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Štúdium vo Švajčiarsku Švajčiarska konfederácia

Švajčiarsko je európsky štát, ktorý susedí s Nemeckom, 
Francúzskom, Talianskom, Lichtenštajnskom a Rakúskom. Má 
rozlohu 41 293 km², hlavným mestom je Bern, člení sa na 20 
kantónov a 6 polokantónov.

Vo Švajčiarsku sú tri oficiálne jazyky: nemčina, francúzština  
a taliančina a štyri národné jazyky (+ rétoromančina).

Názov krajiny v jednotlivých jazykoch
(dlhý názov/skrátená verzia)
nemecky: Schweizerische Eidgenossenschaft/Schweiz
francúzsky: Confédération suisse/Suisse
taliansky: Confederazione Svizzera/Svizzera
rétoromančina (romanši): Confederaziun svizera/Svizera  

Švajčiarsko nie je členom Európskej únie, hoci sa  
o členstvo v EÚ uchádzalo v máji 1992. Občania  
v referende vstup do EÚ odmietli. Napriek tomu sa švajčiarske 
právo prispôsobuje európskemu, krajina podpísala s EÚ 
množstvo bilaterálnych zmlúv. Švajčiarsko je spolu so susedným 
Lichtenštajnskom členom EFTA. V júni 2005 Švajčiari v referende 
schválili pristúpenie krajiny k Schengenskej zmluve.

Z histórie
Vznik Švajčiarska sa datuje do roku 1291, keď sa spojili tri kantóny 
(Uri, Schwyz a Unterwalden) na ochranu svojich „starých práv“. 
Podľa legendy sa prísaha konala na hore Rütli (legenda sa do 
povedomia verejnosti dostala po uvedení divadelnej hry Friedricha 
Schillera Viliam Tell v roku 1804). Federácia sa postupne rozrastala, 
v roku 1513 už mala 13 členov (Uri, Schwyz, Unterwalden, 
Luzern, Zürich, Zug, Glarus, Bern, Freiburg, Solothurn, Bazilej, 
Schaffhausen a Appenzell). Svoju nezávislosť federácia bránila vo 
viacerých vojnách. Víťazstvo v tzv. švábskej vojne koncom  
15. storočia znamelo faktickú nezávislosť na Svätej rímskej ríši 
národa nemeckého (Bazilejský mier). Vystúpenie z ríše však 
veľmoci uznali až Vestfálskym mierom roku 1648 (po skončení  
30-ročnej vojny). V roku 1515 federáciu porazili Francúzi  
v bitke pri Marignane, čo zastavilo jej expanziu. Od tohto roku sa 
Švajčiarsko začalo správať ako neutrálny štát. V roku 1798 obsadilo 
krajinu Francúzsko, v roku 1803 vnútil francúzsky cisár Napoleon 
Švajčiarsku novú ústavu, ktorá obnovila švajčiarsku nezávislosť. 
Viedenský kongres, ktorý sa konal po porážke Napoleona, v roku 
1815 úplne obnovil nezávislosť Švajčiarska a garantoval jeho 
neutralitu (tzv. trvalá neutralita).  
V tom roku sa Švajčiarsko naposledy rozšírilo, a to získaním 
kantónov Valais, Neuchâtel a Ženeva.

Vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku poskytuje 12 univerzít  
(10 kantonálnych a 2 federálne technologické inštitúty),  
7 odborných vysokých škôl (Fachhochschulen, Hautes Écoles 
Spécialisées, Scuole Universitarie Professionale) a viacero iných 
inštitúcií vyššieho vzdelávania (napr. pedagogické vysoké školy). 
Okrem týchto inštitúcií poskytujú študijné programy aj súkromné 
vysoké školy. Štúdium na nich je založené na anglo-americkom 
systéme vzdelávania a nie je vo Švajčiarsku uznané. 

V roku 1999 Švajčiarsko pristúpilo k Bolonskej deklarácii  
a od zimného semestra školského roka 2001/2002 sa začalo 
postupne zavádzať dvojstupňové štúdium (bakalársky  
a magisterský stupeň). 
Vo Švajčiarsku sa uskutočňuje reforma vyššieho vzdelávania, 
ktorej cieľom je vytvoriť celošvajčiarsky vysokoškolský priestor.  
V súčasnosti je oblasť vzdelávania v kompetencii jednotlivých 
kantónov. Do roku 2012 má dôjsť ku koordinácii a zjednodušeniu 
štruktúry riadenia vysokoškolského vzdelávania. Základom má byť 
federálny zákon na podporu vysokých škôl, ktorý by mal vstúpiť 
do platnosti v roku 2012.

Univerzity
Štúdium na univerzitách sa uskutočňuje v nemeckom jazyku 
(univerzity v Bazileji, Berne, Lucerne, St. Gallene, Zürichu, 
Federálny technologický inštitút v Zürichu), francúzskom 
jazyku (univerzity v Ženeve, Lausanne, Neuchâteli a Federálny 
technologický inštitút v Lausanne), nemeckom a/alebo 
francúzskom (univerzita vo Fribourgu) alebo talianskom jazyku 
(univerzita v Lugane). 
Bakalárske štúdium trvá 3 roky (alebo získanie 180 ECTS 
kreditov), magisterské jeden a pol až 2 roky (alebo 90 až 120 
ECTS kreditov). Univerzity ponúkajú aj štúdium MAS (Masters of 
Advanced Studies, 60 kreditov, alebo rok riadneho štúdia), to však 
neoprávňuje pokračovať v doktorandskom štúdiu. Postgraduálne 
štúdium ponúkajú univerzity v anglickom, nemeckom alebo 
francúzskom jazyku. 
 
