdelania v Slovenskej 
republike, ak dĺžka a zameranie štúdia sú rovnaké alebo 
podobné.
b) Vysvedčenia a absolventské diplomy vydané po ukončení 
minimálne jednoročného pomaturitného štúdia a nadobudnutí 
vyššieho odborného vzdelania v Slovenskej republike sa 
uznávajú za rovnocenné s vysvedčeniami vydanými po ukončení 
minimálne jednoročného pomaturitného odborného štúdia  
a vyššieho odborného štúdia v Maďarskej republike, ak dĺžka
a zameranie štúdia sú rovnaké alebo podobné.

Uznanie dokladov o bakalárskom štúdiu  
(čl. 6 Dohody)
a) Maďarská republika uznáva diplomy o priznaní titulu 
„bakalár“ (skratka „Bc.“) vydané po ukončení minimálne 
trojročného štúdia vysokými školami v Slovenskej republike 
za rovnocenné s diplomami vydanými vysokými školami 
neuniverzitného druhu („föiskola“) a fakultami univerzít 
zameranými na vysokoškolské štúdium neuniverzitného druhu  
v Maďarskej republike.
b) Slovenská republika uznáva diplomy vydané po ukončení 
minimálne trojročného štúdia vysokými školami neuniverzitného 
druhu („föiskola“) a fakultami univerzít zameranými na 
vysokoškolské štúdium neuniverzitného druhu v Maďarskej 
republike za rovnocenné s diplomami o priznaní titulu „bakalár“ 
(skratka „Bc.“) vydanými vysokými školami v Slovenskej 
republike.

mailto:dosz@phd.hu
www.phd.hu
www.hook.hu
www.fekosz.iif.hu
mailto:info@hu.aiesec.org
www.aiesec.org/hungary
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Uznanie dokladov o magisterskom štúdiu  
(čl. 7 Dohody)
a) Maďarská republika uznáva diplomy o priznaní akademických 
titulov magister (skratka „Mgr.“), magister umenia (skratka 
„Mgr. art.“), inžinier (skratka „Ing.“), inžinier architekt (skratka 
„Ing. arch.“), doktor medicíny (skratka „MUDr.“) a doktor 
veterinárskej medicíny (skratka „MVDr.“) vydané vysokými 
školami v Slovenskej republike po minimálne štvorročnom štúdiu
a oprávňujúce prístup k doktorandskému štúdiu ako univerzitné 
diplomy vydané po základnom univerzitnom štúdiu univerzitami 
v Maďarskej republike.
b) Slovenská republika uznáva univerzitné diplomy vydané po 
minimálne štvorročnom základnom univerzitnom štúdiu  
a oprávňujúce prístup k doktorandskému štúdiu v Maďarskej 
republike ako diplomy o priznaní akademických titulov magister 
(skratka „Mgr.“), magister umenia (skratka „Mgr. art.“), inžinier 
(skratka „Ing.“), inžinier architekt (skratka „Ing. arch.“), doktor
medicíny (skratka „MUDr.“) a doktor veterinárskej medicíny 
(skratka „MVDr.“) vydané vysokými školami v Slovenskej 
republike. 

Uznanie častí štúdia absolvovaného na vysokých školách 
(čl. 8 Dohody)
Časti štúdia absolvované na vysokých školách v Slovenskej 
republike a v Maďarskej republike sa môžu na požiadanie 
študenta vzájomne započítať a uznať ako súčasť štúdia alebo 
študijný výkon (kredit, skúška). Rovnocennosť štúdia posudzuje 
vysoká škola, na ktorú sa žiadosť podáva.

Uznanie dokladov o vykonaní rigoróznej skúšky  
(čl. 9 Dohody)
a) Maďarská republika uznáva diplomy vydané vysokými školami 
v Slovenskej republike po vykonaní rigoróznej skúšky (examina 
rigorosa) ako diplomy vydané po absolvovaní postgraduálneho 

univerzitného štúdia odborného zamerania v Maďarskej 
republike.
b) Slovenská republika uznáva diplomy vydané po absolvovaní 
postgraduálneho univerzitného štúdia odborného zamerania 
v MR ako diplomy vydané vysokými školami v SR po vykonaní 
rigoróznej skúšky (examina rigorosa).

Uznanie dokladov o doktorandskom štúdiu 
(čl. 10 Dohody)
a) Maďarská republika uznáva vedecko-akademickú hodnosť 
„philosophiae doctor“ (skratka „PhD.“) a umelecko-akademickú 
hodnosť „artis doctor“ (skratka „ArtD.“), ktoré udeľujú vysoké 
školy v Slovenskej republike, za rovnocenné s doktorskou 
hodnosťou „doktor“ (skratka „Ph.D.“) a s doktorskou hodnosťou 
v oblasti umenia (skratka „DLA“), ktoré udeľujú univerzity  
v Maďarskej republike.
b) Slovenská republika uznáva doktorskú hodnosť „doktor“ 
(skratka „Ph.D.“) a doktorskú hodnosť v oblasti umenia (skratka 
„DLA“), ktoré udeľujú univerzity v Maďarskej republike, za 
rovnocenné s vedecko-akademickou hodnosťou „philosophiae 
doctor“ (skratka „PhD.“) a s umelecko-akademickou hodnosťou
„artis doctor“ (skratka „ArtD.“), ktoré udeľujú vysoké školy  
v Slovenskej republike.

Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania 
v ďalšom štúdiu alebo na účely výkonu povolania 
sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi 
prijímajúceho štátu.

Bližšie informácie o ekvivalencii dokladov o vzdelaní:
Stredisko na uzávanie dokladov o vzdelaní (ENIC/NARIC)
www.minedu.sk
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (ENIC/NARIC)
www.naric.hu, www.ekvivalencia.hu

 BILATERÁLNE ŠTIPENDIÁ 

Štipendiá vyplývajú z Programu spolupráce medzi 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti 
školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000 – 2003, 
po roku 2003 je program v platnosti na základe verbálnej 
nóty. Môžu sa poskytnúť na: 

● 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas 
   vysokoškolského štúdia pre študentov denného 
   štúdia, 
● 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre 
   interných doktorandov, 
● 1- až 3-mesačný výskumný pobyt alebo  
   5- až 20-dňový krátkodobý pobyt pre 
   vysokoškolských učiteľov a výskumníkov,
● letné univerzity a kurzy maďarského jazyka  
   a kultúry pre študentov vysokých škôl, doktorandov  
   a vysokoškolských učiteľov.

