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SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA
SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková
organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku
spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.
PROGRAMY SAIA
 Akademické mobility (štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd
a ponúk zahraničných vlád)
 Národný štipendijný program na podporu mobilít
 CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
 Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
 Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov

SAIA prevádzkuje
internetové portály
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– www.stipendia.sk
– www.scholarships.sk
– www.sciex.sk
– www.euraxess.sk
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Bulletin SAIA a iné publikácie


SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) vyše
dvadsať rokov poskytuje poradenstvo záujemcom o štúdium
v zahraničí a administratívne zabezpečuje niekoľko
štipendijných programov financovaných najmä Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 1991 vydáva
Bulletin SAIA – informačný mesačník o štúdiu v zahraničí
a na Slovensku, o štipendiách a grantoch a medzinárodnej
spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.
Už niekoľko rokov sa v októbri venujeme príležitostiam pre
stredoškolákov a maturantov. Aj tento rok sme sa snažili
zhromaždiť informácie o možnostiach štúdia na Slovensku
a v zahraničí (so zameraním na členské štáty Európskej únie),
ako aj o možnostiach financovania takéhoto štúdia, teda
o štipendiách, grantoch a iných možnostiach finančnej
podpory, o ktoré sa môžu uchádzať stredoškoláci a/alebo
absolventi stredných škôl.
Okrem štipendijných pobytov má stredoškolák možnosť
absolvovať polrok, prípadne celý rok (ale aj dlhšie obdobie) na
strednej škole v zahraničí za úhradu – týmto ponukám sa však
SAIA vzhľadom na charakter svojej činnosti nevenuje.
Keďže od uchádzačov o mobilitné štipendiá (určené na
pobyt v inej krajine) sa často vyžaduje doklad o jazykových
znalostiach, pripravili sme aj informácie o jazykových kurzoch
a niektorých skúškach, ktoré môžu byť maturantom uznané aj
ako náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
Príprave na študijný pobyt v zahraničí je dôležité venovať
dostatočný čas – zhromažďovaniu informácií o krajine,
v ktorej chcete študovať, meste a škole, na ktorej máte stráviť
dlhší čas. Významným pomocníkom je internet. Preto vás
upozorníme na viaceré webové stránky, kde nájdete bližšie
informácie o štúdiu, štipendiách či jazykových skúškach alebo
jazykových kurzoch...
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FINANCOVANIE ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ
ŠTIPENDIÁ – GRANTY – PÔŽIČKY – ÚVERY – BRIGÁDA
Plánujete štúdium na strednej alebo vysokej škole v zahraničí? Do prípravy musíte zaradiť
aj otázku financovania. Či už si budete hľadať štúdium sami, alebo sa rozhodnete pre
agentúru, ktorá sprostredkováva takéto štúdium, dopracujete sa k sume, ktorú budete
potrebovať na polrok, rok, semester, trimester či iné obdobie. V niektorých krajinách sa platí
školné, ale aj v tých, v ktorých sa školné neplatí, musíte počítať s nákladmi na ubytovanie,
stravu, cestovanie, poistenie, pomôcky do školy, voľnočasové aktivity...
V prípade, ak vy (vaši rodičia) nemáte dostatok peňazí, jednou z možností je získanie
štipendia, inou pôžička alebo úver, ďalšou brigáda/práca. Treba však zvážiť, či popri štúdiu
budete stíhať aj brigády, ak neplánujete najskôr si zarobiť a až potom študovať. Ak sa
rozhodnete pre štúdium v konkrétnej krajine, vopred si zistite, či študenti môžu v danej
krajine pracovať, prípadne aké platia obmedzenia (môže byť stanovený maximálny počet
hodín, ktoré môže študent týždenne odpracovať počas školského roka alebo prázdnin).
Pri štúdiu na dlh musíte myslieť na to, že pôžičku alebo úver budete musieť splácať.
Ak sa však rozhodnete pre takéto riešenie, porovnajte si ponuku viacerých bánk. Zoznam
bánk, ktoré pôsobia na Slovensku, nájdete na stránke Národnej banky Slovenska
– www.nbs.sk. Najjednoduchší, ale zároveň najdrahší spôsob je ísť do mínusu na osobnom
účte (tzv. povolené prečerpanie, debet). Väčšina bánk pri úvere požaduje aj zriadenie
osobného účtu, prípadne má špeciálne účty pre študentov a špeciálne úverové produkty pre
študentov. Nerozhodujte sa len podľa výšky úroku, berte do úvahy aj rôzne poplatky. Mali
by ste porovnávať minimálne dve sumy – koľko si požičiate a koľko banke vrátite.
Vysokoškolák s trvalým pobytom na Slovensku, aj študujúci na zahraničnej vysokej škole,
môže získať pôžičku od Fondu na podporu vzdelávania – www.fnpv.sk.