Odborné vysoké školy
Štúdium na odborných vysokých školách (niekedy označované 
ako univerzity vyššieho odborného vzdelávania alebo univerzity 
aplikovaných vied) trvá spravidla 3 roky. Pri umeleckých odboroch 
je štúdium dlhšie (4 roky a viac). Štúdium sa končí udelením 
diplomu (Diplom, diplôme). Vyučovacím jazykom je nemčina, 
francúzština a taliančina (5 odborných vysokých škôl sa nachádza 
v nemeckej časti Švajčiarska, 1 v talianskej a 1 vo francúzskej 
časti). 

Podmienky na prijatie
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na 
univerzite je maturitné vysvedčenie uznané švajčiarskou 
vzdelávacou inštitúciou a znalosť jazyka, v ktorom bude 
štúdium prebiehať (nemecký, francúzsky alebo taliansky). 
Univerzita rozhoduje o tom, či uchádzač so zahraničným 
maturitným vysvedčením spĺňa podmienky na prijatie. Od 
slovenských uchádzačov sa vyžaduje maturitné vysvedčenie 
a doklad o prijatí na akreditovanú vysokoškolskú inštitúciu 
v krajine, kde získali maturitu. Takýto doklad o prijatí sa 
nevyžaduje, ak uchádzač vykonal prijímaciu skúšku vo 
Fribourgu. Táto sa skladá z jazykovej skúšky a testov  
z povinných predmetov a predmetu, ktorý určí univerzita. 
Skúšky sa konajú dvakrát ročne – v júni a septembri, prihlásiť 
sa treba spravidla do 15. apríla a 30. júna. Záujemcovia  
o prípravu na skúšku môžu absolvovať vo Fribourgu kurz. 
Poplatok za skúšku je 600 CHF, prípravný kurz (trojmesačný) 
stojí 5 200 CHF.  
Bližšie informácie: www.vkhs.ch 

Na portáli Swissuniversity.ch je interaktívna mapa univerzít podľa 
jazykových regiónov. Pri každej univerzite je jej profil. 
http://www.swissuniversity.ch/universities-of-switzerland.htm

http://www.swissuniversity.ch/universities-of-switzerland.htm
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Podávanie prihlášok je podľa univerzity a odboru 
spravidla od januára do apríla.

Univerzita v St. Gallene vyžaduje od všetkých 
zahraničných uchádzačov vykonanie skúšky vo Fribourgu, ako 
jediná univerzita má stanovenú kvótu, zahraniční uchádzači 
môžu tvoriť maximálne 25 percent prijatých uchádzačov. 

Záujemcovia o štúdium na federálnych technologických 
inštitútoch v prípade, ak nespĺňajú podmienky na prijatie, 
musia absolvovať prijímacie skúšky priamo na príslušnom 
inštitúte. 

Na rozdiel od iných odborov je prijímanie na štúdium 
medicíny obmedzené kvótou prijatia. Každoročne je 
stanovovaný počet študentov, ktorých univerzity môžu prijať. 
V prípade vysokého záujmu domácich študentov nemusia 
univerzity vôbec prijať zahraničných uchádzačov.

Podmienkou prijatia na odborné vysoké školy je maturitné 
vysvedčenie zo strednej odbornej školy, resp. maturitné 
vysvedčenie z gymnázia (vyžaduje sa jeden rok praxe). 
Podmienky stanovujú a výber zabezpečujú jednotlivé školy. 
Vyžaduje sa znalosť príslušného vyučovacieho jazyka. 
Záujemcovia o niektoré študijné odbory, napríklad umelecké 
odbory a sociálna práca, musia vykonať prijímacie skúšky. 

Akademický rok

Akademický rok vo Švajčiarsku trvá od 1. augusta  
do 31. júla. Delí sa na dva semestre: jesenný  
(od 1. augusta do 31. januára) a jarný (od 1. februára  
do 31. júla)

Pomôckou pre záujemcov o štúdium vo Švajčiarsku môžu byť aj stránky 
www.swissuniversity.ch  alebo www.educa.ch . 

Programy, ktoré ponúkajú švajčiarske univerzity, si môžu záujemcovia 
vyhľadať v databáze na stránke Rektorskej konferencie švajčiarskych 
univerzít http://www.uni-programme.ch/crus-sprdb-client.
Záujemcovia o štúdium odborov zameraných na šport, môžu využiť 
stránku http://www.sportstudien.ch. 

NAJLEPŠIE ŠVAJČIARSKE UNIVERZITY

V dvoch najznámejších svetových rankingoch, Akademickom 
rankingu svetových univerzít (Academic Ranking of World 
Universities, ARWU) a v Rankingu univerzít sveta THE-QS  
(THE-QS World University Ranking), sa v roku 2009 umiestnilo  
po 8 švajčiarskych univerzít. 