Uzávierka je 5. marca 2010.  
Bližšie informácie na www.saia.sk.
(http://www.saia.sk/article.aspx?c=195&id=1751)

ŠTIPENDIJNÉ MOŽNOSTI

Informácie o štipendiách a grantoch na www.saia.sk

Na webovej stránke SAIA sú štipendijné ponuky  
rozdelené na  

aktuálne štipendiá a nové ponuky

a štipendiá a granty podľa

krajín 
 Maďarsko
termínu uzávierky 
cieľových skupín: 

  stredoškolák 
  maturant a absolvent strednej školy 
  študent vysokej školy 
  študent 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania  
                 (bakalárske štúdium)
  študent 2. stupňa vysokoškolského štúdia  
                 (magisterské štúdium)
  študent posledného ročníka 
  absolvent 
  doktorand 
  postdoktorand 
  pedagogický a/alebo vedecký pracovník 
  učiteľ SŠ 
  iné 
  príprava záverečnej práce

odborov
typu pobytu

www.minedu.sk
www.naric.hu
www.ekvivalencia.hu
www.saia.sk
http://www.saia.sk/article.aspx?c=195&id=1751
http://www.saia.sk/?c=172
http://www.saia.sk/?c=172
http://www.saia.sk/?c=173
http://www.saia.sk/?c=195
http://www.saia.sk/?c=311
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 ŠTIPENDIÁ PROGRAMU CEEPUS 

CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné 
štúdia. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko, 
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna 
Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Poľsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko  
a Univerzita v Prištine v Kosove.
Program podporuje tieto typy mobility:

- semestrálne pobyty študentov  
  (minimálne 3 mesiace),
- krátkodobé pobyty študentov a doktorandov  
  (spojené s vypracovaním diplomových a dizertačných 
   prác),
- prednáškové pobyty učiteľov,

O štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov 
a učiteľov sa môže uchádzať:

1. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do 
programu CEEPUS, 
2. uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená 
do programu CEEPUS (kategória freemover).

Uchádzači sa o štipendium uchádzajú na mobilitu elektronicky 
na www.ceepus.info. Uchádzač si v žiadosti vyberá hostiteľskú 
vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motivačný 
list, odbor štúdia a jazykové znalosti.
Uzávierka na štipendijné pobyty v letnom semestri 2009/2010 
pre freemoverov je 30. novembra 2009.
Uzávierka na štipendijné pobyty v zimnom semestri 2010/
2011 v rámci sietí je 15. júna 2010, v letnom semestri 
2010/2011 je 31. októbra 2010.

 KRAJANSKÉ ŠTIPENDIÁ
Štipendiá pre občanov Slovenskej republiky maďarskej 
národnosti udeľuje Úrad zahraničných Maďarov Ministerstva 
školstva a kultúry Maďarskej republiky. Predpokladaná uzávierka 
bude koncom novembra.
Krajanské štipendiá administruje Združenie za spoločné ciele 
– Szövetség a Közös Célokért (http://www.szakc.sk).
Bližšie informácie: Csilla Neszméri
e-mail: pozsony@szakc.sk

 ŠTIPENDIÁ MAĎARSKEJ ŠTIPENDIJNEJ RADY
Maďarská štipendijná rada poskytuje štipendiá na:

● na celé doktorandské štúdium (36 mesiacov),
● 1- až 10-mesačné štipendiá pre postdoktorandov,
● štipendiá na 3 – 21 dní alebo 1 – 10 mesiacov pre 
výskumníkov a pedagógov VŠ.

Predpokladaná uzávierka: 15. apríla 2010 (rozhoduje poštová 
pečiatka) priamo v Maďarsku na poštovej adrese:  
Balassi Institute, HSB Office, 1519 Budapest, Post box: 385,
Hungary.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Hungarian 
Scholarship Board www.scholarship.hu
e-mail: mob@bbi.hu

 ŠTIPENDIÁ CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY

Stredoeurópska univerzita so sídlom Budapešti je medzinárodne 
uznávaná inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Štúdium prebieha  
v anglickom jazyku. V roku 2004 získala univerzita štátnu 
akreditáciu a bola uznaná ako súkromná vysoká škola 
v Maďarskej republike. 
CEU udeľuje úplné alebo čiastočné štipendium na základe 
akademických kvalít uchádzača. Žiadosť o štipendium sa posiela 
spolu s prihláškou na štúdium on-line https://online.ceu.hu

Oblasti štúdia na CEU a akademické tituly: Ekonómia (MA, 
PhD), Environmentálne 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).

Bližšie informácie: www.saia.sk (marcela.grosekova@saia.sk), 
www.ceu.hu 

● Špeciálne grantové programy CEU 
Summer university (SUN) organizuje 2- a 3-týždňové 
semináre v oblasti humanitných a spoločenských vied  
s cieľom podporiť výskum a jeho integráciu do vyučovacieho 
procesu. Uchádzať sa môžu učitelia vysokých škôl, 
doktorandi vo vyšších ročníkoch, vedeckí pracovníci  
a odborníci z oblasti humanitných a spoločenských vied. 
Vyučovacím jazykom je angličtina.  
Uzávierka je spravidla vo februári.

V rámci programu Course Development Competition 
podporuje vysokoškolských učiteľov, ktorí chcú vytvárať  
a inovovať učebné osnovy, zaviesť nové študijné programy. 
Vybraní kandidáti získajú 10-mesačné štipendium, financie
na učebný materiál atď.  
Uzávierka je spravidla v novembri.