Ak hľadáte informácie o možnostiach
financovania vysokoškolského štúdia na
Slovensku, navštívte portál Študentské
financie. Komplexné informácie na
jednom mieste ponúkajú študentom
rýchly prehľad. Nájdete tu napríklad
aj informácie o ročných nákladoch
na štúdium na slovenských verejných
vysokých školách.
Na portáli sú aj informácie o sociálnych
štipendiách pre stredoškolákov
a vysokoškolákov a interaktívne
kalkulačky na výpočet sociálneho
štipendia. Stredoškolák, ktorý spĺňa
stanovené podmienky, môže v školskom
roku 2013/2014 získať sociálne
štipendium (podľa prospechu) 22,61
eur, 31,65 eur a 45,21 eur mesačne.
Vysokoškolák, ktorý spĺňa podmienky
na priznanie štipendia, môže získať
minimálne 10 eur a maximálne (podľa
vzdialenosti školy od miesta bydliska)
230 alebo 275 eur mesačne.
http://studentskefinancie.sk

My sme sa zamerali najmä na štipendijné príležitosti pre stredoškolákov či už na štúdium
počas stredoškolského štúdia, štipendiá určené pre maturantov/absolventov stredných škôl na ďalšie štúdium alebo na vysokoškolské
štúdium (bakalársky stupeň), najmä na tzv. mobilitné štipendiá (určené na študijný pobyt v inej krajine). Okrem nich existujú aj štipendiá
ako finančná podpora nadaných a talentovaných stredoškolákov pochádzajúcich z rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo
z rodín, ktoré sa ocitli v núdzi. Treba zdôrazniť, že štipendijných príležitostí pre kategóriu stredoškolák nie je veľa, pričom žiadne
štipendium nepokrýva úplné náklady spojené so študijným pobytom.
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Štipendiá a programy finančnej podpory pre stredoškolákov
Na nasledujúcich stranách prinášame základné informácie o pravidelne sa opakujúcich
štipendiách, grantoch a iných možnostiach finančnej podpory, o ktoré sa môžu uchádzať
stredoškoláci a/alebo absolventi stredných škôl. Na niektoré prijíma žiadosti SAIA, n. o.
Pri niektorých ponukách, pri ktorých uvádzame „uzávierka je spravidla“ sa môže stať,
že v aktuálnom kalendárnom/akademickom roku nebudú vyhlásené, prípadne termín uzávierky
môže byť posunutý (aj o niekoľko mesiacov).


RÔZNE KRAJINY






Štipendiá na školy United World College (UWC)
Štipendiá sú určené pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázií na štúdium na
medzinárodných školách siete UWC, ktorých učebné osnovy vychádzajú
z medzinárodného projektu International Baccalaureate. Pôsobia napríklad v USA,
Nórsku, Holandsku, Kanade, Indii či Taliansku. Štipendiá administruje Slovenská
národná kancelária UWC. Uzávierka je spravidla v prvých mesiacoch roka.
Bližšie informácie: www.uwc.sk.
Študenti stredných škôl do sveta (Grantový program Nadácie Tatrabanky)
Granty sú určené pre študentov 2., 3., 4. a 5. ročníka gymnázia alebo strednej
školy s maturitou, ktorí dosiahli za posledný ukončený ročník štúdia študijný priemer
do 1,4. Granty sú určené na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými
zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými
pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzami...) alebo
so štúdiom na škole obdobného typu na pol alebo celý školský rok.
Uzávierka je 30. októbra 2013. Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk.

DÁNSKO
Vzdelávacie kurzy na ľudových školách
Dánske ľudové školy (Højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy
v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy sú
väčšinou v anglickom jazyku. Každá škola poskytuje určitý počet štipendií cudzincom,
ktorí sa hlásia na kurz v minimálnej dĺžke 8 týždňov.
Uzávierka je priebežne, v závislosti od konkrétnej školy, bližšie informácie:
www.danishfolkhighschools.com (Forside > Apply > Financial support)

Na čo nezabudnúť pri predkladaní
žiadosti o štipendium?