Švajčiarske univerzity v ARWU v roku 2009

23 Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu

54 Univerzita v Zürichu

85 Univerzita v Bazileji 

101 – 151 Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Lausanne

101 – 151 Univerzita v Ženeve

152 – 200 Univerzita v Berne

201 – 302 Univerzita v Lausanne

402 – 501 Univerzita v St. Gallene

Švajčiarske univerzity v THE-QS v roku 2009

20 Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu

42 Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Lausanne 

72 Univerzita v Ženeve

92 Univerzita v Zürichu

108 Univerzita v Bazileji 

168 Univerzita v Lausanne

193 Univerzita v Berne

337 Univerzita v St. Gallene

www.educa.ch
http://www.uni-programme.ch/crus-sprdb-client
www.swissuniversity.ch
http://www.sportstudien.ch
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Švajčiarske univerzity a ich webové stránky

Univerzita v Bazileji (Universität Basel, BS) 
 http://www.unibas.ch/
Univerzita v Berne (Universität Bern, BE) 
 http://www.unibe.ch/
Univerzita vo Fribourgu  
(Universität Freiburg/Université de Fribourg, FR) 
 http://www.unifr.ch/
Univerzita v Ženeve (Université de Genève, GE) 
 http://www.unige.ch/
Univerzita v Lausanne (Université de Lausanne, LA) 
 http://www.unil.ch/
Univerzita v Luzerne (Universität Luzern, LU) 
 http://www.unilu.ch/
Univerzita v Neuchâteli (Université de Neuchâtel, NE) 
 http://www.unine.ch/
Univerzita v Zürichu (Universität Zürich, ZH) 
 http://www.uzh.ch/
Univerzita v St. Gallene (Universität St. Gallen, SG) 
 http://www.unisg.ch/
Švajčiarska talianska univerzita v Lugane  
(Università della Svizzera italiana, USI)  
 http://www.unisi.ch/
Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu 
(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – ETHZ)  
 http://www.ethz.ch/
Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Lausanne  
(Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL Lausanne) 
 http://www.ethz.ch/

Počet študentov a absolventov švajčiarskych vysokých škôl

 1995 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Počet študentov

Univerzity 88 243 111 100 112 397 115 167 116 909 121 010 126 940

Odborné vysoké školy 49 054 54 140 57 179 60 809 63 746 69 676

Spolu 88 243 160 154 166 537 172 346 177 718 184 756 196 616

Počet abolventov (podľa typu školy a získaného diplomu/absolvovaného vzdelávania)

Univerzity

Lizenziate/Diplom 8 688 9 781 9 208 7 900 7 008 6 099 4 529

Bakalársky diplom 1 056 2 926 4 987 7 166 8 688 10 177

Magisterský diplom 287 1 290 2 267 3 623 5 418 6 524

Doktorát 2 601 2 806 3 097 3 198 3 236 3 208 3 424

Ďalšie vzdelávanie * * 584 1 120 1 197 1 198 1 334

Nadstavbové/rozširujúce vzdelávanie * * 1 175 1 033 708 468 287

Odborné vysoké školy

Diplom 7 265 7 889 8 640 9 649 7 071 3 528

Bakalársky diplom 0 684 1 602 1 874 5 804 9 202

Magisterský diplom 0 0 185 218 361 498

Ďalšie vzdelávanie 2 361 2 453 2 256 2 422 2 263 2 585

* Štatistiky vzdelávania absolventov boli revidované v roku 2005, z toho dôvodu nie je možné porovnanie s predchádzajúcimi prieskumami.
Údaje boli aktualizované v marci 2010 (počet študentov) a v júni 2010 (počet absolventov).

Zdroj: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/tab/blank/uebersicht.html

Zdroj: http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/uni/study-ch_de.html

Výška ročného školného na švajčiarskych univerzitách v akademickom roku 2010/2011 (v švajč. frankoch)

Univerzita EPFL ETHZ BS BE FR GE LA LU NE SG ZH USI

pre Švajčiarov 1 266 1 288 1 400 1 310 1 310 1 000 1 160 1 570 1 030 2 040 1 378 4 000

pre cudzincov 1 266 1 288 1 400 1 310 1 610 1 000 1 160 1 570 1 580 2 340 1 578 8 000

Školné a náklady na pobyt
Ročné školné na švajčiarskych univerzitách sa pohybuje 
od 1 000 do 8 000 švajčiarskych frankov, na odborných 
vysokých školách od 500 do 1 400 CHF ročne.
Životné náklady sa pohybujú od 19 000 do 29 000 CHF 
ročne.

Zdroj: www.crus.ch
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Švajčiarske odborné vysoké školy  
a ich webové stránky

Bernská odborná vysoká škola  
(Berner Fachhochschule, BFH) 
 www.bfh.ch  
Odborná vysoká škola Severozápadného Švajčiarska 
(Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW)  
 www.fhnw.ch
Odborná vysoká škola Východného Švajčiarska  
(Fachhochschule Ostschweiz, FHO)  
 www.fho.ch  
Vysoká škola v Luzerne (Hochschule Luzern, HSLU)  
 www.hslu.ch   
Odborná vysoká škola Západného Švajčiarska  
(Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, HES-SO)  
 www.hes-so.ch  
Odborná vysoká škola Kalaidos  
(Fachhochschule Kalaidos, FH KAL)  
 www.kalaidos-fh.ch  
Odborná vysoká škola Južného Švajčiarska  
(Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI)  
 www.supsi.ch  
Zürišská odborná vysoká škola (Zürcher Fachhochschule, ZFH)  
 www.zfh.ch

Informácie o prípravných kurzoch na vysokoškolské štúdium  
vo Švajčiarsku záujemcovia nájdu na stránke www.vkhs.ch 