„Hosting a CEU Lecturer“ – je program adresovaný 
univerzitám a vysokým školám, ktoré majú záujem pozvať 
si vyučujúceho z CEU za účelom prednášky alebo série 
prednášok (max. na 1 týždeň). CEU hradí vysielanému 
profesorovi cestovné náklady a v prípade potreby aj 
ubytovanie. Žiadosti sa podávajú priebežne. 
Podrobnejšie informácie a termíny pre podanie prihlášok  
k jednotlivým programom: www.ceu.hu/sep

 VYŠEHRADSKÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM 

● Štipendium na magisterské a postgraduálne štúdium 
   alebo výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 
   mesiacov) 
Uzávierka: 31. januára 2010
Bližšie informácie: scholarships@visegradfund.org
http://www.visegradfund.org/scholarships.html; 
http://www.visegradfund.org/instructions.html

● Vyšehradský rezidenčný program na 3-mesačné 
tvorivé pobyty pre umelcov 
Uzávierka prihlášok spravidla v septembri (projekty budú 
realizované v nasledovnom kalendárnom roku)
Bližšie informácie: artist@visegradfund.org
http://www.visegradfund.org/residence.html

www.ceepus.info
http://www.szakc.sk
mailto:pozsony@szakc.sk
www.scholarship.hu
mailto:mob@bbi.hu
https://online.ceu.hu
www.saia.sk
mailto:marcela.grosekova@saia.sk
www.ceu.hu
www.ceu.hu/sep
mailto:scholarships@visegradfund.org
http://www.visegradfund.org/scholarships.html
http://www.visegradfund.org/instructions.html
mailto:artist@visegradfund.org
http://www.visegradfund.org/residence.html
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 ĎALŠIE ŠTIPENDIJNÉ PONUKY

● ŠTIPENDIUM NA KURZ PRE NADANÝCH RÓMOV  
Stredoeurópska univerzita v Budapešti (CEU) s podporou 
Rómskeho vzdelávacieho fondu, Sigrid Rausing Trust  
a súkromných donorov ponúka 9-mesačný kurz pre 
nadaných Rómov zo strednej a východnej Európy. Cieľom je 
pripraviť absolventov vysokých škôl rómskej národnosti pre 
postgraduálne štúdium. Preferovaní sú absolventi spoločenských 
alebo humanitných vied. Štipendium pokrýva všetky náklady 
spojené so štúdiom: školné, ubytovanie, stravu a cestovné 
náklady. Uzávierka spravidla v decembri.

Bližšie informácie: web.ceu.hu/sep/spo/roma.html

● ŠTIPENDIUM DEBORAH HARDINGOVEJ  
   PRE RÓMSKEHO ŠTUDENTA

Stredoeurópska univerzita v Budapešti (CEU) ponúka 
Štipendium Deborah Hardingovej pre rómskeho študenta. 
Program v odbore verejná politika má za cieľ poskytnúť 
absolvovanie ročného programu, ktorý je zameraný na zlepšenie 
kritického myslenia v prepojení s dynamickým riešením 
problémov. Štipendium zahŕňa poplatok pre CEU, ako aj čiastku 
pokrývajúcu náklady na ubytovanie a stravu.
Bližšie informácie: www.ceu.hu/dpp 

● GRANTOVÝ PROGRAM ŠTUDENTI DO SVETA 

Cieľom grantového programu Nadácie Tatra banky je 
podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných 
školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.  
V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne
do výšky 5 000 eur na pokrytie časti nákladov spojených so 
zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými 
školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z 
renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené 
študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho 
stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske 
a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený 
študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia 
môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu  
a IT. Uzávierka v marci až apríli 2010.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

● ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM HLAVIČKA 

V rámci štipendijného programu Nadácie SPP Hlavička sú 
poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty/letné 
školy/stáže/výskumné pobyty v rámci celej Európy. O podporu 
sa môžu uchádzať študenti/doktorandi, ktorí majú záujem 
dlhodobo sa profilovať v nimi zvolenej oblasti a získavať
informácie a know-how, ktoré im umožnia v budúcnosti stať 
sa odborníkmi a uplatniť sa profesionálne vo svojom odbore. 
Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu 
vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému 
sa študent/ doktorand plánuje venovať.
O podporu môžu žiadať všetci študenti/doktorandi práva, 
ekonómie, informačných technológií, technických odborov, 
prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na 
Slovensku. Uzávierka spravidla v októbri a máji.
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/hlavicka

● 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.
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. Uzávierka spravidla v júli.
Bližšie informácie: www.nds.sk 

● LITERÁRNY FOND – PRÍSPEVOK NA TVORIVÚ CESTU

Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 
Literárneho fondu poskytuje príspevky na tvorivé zahraničné 
cesty vedeckým a odborným pracovníkom na rozšírenie ich 
znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu 
a na to, aby mohli svoje práce publikovať a oboznamovať s nimi 
vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na 
individuálnych študijných cestách. Príspevky sa poskytujú len 
na cestovné náklady (cestovné lístky, letenka). Výška príspevku 
závisí od vzdialenosti cieľovej krajiny.
V snahe podporiť mladých vedcov pri nadväzovaní a prehlbovaní 
kontaktov a spolupráce v zahraničí môže výbor sekcie poskytnúť 
podporu žiadateľovi vo veku do 35 rokov až do výšky 850 eur 
na hradenie cestovných a pobytových nákladov spojených 
s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom alebo 
pracovnom pobyte v zahraničí.
Bližšie informácie: www.litfond.sk (Vedecká odborná literatúra/
Formy podpornej činnosti)

PÔŽIČKY  
ŠTUDENTSKÉHO PÔŽIČKOVÉHO FONDU 

Občania Slovenskej republiky, študujúci na slovenských 
alebo zahraničných vysokých školách, môžu požiadať  
o pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu (ŠPF)  
na študijné účely. Termíny podania žiadosti a podmienky 
pridelenia pôžičky sú zverejnené na webovej stránke 
fondu www.spf.sk

web.ceu.hu/sep/spo/roma.html
www.ceu.hu/dpp
www.nadaciatatrabanky.sk
www.nadaciaspp.sk/hlavicka
www.usske.sk/students/stip-s.htm
www.nds.sk
www.litfond.sk
www.spf.sk


BULLETIN SAIA 11/2009 
09 

UŽITOČNÉ ADRESY

Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v SR
Sedlárska 3
814 25 Bratislava 1
tel.: 02/5920 5200 
fax: 02/5443 5484  
e-mail: pozsony@embhung.sk  
www.embhung.sk   