Každé štipendium má špecifické požiadavky,
ktoré sú uvedené v podmienkach
a v žiadosti/prihláške; bez splnenia hoci len
jednej podmienky môže vaša námaha vyjsť
nadarmo,

uchádzačov môže byť viac, a tak okrem
študijných výsledkov rozhoduje kvalita
vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie
všetkých požadovaných dokladov
(akceptačný list, odporúčacie listy, doklady
o jazykových znalostiach, študijné výsledky),

žiadosť musí byť doručená poštou alebo
podaná on-line načas,

akceptovaná je len kompletná žiadosť,
s požadovaným počtom originálov a fotokópií
materiálov,

žiadosť vás reprezentuje a často je jediným
obrazom o vás,

urobte si kópiu odovzdávaných materiálov
pre seba.
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INDIA
Štipendiá indickej vlády na celé bakalárske štúdium
Štipendium je určené pre absolventov strednej školy (resp. študentov v maturitnom
ročníku) alebo študentov VŠ v nižšom ročníku pre všetky vedné odbory s výnimkou
medicíny a zubného lekárstva. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk na pokročilej
úrovni. Cestovné náklady si hradí štipendista.
Uzávierka je spravidla v januári on-line na http://granty.saia.sk.



INDONÉZIA
Štipendiá indonézskej vlády Darmasiswa
Štipendium je určené na pokrytie nákladov na ročný študijný pobyt v oblasti
indonézskeho umenia a kultúry (indonézsky jazyk, umenie, tradičná hudba, remeslá)
na 45 indonézskych univerzitách. Cestovné náklady si hradí štipendista sám.
Uzávierka je spravidla v novembri. Bližšie informácie: www.indonesia.sk.



JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO (MEXT) pre maturantov
a absolventov stredných škôl na celé bakalárske štúdium (5-ročné).
Uzávierka je v júni 2014 on-line na http://granty.saia.sk.
Štipendium na odborné nadstavbové štúdium pre absolventov stredných škôl
Štipendium je určené študentom strednej školy v maturitnom ročníku, absolventom
strednej školy a študentov VŠ do 21 rokov, ktorí ovládajú japonský alebo anglický jazyk,
sú ochotní sa učiť japončinu a študovať v nej. Štúdium trvá 3 roky.
Uzávierka je v júni 2014 on-line na http://granty.saia.sk.



Podávanie žiadostí na www.saia.sk
Predpokladom pre podanie žiadosti cez
www.saia.sk je registrácia užívateľa
v databáze štipendií a grantov. Registráciou
získa prihlasovacie meno a heslo, s ktorým
si môže vytvárať a priebežne upravovať
žiadosť o zvolené štipendium, resp. aj
žiadosť odoslať (podať). Spravidla platí,
že vytvorenie žiadosti ku konkrétnemu
štipendiu je možné dva mesiace pred
uzávierkou.
Skontrolujte si, či máte vyplnené všetky
povinné polia a vložené všetky požadované
prílohy. Nezabudnite žiadosť v on-line
systéme odoslať, a to pred termínom
uzávierky.
Pri podávaní žiadosti on-line si zistite, ktoré
materiály musia byť do stanoveného
termínu doručené aj v papierovej verzii
(poštou/osobne), aby vaša práca nevyšla
nazmar.

MACEDÓNSKO
Štipendium Ministerstva školstva a vedy Macedónskej republiky na bakalárske štúdium (v macedónskom jazyku)
Štipendium je určené cudzincom vo veku do 30 rokov na štúdium na macedónskych verejných vysokých školách, na ktorých je
vyučovacím jazykom macedónčina. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny (súčasťou štipendia je intenzívny kurz macedónčiny).
Uzávierka je spravidla v máji. Bližšie informácie: www.stipendii.mon.gov.mk/foreign-in-macedonian.
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Štipendium macedónskej vlády na bakalárske štúdium informačných
a komunikačných vied a technológií v anglickom jazyku
Štipendium je určené cudzincom vo veku do 22 rokov, ktorí chcú na Univerzite
informačných vied a technológií Sv. Pavla Apoštola v Ochride (www.uist.edu.mk)
študovať odbory: Komunikačné siete a bezpečnosť, Počítačová veda a inžinierstvo,
Informačné systémy, vizualizácia, multimédiá a animácia, Informačná teória
a analýza, Umelá inteligencia a robotika.
Uzávierka je spravidla v júni. Bližšie informácie: www.stipendii.mon.gov.mk/
foreign-in-english.


NEMECKO
The job of my life
Pracovno-vzdelávací program The job of my life je určený pre mladých ľudí
z Európskej únie vo veku 18 až 30 rokov, s ukončeným stredoškolským vzdelaním
s dobrými výsledkami a znalosťou nemeckého jazyka minimálne na úrovni A2.
Program umožňuje zahraničným záujemcom absolvovať nemecké štúdium „duale
betriebliche Berufsausbildung“. Ide o trojročné stredoškolské štúdium, ukončené
výučným listom. Pozostáva z výučby v škole a z praxe vo firme (zamestnanie na
skrátený úväzok).
Uzávierka je priebežne v personálnej agentúre Labora. Bližšie informácie:
www.labora.sk/studuj-pracuj-a-zarabaj-v-nemecku-cez-program-the-job-of-my-life.



RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na celé bakalárske štúdium (3 − 4 roky) všetkých odborov,
okrem odborov z oblasti kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy. Je určené
maturantom a absolventom strednej školy s maturitou, ktorí ovládajú ruský jazyk
a majú/mali výborné študijné výsledky. Súčasťou výberu je osobný pohovor.
Uzávierka je 11. februára 2014 on-line na http://granty.saia.sk.
Štipendium na bakalárske štúdium na MGIMO (Moskovský štátny inštitút
medzinárodných vzťahov). Štipendium je určené študentom VŠ, maturantom
a absolventom strednej školy s maturitou so záujmom o medzinárodné vzťahy,
ktorí aktívne ovládajú ruský a minimálne jeden ďalší svetový jazyk.
Uzávierka je 15. mája 2014 on-line na http://granty.saia.sk.

Termín uzávierky a predkladanie žiadosti
Ako môže byť stanovený termín?
- priebežne
- do určitého dátumu (prípadne aj hodiny)
Ako predložiť žiadosť?
Je viacero možností:
- v papierovej forme (originál, kópie – ak je vo výzve
uvedené, v akom poradí majú byť jednotlivé
dokumenty v sade zoradené, dodržte ho),
- v papierovej forme a súčasne aj elektronickej
(e-mailom, na CD),
- on-line, niektoré materiály musia byť naskenované
a priložené,
- on-line, niektoré materiály musia byť doručené
v papierovej forme.
Ak to z výzvy nie je jasné, overte si, či termín
uzávierky znamená, že v tento deň stačí žiadosť
podať (rozhoduje dátum poštovej pečiatky),
alebo v tento deň musí byť žiadosť fyzicky na
určenom mieste (často býva stanovená aj hodina
uzávierky). V tom druhom prípade musíte počítať
s tým, že doručenie (najmä do zahraničia) môže
trvať niekoľko dní. Niektorí vyhlasovatelia/
administrátori programov upozorňujú, že majú
zriadený poštový priečinok a nepreberajú zásielky
od doručovacích služieb, ktoré vyžadujú osobné
prevzatie. Nespoliehajte sa, že termín stihnete, ak
podklady pošlete e-mailom alebo faxom. Niektorí
vyhlasovatelia/administrátori programov upozorňujú,
že takéto žiadosti neakceptujú.
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TAIWAN
Taiwanský štipendijný program na bakalárske štúdium (maximálne 4 roky)
Uzávierka je spravidla v marci v Taipejskej reprezentačnej kancelárii v Bratislave. Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk.
THAJSKO
Štipendiá na medzinárodný bakalaureát (International Baccalaureate) na The Regent´s School
Štipendium je určené stredoškolákom, ktorí majú pred sebou ešte 2 roky štúdia na strednej školy, s výbornými výsledkami v škole
(uchádzač musí patriť medzi 10 najlepších žiakov z angličtiny a matematiky v triede), výbornou písanou i hovorenou angličtinu (test
a pohovor), výbornými spoločenskými zručnosťami a pevnou vôľou. Vhodný je hudobný, športový alebo herecký talent.
Uzávierka prihlášok je spravidla v marci on-line na www.regents.ac.th/scholarship.



TURECKO
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari)
Štipendiá na celé bakalárske štúdium (pre uchádzačov do 20 rokov):
- Čiernomorský štipendijný program (Black Sea Undergraduate Scholarship Program), všetky vedné odbory
okrem lekárskych vied, islamských štúdií a tureckého jazyka a literatúry

- Štipendijný program Ibniho Sinu zameraný na lekárske vedy (Ibni Sina Medical
Sciences Scholarship)
- Štipendijný program Junusa Emreho na štúdium tureckého jazyka (Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program)
- Islamské štúdiá (Islamic Studies Scholarship Program)

Uzávierka prihlášok je spravidla v máji až júni, bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr.


USA, VEĽKÁ BRITÁNIA
Stredoškolský štipendijný program/Secondary School Scholarship Program
Program 1-ročných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii je určený študentom 2. ročníka
gymnázií a sexty osemročných gymnázií. Krytie nákladov na cestovné, víza a časť vreckového vyžaduje finančnú spoluúčasť (sponzori,
rodičia, a pod.).
Uzávierka prihlášok je spravidla v novembri. Bližšie informácie: www.osf.sk.
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Štipendiá a programy finančnej podpory pre stredoškolákov na Slovensku

Okrem štipendií na štúdium v zahraničí existujú aj rôzne štipendiá a programy finančnej
podpory, ktoré môžu získať stredoškoláci počas stredoškolského štúdia na Slovensku.
Niektoré štipendiá nemusia byť v danom roku poskytované.