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

www.sbf.admin.ch  
– Federálny úrad pre vedu a vzdelávanie 
www.edk.ch  
– konferencia ministrov školstva jednotlivých kantónov
www.bbt.admin.ch  
– Federálny úrad pre profesionálne vzdelávanie a technológiu
www.sciex.ch  
– Švajčiarsky štipendijný fond
www.swissuniversity.ch 
 – informácie pre zahraničných študentov o štúdiu na 
švajčiarskych univerzitách
www.vkhs.ch  
– informácie o prípravných skúškach na vysokoškolské štúdium 
vo Švajčiarsku
www.crus.ch  
– Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít, informácie  
o študijných možnostiach a podmienkach prijatia na švajčiarske 
univerzity
www.cus.ch  
– Švajčiarska univerzitná konferencia
www.skph.ch  
– Švajčiarska rektorská konferencia pedagogických vysokých 
škôl
www.kfh.ch  
– Konferencia švajčiarskych odborných vysokých škôl
www.swiss-schools.ch  
– Švajčiarska federácia súkromných škôl
www.agab.ch  
– informácie o študijných programoch na jednotlivých 
univerzitách
www.gwf-gsr.ch  
– Agentúra pre vedu a výskum
 www.snf.ch  
– Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy
www.proff.ch – databáza učiteľov na švajčiarskych vysokých 
školách
www.edumenu.ch  
– databáza študijných programov, kurzov, konferencií  
a poradenských firiem
 www.euraxess.ch – národný portál EURAXESS pre 
výskumných pracovníkov
www.berufsberatung.ch – portál o výbere povolania, štúdiu  
a kariére

Na stránke Rektorskej konferencie švajčiarskych univerzít sú 
k dispozícii publikácie Studying in Switzerland: Universities, 2010
www.crus.ch/dms.php?id=61
a Study programmes in English 2010
www.crus.ch/dms.php?id=5564.

www.vkhs.ch
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Sciex-NMSch

Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
Slovenská republika

Cieľom programu Sciex-NMSch je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych 
nerovností v rozšírenej Európskej únii prostredníctvom podporovania vedeckých 
kapacít výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ (NČŠ) a udržateľných 
výskumných partnerstiev medzi ôsmimi NČŠ a Švajčiarskou konfederáciou. Sciex je 

nástrojom podpory pre výskumné tímy zo všetkých disciplín, pozostávajúcich z členov z NČŠ a Švajčiarska. Štipendisti 
Sciexu z NČŠ (Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko) 
uskutočňujú svoj výskum v spolupráci so švajčiarskymi výskumníkmi v švajčiarskych výskumných inštitúciách. Ideálne 
pracovné a rámcové podmienky podporujú úspech ich výskumu. Sciex je súčasťou Švajčiarskeho príspevku novým 
členským krajinám EÚ. 
Na Slovensku sa program Sciex-NMSch realizuje v rokoch 2010 až 2016; SAIA, n. o., je koordinačnou jednotkou 
programu na základe úspešného projektu a zmluvy s Úradom vlády SR.
Program je financovaný v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a z prostriedkov štátneho rozpočtu
SR. Na podporu pobytov slovenských výskumníkov vo Švajčiarsku je vyčlenených 1 393 500 CHF.

Štipendiá Sciex

V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty;  
Sciex nie je študijným grantom. Štipendium („fellowship“) Sciex sa skladá 
z nákladov na umiesnenie štipendistu na výskumný školiaci pobyt (mzdové 
náklady švajčiarskeho zamestnávateľa, cestovné) a z nákladov na výmenu 
poznatkov medzi školiteľmi (tútormi) štipendistu (max. tri návštevy). 
Všetky výdavky sú vyplácané švajčiarskej hosťujúcej inštitúcii. Švajčiarska 
hosťujúca inštitúcia administruje štipendium. 

Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu 

Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu je určený výhradne pre 
kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových členských štátov
(bez ohraničenia veku). Základnými podmienkami sú:

 Štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský 
    výskum na oprávnenej slovenskej inštitúcii.
 Umiestnenie trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi)  
    a 24 (doktorandi) mesiacov.
 Švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť financovať všetky 
    ostatné náklady spojené s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokryté 
    štipendiom Sciex.

Výmena poznatkov – krátkodobé návštevy tútorov

Krátkodobé návštevy sú určené školiteľom (tútorom) štipendistu  
v programe Sciex, pochádzajúcim z nových členských štátov a Švajčiarska 
(bez ohraničenia veku). Základnými predpokladmi pre realizáciu 
krátkodobej návštevy sú: 

 nadviazanie spolupráce,
 návšteva štipendistu počas pobytu,
 diskusia o pokračovaní projektu,
 trvanie: max. 5 dní,
 financovanie je určené pre návštevu švajčiarskeho tútora
slovenským tútorom.

V prípade záujmu o financovanie krátkodobých pobytov mimo schválených
štipendií Sciex pozrite stránku:  
http://www.snf.ch/E/funding/individuals/shortvisits/Pages/default.aspx 

Náklady pokrývané štipendiom Sciex

 Mzda štipendistu v programe Sciex: 
doktorand

50 000 CHF ročne  
(počas 1. až 12. mesiaca pobytu);
55 000 CHF ročne 
(počas 13. až 24. mesiaca pobytu);

postdoktorand
80 000 CHF ročne.

 sociálne odvody, ktoré sú hradené 
zamestnávateľom (v súlade s pravidlami 
švajčiarskej strany – SNF)
 ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, 
účasť na konferenciách) max. 2 500 CHF
 preplácané krátkodobé pobyty školiteľov 
(mentorov) štipendistu: max. 2 500 CHF  za 
pobyt