Generálny konzulát Maďarskej republiky    
Hlavná 67 
040 01 Košice 
tel.: 055/728 2021 
fax: 055/728 2023  
e-mail: fokonz@hunkonkas.sk 

Veľvyslanectvo SR v Maďarsku
Stefánia út. 22-24
1143 Budapest XIV
tel.: +36/1/460 9010, 460 9011
fax: +36/1/460 9020
e-mail: emb.budapest@mzv.sk  
www.mzv.sk/budapest 

Slovenský inštitút v Budapešti   
Rákoczi út. 15 
1088 Budapest  
tel.: +36/1/3274000 
fax: +36/1/327 4008  
e-mail: si.budapest@mzv.sk 

Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
Palisády 54
811 06 Bratislava
tel.: 02/52442961
fax: 02/52442960
e-mail: bratislava@hunginst.sk
www.magyarintezet.hu 

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

www.felvi.hu – Národné informačné centrum o vysokoškolskom vzdelávaní

www.campushungary.hu – informácie o štipendijných programoch a štúdiu  
v Maďarsku
www.tpf.hu – Tempus Public Foundation (programy EÚ)

www.studyinhungary.hu – štúdium v Maďarsku
www.scholarship.hu – Maďarská štipendijná rada
www.bbi.hu – Balassiho inštitút, Balassi Intézet 
(jazykové kurzy)
www.om.hu/education – Ministerstvo školstva  
a kultúry Maďarskej republiky
www.ceu.hu – Stredoeurópska univerzita v Budapešti 
(CEU) 
www.mas.hu – Maďarská akadémia vied
www.mrk.hu – Maďarská rektorská konferencia
www.mab.hu – Maďarská akreditačná komisia
www.naric.hu – Stredisko pre ekvivalenciu dokladov  
o vzdelaní v Maďarsku
www.bmbah.hu – Úrad pre prisťahovalectvo  
a štátne občianstvo Ministerstva spravodlivosti 
Maďarskej republiky (informácie o povolení na pobyt)
www.magyarorszag.hu – informačný portál  
o Maďarsku

mailto:pozsony@embhung.sk
www.embhung.sk
mailto:fokonz@hunkonkas.sk
mailto:si.budapest@mzv.sk
www.mzv.sk/budapest
mailto:si.budapest@mzv.sk
mailto:bratislava@hunginst.sk
www.magyarintezet.hu
www.felvi.hu
www.campushungary.hu
www.tpf.hu
www.studyinhungary.hu
www.scholarship.hu
www.bbi.hu
www.om.hu/education
www.ceu.sk
www.ceu.hu 
www.mas.hu
www.mrk.hu
www.mab.hu
www.naric.hu
www.bmbah.hu
www.magyarorszag.hu
http://www.campishungary.hu
http://www.felvi.hu
www.scholarship.hu
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY – PONUKA 

FRANCÚZSKO                                                                    Uzávierka 28. februára 2010 

Štipendiá francúzskej vlády

 JAZYKOVÉ ŠTIPENDIÁ
● Štipendiá pre učiteľov vyučujúcich vo francúzskom 
jazyku (stredné školy)
- Jazyková stáž pre učiteľov stredných škôl (2 až 4 týždne)
- Odborná pedagogická stáž pre učiteľov bilingválnych 
gymnázií (2 až 4 týždne)
● Štipendiá pre gymnazistov 
Trojročné štúdium na Gymnáziu Camille Jullian v Bordeaux
● Štipendiá pre študentov, ktorí neštudujú 
francúzštinu ako hlavný študijný predmet 
Jazyková stáž, 2 až 4 týždne vo Francúzsku 

 ODBORNÉ ŠTIPENDIÁ (VEREJNÁ SPRÁVA)
● Štipendiá pre lekárov špecialistov 
Stáž vo francúzskej nemocnici (1 až 2 mesiace)
● Štipendiá pre zamestnancov verejnej správy

CISAP – ENA (2 až 4 týždne) 
CIAP alebo CIL – ENA (7 mesiacov)  
Národná škola pre clá, dane, kataster (2 až 4 týždne) 
Odborné stáže (2 až 4 týždne)

● Štipendiá pre právnikov, sudcov a prokurátorov na 
Medzinárodnom inštitúte ľudských práv v Štrasburgu  
(1 mesiac) 
● Štipendiá pre sudcov a prokurátorov na ENM 
Odborná stáž (2 až 4 týždne)

 UNIVERZITNÉ A VEDECKÉ ŠTIPENDIÁ
● Program COPERNIC (pre inžinierov, ekonómov  
a právnikov) 
Štúdium zamerané na manažment a marketing 
(12 mesiacov)

● Študijné pobyty pre študentov francúzštiny 
(3., 4. a 5. ročník) 
Licence, Master 1 (1 až 3 mesiace)
● MASTER 2 (5. ročník) 
Pre študentov 5. ročníka (resp. 2. ročníka magisterského 
alebo inžinierskeho štúdia) alebo absolventov slovenských 
vysokých škôl 
● Štipendiá pre doktorandov 
Výskumná stáž (1 až 6 mesiacov)
● Štipendium na doktorandské štúdium pod dvojitým 
vedením 
6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 
3 rokov

 ŠTIPENDIÁ PRE STÁŽISTOV – PRACOVNÍKOV 
      KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ

● Stáže „Courants“: kultúrny manažment a správa  
1 až 3 týždne pre odborných pracovníkov z oblasti kultúry  
(jar – jeseň)

Uzávierka: 28. februára 2010 na Francúzskom veľvyslanectve 
v Bratislave
Bližšie informácie www.ifb.sk.