Štipendijný program pre talentovaných rómskych študentov stredných škôl
– cieľom štipendia je uľahčiť štúdium rómskych študentov zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Bližšie informácie: www.osf.sk.
Štipendiá Medzinárodnej školy The British International School Bratislava
na 2-ročný program IBDP
Medzinárodná škola The British International School Bratislava ponúka štipendium
pre študentov 2. ročníka gymnázia alebo strednej odbornej školy na 2-ročný program
International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP. Nevyhnutnou podmienkou
na zaradenie do výberového konania je výborná znalosť anglického jazyka, keďže celé
štúdium je v angličtine. Štipendium je určené pre študenta so slovenskou národnosťou
a trvalým pobytom na Slovensku. Bližšie informácie: www.bis.sk.
Štipendijný program U.S. Steel Košice – podporuje talentované deti z detských
domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených podmienok na východnom
Slovensku v štúdiu na vysokej škole. Bližšie informácie: www.usske.sk.
Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska Cez prekážky ku hviezdam
– 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 v 3. a 4. semestri.
Bližšie informácie: www.nds.sk.
Štipendijný program Západoslovenskej energetiky pre angažovaných a flexibilných
štvrtákov stredných priemyselných škôl a stredných odborných učilíšť.
Bližšie informácie: www.zse.sk.



Stredoškolské sociálne štipendiá

– štipendium môže získať žiak denného
štúdia strednej školy, ak sa spoločne
posudzuje s osobami:
a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke v hmotnej
núdzi,
b) u ktorých jedna dvanástina príjmu
za kalendárny rok predchádzajúci
kalendárnemu roku, v ktorom sa
žiada o štipendium, je najviac vo výške
životného minima.
Výška štipendia závisí od priemerného
prospechu v predchádzajúcom polroku
školského vyučovania a od výšky
životného minima nezaopatreného
dieťaťa.
V školskom roku 2013/2014 je:
45,21 eura (pri priemernom prospechu
žiaka do 2,0 vrátane),
31,65 eura (pri priemernom prospechu
horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane) a
22,61 eura (pri priemernom prospechu
žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane).
Bližšie informácie: www.uips.sk.
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Štipendijný program Kia Motors Slovakia pre študentov stredných odborných škôl je určený žiakom odborov
so zameraním na automobilový priemysel (mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, mechatronik, mechanik
elektrotechnik, programátor zváracích a obrábacích strojov a zariadení, autoopravár – elektrikár, karosár, lakovník,
mechanik špecialista automobilovej výroby).
Bližšie informácie: www.kia.sk (Zamestnanie > Štipendijný program > Štipendiá pre študentov SŠ)
Program AXA Fond na rozvoj vedeckých projektov študentov – je určený talentovaným mladým ľuďom do 26 rokov
zo sociálne slabších rodín. Žiak/študent musí vo vybranej oblasti dosahovať výborný študijný prospech, preukázať
mimoškolskú aktivitu v účasti na olympiádach, súťažiach a angažovať sa v školských záujmových činnostiach.
Bližšie informácie: www.axafond.sk/vyzva/.
Grantový program Talenty Novej Európy je určený výnimočným mladým športovcom, umelcom a vedcom, ktorí
navštevujú základnú, strednú alebo vysokú školu. Uzávierka prihlášok je 15. októbra 2013.
Bližšie informácie: www.tne.sk/kriteria-programu.