Základné podmienky

Doktorandi zo Slovenska, ktorí realizujú 
doktorandské štúdium na slovenskej inštitúcii 
(vysoká škola alebo SAV), sa môžu uchádzať  
o „Doktorandské štipendium Sciex“ (Sciex 
Doctoral Candidate Fellowship). Výskumníci zo 
Slovenska s titulom PhD. (alebo ekvivalentom), 
ktorí sú zamestnaní na slovenskej inštitúcii 
(vysoká škola alebo SAV) a nedosiahli ešte vyšší 
kariérny stupeň v oblasti výskumu, sa môžu 
uchádzať o „Postdoktorandské štipendium Sciex“ 
(Sciex PostDoc Fellowship). 
Pobyt štipendistu musí byť v gescii skúsených 
výskumníkov (profesor, resp. DrSc.), ktorí výskum 
štipendistu vedú ako partnerskí školitelia/tútori.
Oficiálnym komunikačným jazykom v rámci
programu Sciex je angličtina. Školitelia (tútori) 
a štipendisti musia ovládať angličtinu minimálne 
na úrovni B2 podľa ELP (European Language 
Passport) – formulár T2 žiadosti. Bude sa od nich 
vyžadovať písanie správ a publikačná činnosť  
v angličtine. Pracovným jazykom v rámci pobytu 
medzi štipendistom a tútormi však môže byť aj 
iný dohodnutý jazyk.

http://www.snf.ch/E/funding/individuals/shortvisits/Pages/default.aspx
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Oprávnené inštitúcie

Zo Slovenska sa môžu do programu zapojiť 
príslušníci vysokých škôl existujúcich v zmysle 
zákona o vysokých školách a Slovenskej 
akadémie vied. Domáca inštitúcia musí súhlasiť 
s výskumným pobytom (formulár F-3a). 
Vo Švajčiarsku sa do programu môžu zapojiť 
príslušníci výskumných inštitúcií (vysokých škôl 
a iných výskumných inštitúcií), ktoré sú uvedené 
na webstránke www.sciex.ch (linka „Application“ 
> „Eligible Swiss Institutions“). Pre oprávnenosť 
zapojenia sa do programu platia v prípade 
švajčiarskych inštitúcií tieto podmienky:

- inštitúcia musí byť uvedená v zozname na 
www.sciex.ch,
- inštitúcia podpísala súhlas so zapojením 
sa do programu Sciex, tzv. „Performance 
Agreement“ (formulár F-4),
- inštitúcia sa prihlásila k dodržiavaniu 
odporúčania Európskej komisie „Európska 
charta výskumných pracovníkov  
a Kódex spravania pre nábor výskumných 
pracovníkov“.

Podmienky zamestnávania na švajčiarskych 
hosťujúcich inštitúciách musia byť v súlade 
s vysokými štandardmi programu Sciex. 
Švajčiarska hosťujúca inštitúcia bude musieť 
financovať všetky náklady súvisiace s prácou
štipendistu, ktoré nie sú pokrývané štipendiom 
Sciex. Hosťujúca inštitúcia musí súhlasiť  
s prijatím konkrétneho štipendistu v prípade 
udelenia štipendia (formulár F-3b).

Hodnotenie a výber

Štipendisti Sciex sa schvaľujú do tímov  
s excelentným výskumom zo všetkých disciplín, 
a to pri zohľadnení nasledujúcich podmienok: 
vysoké profesionálne nasadenie členov tímu; 
prepojené a tímové osobnosti; ideálne vedecké 
korelácie; silná podpora zo strany hostiteľskej  
a domácej inštitúcie.
V rámci hodnotenia predložených žiadostí budú 
zabezpečené odborné hodnotenia jednotlivých 
predložených žiadostí, a to tak na švajčiarskej, 
ako aj na slovenskej strane. Tieto posudky 
budú základom rozhodovania Riadiaceho výboru 
programu zloženého zo zástupcov švajčiarskych 
organizácií (zoznam členov Riadiaceho výboru 
možno nájsť na www.sciex.ch v časti „Steering 
Committee Members“).
Pri hodnotení žiadosti je rozhodujúca kvalita 
výskumného programu, jeho využiteľnosť  
v ďalšej spolupráci a miera podpory jednotlivých 
tútorov a inštitúcií.

Postup pri podávaní žiadosti

Jednotlivé formuláre žiadosti si možno stiahnuť z www.sciex.ch alebo  
www.sciex.sk. Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/
tútor potenciálneho štipendistu. Pri podávaní žiadosti odporúčame dodržať 
nasledujúci postup:

1. Školiteľ doktoranda alebo tútor postdoktoranda (ďalej „slovenský 
školiteľ”), potenciálny štipendista a výskumný partner vo Švajčiarsku sa 
dohodnú na výmennom projekte (ak ešte nemáte kontakt, švajčiarskeho 
partnera si možno vyhľadať pomocou verejnej databázy švajčiarskych 
profesorov www.proff.ch). 
2. Slovenský školiteľ si overí, či vysielajúca inštitúcia je oprávnená a či 
súhlasí s výskumným umiestnením potenciálneho štipendistu.
3. Švajčiarsky partner vydá súhlas s tým, že bude „hosťujúcim 
školiteľom” pre štipendistu programu Sciex. Švajčiarsky hosťujúci školiteľ 
je hlavným predkladateľom žiadosti v rámci žiadosti o štipendium Sciex.
4. Švajčiarsky partner si overí, či je jeho švajčiarska inštitúcia oprávnená 
a či podpísala Dohodu o realizácii programu (tzv. „Performance 
Agreement“; zoznam oprávnených švajčiarskych inštitúcií je na  
www.sciex.ch v časti „Application”).
5. Hlavný predkladateľ žiadosti koordinuje vyplnenie formulárov F-1,  
F-2a, F-2b, F-3a, F-3b vrátane príloh.
6. Slovenský školiteľ vyplní formulár F-2a a odošle ho hlavnému 
predkladateľovi žiadosti.
7. Mladý výskumník (potenciálny štipendista) vyplní formuláre F-1 a T-2 
(vrátane zoskenovaného diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní)  
a odošle ich hlavnému predkladateľovi žiadosti.
8. Vysielajúca inštitúcia vyplní formulár F-3a, odošle zoskenovanú verziu 
hlavnému predkladateľovi žiadosti a podpísaný originál na adresu:

CRUS 
Sciex-3, Postbox 607
CH-3000 Bern 9.