Typ štipendií/kontaktná osoba

Jazykové štipendiá
   Dagmar Hamarová dagmar.hamarova@diplomatie.gouv.fr

Odborné štipendiá
   Lakhdar Bouadjenak lakhdar.bouadjenak@diplomatie.gouv.fr

Univerzitné štipendiá
   Katarína Valušková katarina.valuskova@diplomatie.gouv.fr

Štipendiá „Courants“
   Alena Vičíková alena.vicikova@diplomatie.gouv.fr

Štipendiá sú určené pre študentov vyšších ročníkov vysokých 
škôl alebo absolventov vysokých škôl. 
Typy štipendijných pobytov:

1. Štipendiá na postgraduálne, doktorandské štúdium  
    a výskum v oblasti španielskeho jazyka a kultúry 
2. Štipendiá na letný kurz španielskeho jazyka a kultúry 
3. Štipendiá pre hispanistov a prekladateľov
4. Štipendiá na postgraduálne, doktorandské štúdium  
a výskum 

5. Štipendiá na postgraduálne štúdium v oblasti diplomacie  
a medzinárodných vzťahov na Diplomatickej škole v Madride 

Do programu sa prihlasuje elektronicky na www.becasmae.es. 
Podmienkou uchádzania sa o štipendium je akceptačný list zo 
španielskej univerzity (okrem diplomatickej školy)  
a znalosť španielskeho jazyka. Výška štipendia závisí od typu 
štipendijného pobytu. 
Bližšie informácie: www.becasmae.es

Štipendiá Ministerstva zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva (MAE AECI) 

ŠPANIELSKO                                                                  Uzávierka január/február 2010 

Program umožňuje ročný pobyt študentov z krajín EÚ  
v bakalárskom alebo magisterskom štúdiu, ktorým škola uzná 
tento pobyt ako prax alebo súčasť štúdia. Je financovaný
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými 
spoločnosťami. Študenti dostávajú grant 2 000 000 jenov na 
pokrytie cestovného do Japonska a späť, životných nákladov. 
Pobyt sa skladá z týždňového seminára o Japonsku, 

4-mesačného intenzíveho kurzu japonského jazyka  
a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme.
Uzávierka prihlášok na pobyt, ktorý sa uskutoční od septembra 
2010 do augusta 2011 je 20. januára 2010.
Bližšie informácie:  
http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html

VULCANUS – štipendijný internship pre študentov vybraných technických odborov

JAPONSKO                                                                            Uzávierka 20. január 2010 

www.ifb.sk
mailto:dagmar.hamarova@diplomatie.gouv.fr
mailto:lakhdar.bouadjenak@diplomatie.gouv.fr
mailto:katarina.valuskova@diplomatie.gouv.fr
mailto:alena.vicikova@diplomatie.gouv.fr
www.becasmae.es
www.becasmae.es
http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html
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Štipendiá portugalskej vlády sa poskytujú na: 
● študijný pobyt (8-mesačný), 
● výskumný pobyt v oblasti portugalského jazyka a kultúry 
(ročný) – určený na magisterské štúdium, doktorandské 
štúdium,
● program Pessoa (do 8 mesiacov) – určený pre vedúcich 
katedier portugalského jazyka alebo portugalských štúdií, 
● program Vieira (do 8 mesiacov) – určený pre 
portugalčinárov – prekladateľov alebo tlmočníkov, 
● Program Fernao Mendes Pinto na podporu výskumu  
a vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry  

(do 12 mesiacov) – určený pre pedagogických alebo 
vedeckých pracovníkov spolupracujúcich na programe 
vedeckého alebo odborného vzdelávania v oblasti 
portugalského jazyka a kultúry.

Podmienkou uchádzania sa o štipendium je akceptačný list  
z portugalskej univerzity (okrem programu Fernao Mendes 
Pinto) a znalosť portugalského jazyka. Výška štipendia závisí od 
typu štipendijného pobytu. 
Bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt

Štipendiá v oblasti portugalčiny na školský rok 2010/2011

PORTUGALSKO                                                                         Uzávierka marec 2010 

USA                                                                                          Uzávierka 1. marca 2010 

Fulbright-Schuman Program

Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi 
USA, Belgickom a Luxemburskom a financujú ho Ministerstvo
zahraničných vecí USA a Generálnym riaditeľstvom EK pre 
vzdelávanie a kultúru. 

Oblasti štúdia: Záležitosti Európskej únie, Európska integrácia 
alebo vzťahy EU – USA

Počet a druh štipendií:

● Štipendium pre výskum alebo univerzitné štúdium

22 štipendií pre výskum a/alebo postgraduálne štúdium  
o záležitostiach Európskej únie alebo vzťahov medzi EU  
a USA na akreditovanej univerzite v USA alebo v nezávislom 
výskumnom centre v USA. 

Kandidáti musia:
- byť občanmi EU; 
- byť odborníkmi („decision makers“, „policy makers“, 
uchádzači z priemyslu, médií, politiky, administrátori  
v oblasti vzdelávania a verejnej správy); 
- mať minimálne 2 roky pracovnej skúsenosti od získania 
bakalárskeho titulu; 
- mať akademickú/profesionálnu skúsenosť aspoň v dvoch 
členských štátoch EÚ; 
- preukázať zodpovedajúcu akademickú  alebo profesionálnu 
kvalitu; 
- mať výbornú znalosť angličtiny. 

● Štipendiá pre odborníkov v oblasti medzinárodného 
vzdelávania

O štipendiá sa môžu uchádzať aj odborníci, ktorí sa zaoberajú 
administráciou medzinárodného vzdelávania (výmenné 
programy, štúdijné programy v zahraničí, pracovníci prijímacích 
oddelení) a chcú pracovať na podobných miestach v USA. 
Uchádzači si musia zabezpečiť pozývací list. 

● EU Scholar-in-Residency Program

Minimálne 3 jednosemestrové štipendiá na prednášanie  
o Európskej únii alebo o vzťahoch medzi EU a USA, integrácii  
a/alebo politickej ekonómii na vybraných univeryitách v USA. 
Podrobné informácie o amerických univerzitách, ktoré hľadajú 
odborníka na záležitosti EU budú k dispozícii v decembri 2009. 

Doba trvania:  
Minimálna doba 3 mesiace, maximálna 10 mesiacov, prednosť 
majú projekty na obdobie 4 mesiacov.

Štipendium zahŕňa: 
Mesačné štipendium 3 000 € plus cestovné a profesionálny 
príplatok vo výške max. 3 000 €. Víza typu J a zdravotné 
poistenie sú súčasťou štipendia.

O štipendiá sa nemôžu uchádzať zamestnaci alebo penzionovaní 
úradníci EÚ.