Brigáda
Jedným zo zdrojov financovania štúdia môže byť príjem z práce, z rôznych jednorazových, krátkodobých, ale aj
dlhodobých brigád. Ako študent si však vopred musíte odpovedať na otázku, koľko času môžete práci popri plnení
školských povinností venovať.
Brigádu si môžete nájsť na internete, kde je niekoľko portálov špecializovaných na pracovné ponuky (napríklad
www.profesia.sk, www.brigada.sk, www.kariera.sk, http://praca.bazar.sk, www.ponuky.sk), sekcie s vyhľadávaním
brigád sú aj na viacerých portáloch určených študentom (napríklad www.studentskefinancie.sk/brigady, www.zones.sk/
studentske-brigady), na stránkach pracovno-personálnych agentúr, v rôznych novinách s inzerciou, prípadne oznamy
s ponukou „Hľadáme brigádnika/Ponúkame brigádu“ môžete nájsť na rôznych obchodoch či výveskách... Môžete sa
stretnúť aj s neserióznymi ponukami. Spravidla by ste opatrne mali pristupovať k ponukám, kde je kontaktom iba
telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa, a po nadviazaní kontaktu od vás žiadajú poplatok za poskytnutie ďalších
informácií.
Všeobecné informácie o zamestnávaní na Slovensku, ale aj v zahraničí, nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny (www.upsvar.sk) a portáli Európskych služieb zamestnanosti – EURopean Employment Services (www.eures.sk).
Viaceré portály zamerané na pracovné ponuky umožňujú záujemcom zriadiť si „agenta“, ktorý ich upozorní, keď je na
portáli zverejnené ponuka, ktoré zodpovedá ich záujmu.
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ŠTÚDIUM NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Vysokoškolské štúdium poskytuje na území Slovenska v súčasnosti 20 verejných vysokých
škôl, 3 štátne vysoké školy, 13 súkromných vysokých škôl a 4 zahraničné vysoké
školy.
Vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované študijné programy,
a to v troch stupňoch:
1. stupeň – bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej 3 roky
a najviac 4 roky.
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program.
Štúdium trvá najmenej 1 a najviac 3 roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia bakalárskeho
študijného programu a nadväzujúceho programu 2. stupňa v tom istom alebo
príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 a najviac 6 rokov.
3. stupeň – doktorandský študijný program. Štandardná dĺžka štúdia v dennej
forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme najviac 5 rokov.
Štúdium na vysokých školách môže byť v dennej a externej forme štúdia v prezenčnej,
dištančnej alebo kombinovanej metóde.
Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach.
Externá forma štúdia je založená prevažne na samostatnom štúdiu a konzultáciách alebo
sústredeniach v týždenných alebo inak stanovených intervaloch.
Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učiteľ v priamom
kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú
v prezenčnej metóde štúdia. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa
so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených
na využívaní počítačových sietí.

Prijímanie na vysoké školy
Podmienky na prijatie stanovuje vysoká
škola. Majú byť zverejnené na webových
stránkach fakúlt a vysokých škôl najneskôr
do 20. septembra alebo najneskôr dva
mesiace pred posledným dňom určeným na
podanie prihlášok. Základnou podmienkou
prijatia na bakalárske štúdium je získanie
úplného stredného vzdelania alebo úplného
stredného odborného vzdelania. Túto
podmienku spĺňajú absolventi strednej školy
s vysvedčením o maturitnej skúške.
Uzávierka prihlášok (na predpísanom tlačive
alebo v elektronickej podobe) na bakalárske
štúdium je spravidla koncom februára
a koncom marca. Pri študijných odboroch,
na ktoré sa robia talentové prijímacie skúšky,
sú termíny prijímacieho konania skôr
a prihlášky vysoké školy prijímajú už
od novembra.
Školy môžu od uchádzačov vyberať poplatok
za podanie prihlášky. Pre akademický rok
2013/2014 sa pohyboval od 0 do 70 eur.
Pri podaní elektronickej prihlášky môže byť
poplatok nižší.

Informácie na internete
Ako na vysokú školu – www.uips.sk
(Ústav informácií a prognóz školstva)

Sprievodca výberom vysokej školy – www.PortalVS.sk
(Portál vysokých škôl)
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VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia umení v Banskej Bystrici
www.aku.sk
Fakulta dramatických umení
Fakulta múzických umení
Fakulta výtvarných umení

Ekonomická univerzita v Bratislave
www.euba.sk
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta, Košice

Katolícka univerzita v Ružomberku
www.ku.sk
Fakulta zdravotníctva
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Teologická fakulta, Košice

Prešovská univerzita v Prešove
www.unipo.sk
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Fakulta športu
Fakulta zdravotníckych odborov
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta

12

Slovenská poľnohospodárska univerzita Technická univerzita vo Zvolene
v Nitre
www.spu.sk
www.tuzvo.sk
Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho
rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného
inžinierstva
Technická fakulta

Slovenská technická univerzita
v Bratislave
www.stuba.sk
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Fakulta informatiky a informačných
technológií
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta

Technická univerzita v Košiciach
www.tuke.sk
Ekonomická fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta umení
Fakulta výrobných technológií, Prešov
Hutnícka fakulta
Letecká fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta

Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta environmentálnej a výrobnej
techniky
Lesnícka fakulta

Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne
www.tnuni.sk
Fakulta
Fakulta
Fakulta
Fakulta

priemyselných technológií, Púchov
sociálno-ekonomických vzťahov
špeciálnej techniky
zdravotníctva

Trnavská univerzita v Trnave
www.truni.sk
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Teologická fakulta, Bratislava