9. Hosťujúca inštitúcia vyplní formulár F-3b, odošle zoskenovanú verziu 
hlavnému predkladateľovi žiadosti a podpísaný originál na adresu:

CRUS 
Sciex-3, Postbox 607
CH-3000 Bern 9.

10. Ak sú všetky formuláre kompletné, správne a presné, hlavný 
predkladateľ žiadosti ich zašle všetky jedným e-mailom na sciex@crus.ch, 
s označením predmetu „Sciex Proposal Forms“. 
11. Sciex oznámi rozhodnutie Riadiaceho výboru hlavnému 
predkladateľovi žiadosti.
12. Hlavný predkladateľ žiadosti skontaktuje osobu poverenú agendou 
Charty a Kódexu na svojej inštitúcii kvôli zmluvám.

 
Na koho sa možno obrátiť?

Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam poskytujú 
pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove  
a v Košiciach (kontakty na pracoviská nájdete na www.saia.sk). 

Koordinátormi programu sú Mgr. Michal Fedák a Mgr. Monika Brečková 
– kontaktný e-mail je sciex@saia.sk 

Časový harmonogram

2010 2011 – 2014

1. november 1. apríl uzávierka na predloženie žiadostí na sciex@crus.ch 

1. – 15. november 1. apríl – 15. máj formálna kontrola zo strany CRUS

15. – 30. november 15. apríl – 1. máj formálna kontrola zo strany Koordinačnej jednotky (SAIA)

1. január – 5. február 2011 1. jún – 5. júl hodnotenie žiadostí

koniec marca 2011 koniec augusta rozhodnutie Riadiaceho výboru

apríl 2011 september podpisovanie zmlúv medzi inštitúciami a schváleným štipendistom
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Ďalšie štipendiá do Švajčiarska

Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných 
študentov 
(uzávierka žiadostí v SAIA, www.saia.sk) 

● Štipendiá na 9-mesačný postgraduálny pobyt (uzávierka: 21. október 2010)
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka štúdia, absolventi bakalárskeho alebo 
magisterského štúdia, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci vo veku do 35 rokov (narodení po 31. decembri 
1975).
Uchádzači musia mať akceptačný list a ovládať nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, prípadne 
anglický jazyk. Prednosť majú uchádzači zo spolupracujúcich slovenských a švajčiarskych VŠ. Štipendium 
je možné využiť iba na študijné a výskumné pobyty na švajčiarskych univerzitách a technických odborných 
vysokých školách. Cestovné náklady ani školné nie sú hradené. 
Švajčiarska strana poskytuje štipendium 1 920 CHF/mes. a zdravotné poistenie.

● Štipendiá na 9-mesačný študijný pobyt pre umelcov (uzávierka: 21. október 2010)
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti a doktorandi umeleckého zamerania vo veku do 35 rokov (narodení 
po 31. decembri 1975). Uchádzači musia mať akceptačný list, ukončené minimálne 4 semestre štúdia a 
ovládať nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, prípadne anglický jazyk. Štipendium je možné využiť na 
študijné pobyty na umeleckých školách a konzervatóriách. Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.
Švajčiarska strana poskytuje štipendium 1 920 CHF/mes. a zdravotné poistenie.

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
(uzávierka: spravidla v marci a septembri, bližšie informácie: www.cern.ch, https://hr-dept.web.cern.ch/hr-dept/, 
https://ert.cern.ch)

The Fellowship Programme
Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN 
(vrátane Slovenska). Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej 
a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené 
doktorandské štúdium (titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 
rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a 
programovania ukončené univerzitné štúdium; počet rokov praxe v 
odbore definuje schému štipendia:

1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, 
resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ 
(inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou 
predĺženia na druhý rok. 

The Scientific and Corresponding Associates Programme

Štipendium je určené skúseným výskumným pracovníkom a 
vysokoškolským učiteľov so zameraním fyzika elementárnych častíc (experimentálna, teoretická), aplikované 
vedy, elektronika, technické vedy, programovanie.

Odporúčania

Pri príprave žiadosti za slovenskú stranu odporúčame využiť konzultácie s pracoviskom SAIA (koordinačnej jednotky
programu na Slovensku), a to buď v rámci regionálneho pracoviska SAIA v blízkom okolí, alebo priamo v SAIA  
v Bratislave.

Keďže v prípade schválenia žiadosti ide o pracovnoprávny vzťah so švajčiarskou inštitúciou, treba si pri podávaní 
žiadosti (najneskôr pred nástupom na pobyt) vyjasniť:

● postavenie štipendistu na domácej inštitúcii počas pobytu (v prípade doktorandov by pobyt mal byť súčasťou 
štúdia) a podmienky návratu,
● otázky súvisiace so zdanením príjmu v zahraničí, so sociálnym a zdravotným poistením počas pracovného 
pobytu v zahraničí.