Záujemcovia musia čo najskôr podať predbežnú prihlášku 
spolu so životopisom a jednostranovým popisom navrhovaného 
projektu. Termín podania definitívnej prihlášky je  
1. marca 2010. 
Bližšie informácie vrátane predbežnej prihlášky: 
www.fulbright.be/Schuman/Grad_Post_Doctoral.htm 

Informácie, komunikáciu a výberové konanie zabezpečuje:
Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom  
a Luxemburskom
Royal Library, Boulevard de l’Empereur, 4, Keiserslaan,  
1 000 Brussels, Belgium
e-mail: adviser@fulbright.be
www.fulbright.be

(zdroj www.fulbright.sk)

www.instituto-camoes.pt
www.fulbright.be/Schuman/Grad_Post_Doctoral.htm
mailto:adviser@fulbright.be
www.fulbright.be
www.fulbright.sk
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Pripomíname aktuálne uzávierky žiadostí v SAIA, n. o. 

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
PROGRAM CEEPUS  
– štipendijné pobyty v letnom semestri 2009/2010 (freemoveri)                                                 Uzávierka: 30. november 2009
FÍNSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohdy pre doktorandov a vysokoškolských učiteľov na študijný, výskumný alebo prednáškový 
pobyt na šk. 2010/2011                                                                                                                      Uzávierka: 12. január 2010
KÓREJSKÁ REPUBLIKA  
– predpokladané štipendium kórejskej vlády na celé bakalárske štúdium pre študentov v maturitnom ročníku, absolventov SŠ  
a študentov VŠ do 21 rokov                                                                                                         Uzávierka: 15. január 2010
INDIA 
– predpokladané štipendiá Indickej vlády na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium pre študentov posledného ročníka SŠ, 
absolventov SŠ, študentov VŠ, absolventov bakalárskeho štúdia a absolventov VŠ                             Uzávierka: 15. január 2010
MOLDAVSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody 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
DÁNSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody vlád na výskumný alebo študijný pobyt pre šk.r. 2010/2011 a letný jazykový kurz 2010 
pre študentov VŠ, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov                                                        Uzávierka: 2. február 2010
ČÍNA 
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na ročný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov VŠ (prioritne študent sinológie), 
doktorandov, vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov a letný kurz jazyka pre učiteľov čínskeho jazyka na šk. rok 
2010/2011                                                                                                                                Uzávierka: 12. február 2010
BULHARSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt a letný kurz bulharského jazyka na šk. rok 2010/2011 pre 
študentov VŠ, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov VŠ                             Uzávierka: 5. február 2010
RUMUNSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt na šk. rok 2010/2011 a letný kurz jazyka pre študentov VŠ, 
doktorandov, vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov                                                    Uzávierka: 5.  február 2010
RUSKO  
– predpokladané štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný, jazykový pobyt a celé vysokoškolské  
a doktorandské štúdium na šk. rok 2010/2011 pre študentov VŠ, absolventov bakalárskeho štúdia, absolventov magisterského 
štúdia, doktorandov, vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov                                     Uzávierka: 12. február 2010
BELGICKO 

Francúzske spoločenstvo  
– predpokladané štipendiá na jazykové kurzy v lete 2010 pre učiteľov francúzskeho jazyka, budúcich učiteľov francúzskeho 
jazyka a študentov francúzskeho jazyka                                                                                 Uzávierka: 19. február 2010
Flámske spoločenstvo  
– predpokladané štipendiá na základe bilaterálnej dohody na 3 až 6-mesačný výskumný pobyt na šk. rok 2010/2011 pre 
doktorandov, mladých vysokoškolských učiteľov alebo vedeckých pracovníkov                            Uzávierka: 19. február 2010

GRÉCKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na výskumný pobyt, kurz modernej gréčtiny a krátkodobý prednáškový alebo výskumný 
pobyt študentov VŠ, doktorandov, vedeckých pracovníkov, pedagogických pracovníkov VŠ                 Uzávierka: 19. február 2010
CYPRUS  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na krátkodobé alebo dlhodobé odborné štúdium pre absolventov SŠ, študentov VŠ, 
absolventov VŠ a doktorandov                                                                                                          Uzávierka: 26. február 2010
CHORVÁTSKO  
– predpokladané štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný a výskumný pobyt pre šk. rok 2010/2011 a letný kurz 
chorvátskeho jazyka pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov  
                                                                                                                                                        Uzávierka: 26. február 2010
POĽSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na jazykové letné kurzy v r. 2010, semestrálne a výskumné pobyty v šk. roku 2010/2011 
pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov                           Uzávierka: 26. február 2010
SRBSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov v šk. roku 2010/2011  
a na letnú školu srbského jazyka a pre vysokoškolských učiteľov v 2010                                          Uzávierka: 26. február 2010
TURECKO  
– predpokladané štipendiá tureckej vlády na 2-mesačný letný kurz tureckého jazyka a kultúry pre študentov VŠ, absolventov VŠ  
a doktorandov                                                                                                                                   Uzávierka: 26. február 2010 

http://www.saia.sk/?c=13
http://www.saia.sk/?c=13
http://www.saia.sk/?c=561
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=2064
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2064
http://www.saia.sk/article.aspx?c=203&id=1909
http://www.saia.sk/article.aspx?c=203&id=1909
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2577
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2577
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2534
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2534
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1818
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1818
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1818
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1760
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1760
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1753
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1753
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2108
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2108
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2108
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1746
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1746
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3438
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3438
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3438
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1741
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1741
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3450
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3450
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1759
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1759
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2628
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2628
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1757
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1757
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3778
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3778
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OZNAMY
SÚŤAŽ ECONOMICUS NADÁCIE VÚB

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom na výchovu mladých 
ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti vyhlásila súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied Economicus – Cena 
Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Súťaž spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie  
a financií (oblasť 8 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.

Prihlásiť možno vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných 
ekonomických časopisoch v rokoch 2008 a 2009. Víťaz súťaže získa finančnú odmenu vo výške 10 000 eur.
Svoje odborné práce môžu prihlásiť mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách  
a vysokých školách ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách. Veková 
hranica autora/autorov článku je max. 40 rokov.
 