Univerzita J. Selyeho v Komárne
www.ujs.sk
Ekonomická fakulta
Pedagogická fakulta
Reformovaná teologická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
www.uniba.sk v Košiciach
www.upjs.sk
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Fakulta telesnej výchovy a športu
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta, Martin
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

www.umb.sk

Ekonomická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Fakulta prírodných vied
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta

Akadémia ozbrojených síl generála
M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
www.aos.sk
Akadémia Policajného zboru
v Bratislave
www.akademiapz.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
www.ucm.sk Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave
www.szu.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Filozofická fakulta

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
www.uvlf.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
www.ukf.sk Vysoká škola múzických umení
v Bratislave
www.vsmu.sk
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

Divadelná fakulta
Filmová a televízna fakulta
Hudobná a tanečná fakulta

Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave
www.vsvu.sk

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií
Fakulta verejného zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica
Lekárska fakulta

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia médií, vysoká škola
mediálnej a marketingovej
komunikácie v Bratislave
www.akademiamedii.sk

Bratislavská medzinárodná škola
liberálnych štúdií v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
www.bisla.sk
www.uniza.sk
Elektrotechnická fakulta
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov
Fakulta humanitných vied
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta

Dubnický technologický inštitút
www.dti.sk
v Dubnici nad Váhom
Hudobná a umelecká akadémia
Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
www.huaja.org

13

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
www.paneurouni.com práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta ekonómie a podnikania
www.vssvalzbety.sk
Fakulta
Fakulta
Fakulta
Fakulta

informatiky
masmédií
práva
psychológie

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
www.sevs.sk
Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave
www.vsemvs.sk
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
www.guni.sk
Fakulta medzinárodného podnikania
Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií
Fakulta cestovného ruchu

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
www.vsm.sk
Vysoká škola medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove
www.ismpo.sk
Vysoká škola v Sládkovičove
www.vssladkovicovo.sk
Fakulta práva Janka Jesenského
Fakulta sociálnych štúdií
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
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ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Prípravné kurzy na prijímacie konanie
Záujemcovia o štúdium na vysokej škole
môžu svoje šance na úspešné zvládnutie
prijímacích skúšok zvýšiť absolvovaním
prípravných kurzov na prijímacie konanie.

Na Slovensku pôsobí viacero inštitúcií,
Bankovní institut vysoká škola
ktoré ponúkajú krátkodobé či dlhodobé,
www.bivs.sk intenzívne či polointenzívne prípravné kurzy.
Tie môžu byť zamerané buď na jazyk,
Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz alebo na rôzne profilové predmety, ale aj
na Národnú porovnávaciu skúšku. Tá je síce
Vysoká škola hotelová v Praze
určená záujemcom o štúdium na českých
www.vsh.cz
vysokých školách (na viacerých môže
Vysoká škola mezinárodních
nahradiť prijímaciu skúšku), akceptujú ju
a veřejných vztahů Praha
už aj niektoré slovenské vysoké školy a dá
www.vip-vs.sk sa robiť aj na Slovensku. V školskom roku
2013/2014 bude šesť termínov: 7. december
Zahraničné vysoké školy poskytujú
2013, 8. február, 15. marec, 12. apríl,
vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej 8. a 31. máj 2013. Bližšie informácie:
republiky podľa právnych predpisov štátu ich
www.scio.sk.
sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Dni otvorených dverí
Slovenskej republiky.
Práva a povinnosti študentov zahraničných
Väčšina vysokých škôl pre záujemcov
vysokých škôl nie sú upravené slovenským
o štúdium pripravuje Dni otvorených dverí,
zákonom o vysokých školách, ale právnymi
na ktorých môžu získať bližšie informácie
predpismi štátu ich sídla.
o škole, štúdiu, prijímacom konaní, profile
O rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní
s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej absolventa. Informácie o ich konaní sú
republiky (vysokoškolský diplom, vysvedčenie
zverejňované na stránkach vysokých škôl,
o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa
na Portáli vysokých škôl www.PortalVS.sk
rozhoduje rovnako, ako v prípade dokladov
(Kalendár) alebo na portáli ZoznamŠkôl
o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí.
www.zoznamskol.eu (Najbližšie akcie na
školách).