Pri riešení týchto praktických otázok týkajúcich sa pobytu v zahraničí vám môžu pomôcť Servisné centrá EURAXESS 
vo Švajčiarsku (www.euraxess.ch) a na Slovensku (www.euraxess.sk). 
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1. The Scientific Associates Programme: pre skúsených a uznávaných vedeckých pracovníkov, 
zameraný na využitie výskumného vybavenia v definovaných oblastiach výskumu, maximálne na 1 rok,
vo výnimočných prípadoch maximálne na 2 roky. Opätovne môže byť pozícia udelená najskôr 5 rokov 
po ukončení predchádzajúceho pobytu. Pracovníci musia byť počas stáže naďalej zamestnaní a poberať 
mzdu (resp. podstatnú časť zo mzdy) od svojho domáceho zamestnávateľa, CERN poskytuje len finančnú
výpomoc.
2. Corresponding Associates Programme: pre výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, 
program zameraný na aktualizáciu vedomostí a zručností v časticovej fyzike a súvisiacich disciplínach, na 
maximálne 6  mesiacov. Pracovníci musia byť počas stáže naďalej zamestnaní a poberať mzdu (resp. jej 
podstatnú časť) od svojho domáceho zamestnávateľa, CERN poskytuje financie len na pobytové náklady.
Určené pre kandidátov z menších členských krajín, ktorí už pôsobili v CERNe.

The Doctoral Student Programme in Engineering and Applied Science
(uzávierka: spravidla v marci, auguste a septembri, bližšie informácie: www.cern.ch,  
http://humanresources.web.cern.ch/humanresources/external/general/HN-recruitment) 
Štipendium je určené absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodovedné, technické 
vedy, aplikované vedy s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, ktorí sú občanmi 
členských krajín CERN (vrátane Slovenska), ktorí sú zapísaní na doktorandské štúdium resp. plánujú 
doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma).

Iné štipendiá
(Štipendijné programy slovenských nadácií a inštitúcií, ktoré ponúkajú podporu študentov pri štúdiu v zahraničí, 
bez určenia cieľovej krajiny.) 

Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta 
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a 
získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. 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.

Grantový program Nadácie Orange – Šanca pre talenty
uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie: www.nadaciaorange.sk

Grantový program je zameraný na podporu talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí 
dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a chcú napredovať vo vybranej oblasti. 

Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička 
uzávierka: spravidla v októbri a máji, bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/hlavicka

V rámci štipendijného programu 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. O podporu môžu žiadať 
všetci študenti/doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied  
a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. 

Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska Per Aspera Ad Astra 
uzávierka: spravidla v júli, bližšie informácie: www.nds.sk

Štipendijný program 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). 
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 ČESKÁ REPUBLIKA

Štipendijný program Ľahší rozbeh pre študentov 1. ročníka vysokých škôl  
v akademickom roku 2010/2011
Uzávierka: 15. september 2010

Bližšie informácie www.nadaceprovzdelani.cz

Ďalšie štipendiá do Českej republiky na www.saia.sk
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 JAPONSKO

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. august 2010 

Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif 

Štipendiá japonskej vlády pre zamestnancov v štátnej správe (YLP) 
Uzávierka: 15. september 2010 

YLP (Young Leaders´ Program) je zameraný na podporu budúcich lídrov z vybraných krajín 
(vrátane Slovenska). Popri prehlbovaní poznatkov, porozumenia a pochopenia japonských 
aspektov má program za úlohu pomôcť pri budovaní kontaktov a sietí medzi lídrami  
z rôznych krajín, nadväzovaní priateľských vzťahov a zlepšení strategicky plánovaných 
aktivít medzi vybranými krajinami a Japonskom.
Uchádzači musia byť mladými zamestnancami v štátnej správe (vo veku do 40 rokov)  
s ukončeným minimálne bakalárskym štúdiom (s výbornými študijnými výsledkami), praxou 
minimálne 3 roky v štátnej správe (prax 5 a viac rokov je výhodou) a znalosťou anglického 
jazyka na úrovni TOEFL-iBT 79 alebo ekvivalentu. 
Ročné štúdium predmetu verejná a štátna správa/politika sa uskutoční na National 
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), všetky prednášky a cvičenia prebiehajú  
v anglickom jazyku.
Prihlášky sa podávajú prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí SR na adrese:
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Osobný úrad – Odbor diplomatická akadémia, 
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Bližšie informácie sú na stránke japonského veľvyslanectva
http://www.sk.emb-japan.go.jp/ylp_2011.html

Granty nadácie Pamätnej organizácie japonskej svetovej výstavy 
Uzávierka: 30. september 2010

Nadácia Pamätnej organizácie japonskej svetovej výstavy je zameraná na podporu 
medzinárodných výmen na poli kultúry, vzdelávania, vedy a výskumu a sociálneho 
zabezpečenia. Ponúka rôzne podporné programy, ktorých zoznam v anglickom jazyku je na 
http://www.expo70.or.jp/e/index.html. O podporu sa môžu uchádzať najmä projekty, ktoré 
sú vo verejnom záujme a majú za úlohu prispieť k medzinárodnému porozumeniu. Pre 
fiškálny rok 2011 bola uzávierka stanovená na 30. september 2010. Do tohto termínu musia
uchádzači doručiť všetky príslušné dokumenty na adresu Kultúrnej sekcie Veľvyslanectva 
Japonska v SR, Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava 1. 
Bližšie informácie o grantoch, prihláška a formuláre sú dostupné na webstránke 
veľvyslanectva http://www.sk.emb-japan.go.jp/expo_70.html a na stránke nadácie  
http://fund.expo70.or.jp/11d_page.htm. 