Zo súťaže sú vylúčené knihy, príspevky v zborníkoch a prednášky na konferenciách, rovnako ako dizertačné a habilitačné práce. 
V prípade rovnakého ohodnotenia viacerých článkov možno cenu rozdeliť medzi 2 práce, v prípade nedostatočnej kvality 
predložených článkov má odborná porota právo cenu neudeliť

Prihlášky do súťaže treba zaslať na adresu Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava do 28. februára 2010. Do súťaže je 
potrebné zaslať publikovaný článok, zhrnutie hlavných výsledkov a prínosov predloženej práce pre ekonomickú vedu, informáciu, 
resp. dôkaz o uverejnení, informácie o autorovi/autoroch a ich profesnom pôsobení (vrátane kontaktov – adresa, mail, telefonický 
kontakt). Všetky materiály treba zaslať v slovenskom aj anglickom jazyku. Výnimkou môže byť len samotný publikovaný článok, pri 
ktorom stačí anglická verzia v prípade, že neexistuje jeho slovenský preklad.
 
Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Nadácie VÚB – http://www.nadaciavub.sk

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=144

LETNÁ STÁŽ V U. S. STEEL KOŠICE (júl – august 2010)
 
U. S. Steel Košice ponúka študentom odborov hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnika a iné, ktorí v roku 2010 ukončia 4. ročník 
univerzity alebo vysokej školy, príležitosť zapojiť sa do výrobných a riadiacich činností spoločnosti, možnosť získať základné 
vodcovské znalosti a zručnosti, ktoré nie sú súčasťou štúdia na univerzite, ako aj možnosť budúcej pracovnej ponuky. 
Spoločnosť od uchádzačov očakáva výbornú znalosť anglického jazyka slovom i písmom, ovládanie PC, flexibilitu a dodržiavanie
etických zásad. 
Podmienky výberového konania: poslať životopis v slovenskom a v anglickom jazyku do 28. februára 2010, absolvovať test  
z anglického jazyka do 31. marca 2010, absolvovať ústny pohovor do 18. júna 2010. 
Program Letnej stáže: 3 dni v každom pracovnom týždni práca na jednotlivých pracoviskách, 2 dni v každom pracovnom týždni 
odborné školenia spojené s exkurziami v prevádzkach spoločnosti, tréningy zamerané na osvojenie si vodcovských a manažérskych 
zručností.
Bližšie informácie: e-mail: internship@sk.uss.com, http://www.usske.sk/students/inter-s.htm

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=144
internship@sk.uss.com
http://www.usske.sk/students/inter-s.htm
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Fond NIL na podporu spolupráce 
v oblasti vzdelávania, ktorého 
sprostredkovateľom je SAIA, n. o., 
bol vytvorený s cieľom posilnenia 
bilaterálnej a multilaterálnej 
spolupráce medzi študentmi, 

učiteľmi a odborníkmi stredných a vysokých škôl pôsobiacich  
v Slovenskej republike s partnermi v Nórsku, na Islande  
a v Lichtenštajnsku prostredníctvom vytvárania spolupracujúcich 
sietí. Je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru (FM EHP), Nórskeho finančného
mechanizmu (NFM) a štátneho rozpočtu SR. 
Fond NIL sa realizuje od 1. 7. 2007 do 30. 4. 2011.  
SAIA, n. o., vyhlásila v rámci tohto programu 2 výzvy na 
predkladanie projektových žiadostí, pričom oprávnenými 
žiadateľmi boli vo všeobecnosti stredné školy zaradené do siete 
škôl v SR a štátom uznané vysoké školy. Podmienkou bolo mať 
za partnera minimálne jednu zahraničnú partnerskú organizáciu 
z cieľových krajín – Nórska, Islandu, Lichtenštajnska. Stredné 
školy sa mohli uchádzať o nenávratný finančný príspevok  
vo výške 50 000 eur a vysoké školy o 150 000 eur.
V rámci prvej výzvy riadiaci výbor Fondu NIL na základe 
odborného posúdenia žiadostí hodnotiacimi komisiami rozhodol 
o pridelení nenávratného finančného príspevku 6 projektom
stredných škôl, do ktorých sú zapojené 3 partnerské školy 
z Nórska a 3 z Islandu, a 4 projektom vysokých škôl, do 
ktorých je zapojených 6 vysokých škôl z Nórska a 1 z Islandu. 
Hodnotiace komisie v rámci tejto výzvy posudzovali 11 žiadostí 
stredných a 11 žiadostí vysokých škôl. Úspešné projekty sa 
realizujú od júla 2008 do konca septembra 2010. Celková výška 
prerozdelených prostriedkov je približne 798-tis. eur.
Do druhej výzvy prihlásili 9 žiadostí stredné školy a 15 žiadostí 
vysoké školy. Riadiaci výbor schválil finančnú podporu pre  
3 projekty stredných škôl a 5 projektov vysokých škôl. Do týchto 
projektov sú zapojené 2 stredné školy z Nórska,  
1 z Lichtenštajnska a 5 vysokých škôl z Nórska a 1 z Islandu. 
Týmto projektom, ktoré sa riešia od apríla 2009 do konca 
februára 2011, bol prerozdelený príspevok vo výške 693-tis. eur.
Schválené projekty umožňujú vzájomné spoznávanie sa 
študentov, učiteľov, doktorandov aj výskumných pracovníkov 
prostredníctvom mobilít, podporujú výmenu skúseností, 
vytváranie spoločných študijných programov, vydávanie 
spoločných učebných pomôcok a publikácií, organizovanie 
seminárov, konferencií, odborných exkurzií, ako aj spoznávanie 
kultúry a jazyka všetkých zúčastnených krajín.