Ďalšie štipendiá do Japonska na www.saia.sk

 ISLAND 

Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2010
Bližšie informácie: http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships

Ďalšie štipendiá na Island na www.saia.sk

O ponukách, pri ktorých uvádzame iba názov a termín uzávierky, sme informovali v predchádzajúcich číslach Bulletinu SAIA.

www.nadaceprovzdelani.cz
http://www.saia.sk/?c=179
www.mars.dti.ne.jp/~mif
http://www.sk.emb-japan.go.jp/ylp_2011.html
http://www.saia.sk/?c=228
http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships
www.saia.sk/?c=220
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 PORTUGALSKO 

Spolupráca Slovensko – Portugalsko: spoločné výskumné projekty
Uzávierka: 10. september 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila výzvu na podávanie návrhov na spoločné 
projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Portugalskej 
republiky na roky 2011 – 2012. Projekty bilaterálnej spolupráce majú byť zamerané najmä 
na prípravu spoločných medzinárodných projektov, prípravu spoločných publikácií a iných 
výstupov, spoločnú aktívnu účasť na konferenciách ako výsktup zo spoločných VaV aktivít, 
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky, zbieranie výskumných materiálov. 
Návrh projektu môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja  
v Slovenskej republike zo všetkých sektorov výskumu a vývoja. Žiadosti treba podať on-line  
v slovenskom a v anglickom jazyku. Jeden originál v písomnom vyhotovení treba doručiť do 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne 
nákladov na mobilitu osôb.
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk

Ďalšie štipendiá do Portugalska na www.saia.sk
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 INÉ ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2010

Bližšie informácie: www.visegradfund.org

Cestovné granty pre umelcov z Fondu Roberta Cimettu 
Uzávierka: 15. september a 15. december 2010 

Bližšie informácie: http://www.cimettafund.org

 SLOVENSKO 

Program Energia pre vzdelanie pre talentovaných študentov
Uzávierka: 31. september 2010

Bližšie informácie: www.seas.sk

 NEMECKO 

Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
Uzávierka: 1. september 2010

Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

Ďalšie štipendiá do Nemecka na www.saia.sk

 MEXIKO 

Štipendiá mexickej vlády na postgraduálne, magisterské a doktorandské štúdium, 
postdoktorandský pobyt a akademické mobility
Uzávierka: 17. september 2010 v SAIA
Bližšie informácie: www.sre.gob.mx/becas a www.saia.sk

Ďalšie štipendiá do Mexika na www.saia.sk

http://www.apvv.sk
http://www.saia.sk/?c=205
www.visegradfund.org
http://www.cimettafund.org
http://www.seas.sk/2552/21732.html
http://www.saia.sk/?c=189
www.sre.gob.mx/becas
http://www.saia.sk/?c=226
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 MEDZINÁRODNÉ VZDELÁVACIE VEĽTRHY
 17. ročník veľtrhu Gaudeamus Brno 

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2010 sa uskutoční od 2. do 5. novembra 
2010 na výstavisku v Brne, pavilón F. Na veľtrhu sa predstavia české aj zahraničné univerzity, vysoké, vyššie 
odborné a jazykové školy, agentúry poskytujúce vzdelávanie v zahraničí, inštitúcie zaoberajúce sa prípravou 
na prijímacie skúšky a poradenstvom v oblasti vzdelávania. Sprievodným programom veľtrhu bude tretí ročník 
podujatia „Veda pre život“. 
Bližšie informácie www.gaudeamus.cz

 14. ročník veľtrhu Akadémia a 12. ročník veľtrhu Vapac Bratislava

Dvojveľtrh Akadémia/Vapac sa uskutoční v bratislavskej SIBAMAC aréne NTC od 5. do 7. októbra 2010. Veľtrh 
pomaturitného vzdelávania Akadémia je orientovaný na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá 
informácie o ponukách štúdia na vysokých školách, na veľtrhu VAPAC (veľtrh práce a cestovania) sa prezentujú 
zamestnávatelia a sprostredkovateľské inštitúcie. 
Bližšie informácie www.akademiavapac.sk

 4. ročník veľtrhu Gaudeaumus Praha 

Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2011 sa bude konať od 25. do 26. januára 
2011 na výstavisku Praha Holešovice. Veľtrh je určený najmä študentom končiacich ročníkov stredných škôl, ako 
aj záujemcom o celoživotné vzdelávanie.
Bližšie informácie www.gaudeamus.cz

 OTVORENÁ GRANTOVÁ SCHÉMA 2010 – HOSŤUJÚCI PROFESOR
Univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru a inštitúty a katedry ekonomického zamerania (ekonómia, 
manažment, financie) na iných fakultách sa môžu uchádzať o grant v rámci programu Nadácie VÚB Pre vzdelanie 
„Hosťujúci profesor“. V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty v celkovej výške do 100 000 eur.  
Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.  
Nadácia VÚB uhradí: mzdové náklady hosťujúceho profesora vo výške jeho platu na príslušnej materskej univerzite 
(40 000 – 50 000 eur za jeden semester); cestovné náklady hosťujúceho profesora; náklady na účasť hosťujúceho 
profesora na zahraničných vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na slovenskej vysokej škole (max. do výšky 
2 000 eur), ktorú bude reprezentovať. 
Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať do 30. októbra 2010.
Bližšie informácie: www.nadaciavub.sk
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