Rozrástli sa rady podporených  
stredných a vysokých škôl

Od septembra 2009 sa k týmto riešiteľom postupne pridali 
aj ďalšie 3 projekty stredných a 5 projektov vysokých škôl. 
Participuje na nich 10 zahraničných partnerov z Nórska  
(4 v projektoch stredných škôl, 6 v projektoch vysokých škôl). 
Podpora týchto projektov bola umožnená na základe dodatku 
k Zmluve medzi SAIA, n. o., a Úradom vlády SR ako Národným 
kontaktným bodom pre FM EHP a NFM. Navýšenie finančných
prostriedkov na Fond NIL sa uskutočnilo z dôvodu dodatočnej 
alokácie prostriedkov z FM EHP, NFM a spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu, ktoré neboli do 30. 4. 2009 prerozdelené 
na iné projekty na národnej úrovni. Podporené projekty boli 
vybrané z rezervného zoznamu náhradníkov z prvej  
a druhej výzvy, ktorých projekty boli hodnotiacimi komisiami 
odporúčané na pridelenie finančnej podpory, ale v dôsledku
obmedzeného rozpočtu vyčleneného na tieto výzvy im príspevok 
nebol pridelený. Celková prerozdelená suma na financovanie
dodatočne schválených projektov z Finančného mechanizmu 
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR
je približne 645-tis. eur.
Dodatočne schválené projekty sú oproti projektom schváleným 
v prvej a druhej výzve špecifické tým, že na realizáciu
podprojektov majú najkratšiu dobu. Konečný termín realizácie je 
totiž pre tieto projekty rovnaký ako pre druhú výzvu, 
t. j. 28. 2. 2011. Zaujímavosťou je, že zahraniční partneri 
konečných prijímateľov sú výlučne z Nórska. Tematické 
zameranie projektov je rovnako rôznorodé a často 
interdisciplinárne ako v prípade projektov schválených v prvej 
a druhej výzve; pokrývajú oblasti ako informatika, športovo-
medicínske vedy, biológia, ekonómia, udržateľný a regionálny 
rozvoj, ošetrovateľstvo a historické a kultúrne dedičstvo oboch 
krajín.

Na záver...
Pozitívne je, že podporené projekty sa realizujú vo všetkých 
regiónoch Slovenska. Významnou charakteristikou schválených 
projektov je takmer rovnaký počet zapojených študentov  
a učiteľov resp. výskumných pracovníkov zo Slovenska  
a zo strany partnerských organizácií v Nórsku, na Islande  
a v Lichtenštajnsku. Očakáva sa, že na realizácii všetkých 
projektov sa bude postupne podieľať na oboch stranách 
viac ako 470 študentov a 160 učiteľov a výskumných 
pracovníkov. Za slovenskú stranu sa očakáva účasť viac ako 80 
doktorandov, v prípade zahraničných partnerov približne 60.

FOND NIL NA PODPORU 
SPOLUPRÁCE V OBLASTI 

VZDELÁVANIA 
 – PODPORENÉ ĎALŠIE ŠKOLY
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Vysoké školy a univerzity

Názov organizácie 
konečného prijímateľa Názov projektu Názov partnerskej organizácie Obdobie 

realizácie
Poskytnutý  
NFP (v EUR)

Slovenká technická 
univerzita v Bratislave 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky  
Ústav riadenia a priemyselnej     
informatiky  
Bratislava

Podpora NO-SK spolupráce  
v automatickom riadení 

Nórsko
Norges Teknisk 
Naturvitenskapelige Universitet 
Naturvitenskap og teknologi Kjemisk 
prosessteknologi 
Trondheim

2. 11. 2009  
28. 2. 2011* 132 490,86

Univerzita Komenského  
v Bratislave 
Fakulta telesnej výchovy  
a športu 
Bratislava

Ľudský kostrový sval a in vivo 
a in vitro techniky skúmania 
svalu v športových vedách

Nórsko
Norges idrettshøgskole Seksjon 
for fysisk prestasjonsevne   
Oslo

9. 10. 2009  
28. 2. 2011 114 038,00

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici 
Ekonomická fakulta 
Banská Bystrica

Rozvoj spolupráce v oblasti 
skúmania vplyvu inovatívnych 
procesov v regionálnom 
rozvoji Slovenska a Nórska

Nórsko
Universitetet for miljø- og 
biovitenskap  
Institutt for økonomi og 
ressursforvaltning (IØR) 
Aas 

14. 10. 2009  
28. 2. 2011 67 381, 60

Žilinská univerzita  
v Žiline 
Inštitút vysokohorskej biológie 
Tatranská Javorina

Letná škola vysokohorskej 
biológie

Nórsko
Høgskolen i Telemark   
Avdeling for allmennvitenskapelige 
fag Institutt for natur-, helse- og 
miljøvernsfag   
Bø

5. 10. 2009  
28. 2. 2011 64 230,44

Prešovská univerzita  
v Prešove

Profesijná etika ako súčasť 
odbornej spôsobilosti 
pomáhajúcich profesií

Nórsko
Dronning Mauds Minne Høgskole 
for førskoleloererutdanning 
Spesialpedagogikk   
Trondheim 
Diakonhjemmet Høgskole    
Oslo

14. 9. 2009 
28. 2. 2011 136 476,04

SPOLU 514 616,94

* K termínu vydania bulletinu zmluva nebola podpísaná.

ZOZNAM DODATOČNE SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV
Stredné školy

Názov organizácie  
konečného prijímateľa Názov projektu Názov partnerskej organizácie Obdobie  

realizácie
Poskytnutý 
NFP (v EUR)

Stredná odborná škola 
Pod amfiteátrom 7 
Levice

Slovakia – Norway Dialogue 
Princípy trvalo udržateľného 
rozvoja v školskom vzdelávaní

Nórsko
Fraena vidaregåande skole 
Elnesvaagen

30. 9. 2009  
28. 2. 2011 49 214,76

Stredná odborná škola 
technická  
Vranovská 4 
Bratislava

Získanie odborných znalostí 
študentov krajín Slovenska 
a Nórska v oblasti CNC 
programovania

Nórsko
Strømmen videregående skole  
Mekanisk avdeling-       
Strømmen

21. 9. 2009  
28. 2. 2011 49 962,82

Stredná odborná škola 
Štefánikova 39  
Svit

Ako nás ovplyvňuje minulosť...

Nórsko
Arendal videregående skole 
Arendal 
Lillehammer videregående skole 
Lillehammer

22. 9. 2009  
28. 2. 2011 31 667,10

SPOLU 130 844,68
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