UZNÁVANIE ČASTI ŠTÚDIA A DOKLADOV O VZDELANÍ
Ak plánujete štúdium v zahraničí, do prípravy zahrňte aj problematiku uznávania dokladov o vzdelaní, ktoré získate. Môže sa stať, že doklad budete
potrebovať uznať na účely pokračovania štúdia (uznanie na akademické účely). Zistite si vopred, aké podklady budete potrebovať pri predkladaní
žiadosti o ekvivalenciu štúdia v zahraničí (uznanie časti zahraničného štúdia a zrovnocenenie s príslušným ročníkom strednej školy v SR a prevod
známok do slovenskej klasifikačnej stupnice), aby ste ich od zahraničnej školy získali skôr, než sa vrátite na Slovensko. Škola od vás môže žiadať
vykonanie doplňujúcich skúšok. Napríklad ak ste sa rozhodli tretí rok stredoškolského štúdia absolvovať v zahraničí a po návrate chcete pokračovať
v 4. ročníku, musíte počítať s doplňujúcimi skúškami z predmetov, ktoré ste v zahraničí nemali.
Bližšie informácie by vám mal poskytnúť riaditeľ strednej školy. O uznaní vzdelania zo strednej školy v zahraničí rozhoduje príslušný obvodný úrad
v sídle kraja, o uznaní vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí na akademické účely rozhoduje vysoká škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie
v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako je získané vzdelanie. Ak v Slovenskej republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou medzinárodnej siete UNESCO
– ENIC a medzinárodnej siete Európskej únie – NARIC). Bližšie informácie o stredisku a jeho službách: www.minedu.sk.
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní je automatické v prípade, ak je medzi Slovenskou republikou a štátom, z ktorého doklad pochádza,
uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (takáto dohoda je podpísaná s Českou republikou,
Chorvátskou republikou, Maďarskou republikou, Spolkovou republikou Nemecko, Poľskou republikou a Rumunskou republikou). Doklad
o vysokoškolskom vzdelaní 3. stupňa (PhD.) získaný v členskom štáte Európskej únie, EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) alebo vo Švajčiarsku
uzná ministerstvo školstva automaticky.
Ekvivalenciu časti štúdia a ročníkových vysvedčení vydaných na strednej škole v zahraničí, prevod získaných známok do slovenskej klasifikačnej
stupnice pre riaditeľov stredných škôl, k prijímaciemu konaniu na vysokú školu v SR; alebo vydanie stanoviska k úrovni záverečného dokladu
o vzdelaní získaného v zahraničí (maturitné vysvedčenie alebo absolventský diplom), ktoré je potrebné k nostrifikácii na príslušnom obvodnom
úrade, vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV). Zákonná lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.
K vyplnenej žiadosti (formulár je dostupný na www.minedu.sk), treba predložiť doklad(y) o vzdelaní získaný(é) v zahraničí (notárom overená
kópia s prekladom do slovenského jazyka – v záujme znížiť finančné náklady žiadateľov stredisko akceptuje vlastný preklad dokladov v anglickom,
nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom má však právo dožiadať si súdny preklad)
a posledné ročníkové vysvedčenie z kmeňovej školy (kópia).
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní tiež vydáva „Posúdenie štúdia v zahraničí“, najmä pre účely zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne
a zamestnávateľov, ako jeden z dokladov pre vyplácanie zdravotného, sociálneho poistenia, rodinných prídavkov alebo uplatnenia daňového
bonusu.
Bližšie informácie: www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/
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ŠTÚDIUM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ
Občania Slovenskej republiky môžu absolvovať časť štúdia, prípadne celé vysokoškolské
štúdium v ľubovoľnej krajine sveta. Samozrejme, po splnení kritérií, ktoré v danej krajine
platia pre prijatie na štúdium. Okrem ukončeného stredoškolského vzdelania sú to najmä
ovládanie vyučovacieho jazyka a splnenie podmienok na pobyt v danej krajine.
V tejto príručke sme sa zamerali najmä na štúdium v krajinách EÚ, keďže Slovenská
republika je členskou krajinou. Prinášame základné informácie o vysokoškolskom systéme,
o prijímaní na bakalárske štúdium a vybrané webové stránky, na ktorých záujemcovia
získajú bližšie informácie.
Vysokoškolské štúdium v Európskej únii v skratke
Všetky členské štáty EÚ v rámci vytvárania Európskeho vysokoškolského priestoru
(tzv. bolonský proces) zaviedli trojstupňový systém vzdelávania (bakalárske, magisterské
a doktorandské štúdium).
 Občania EÚ majú právo študovať na ľubovoľnej vysokej škole v ktoromkoľvek členskom
štáte EÚ za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci.
 Podmienky prijatia na univerzitu sa medzi jednotlivými krajinami a univerzitami značne
líšia. Univerzita v inom členskom štáte však nemôže odmietnuť prístup k odbornej
príprave alebo vzdelaniu na základe štátnej príslušnosti uchádzača.
 Jednou z podmienok prijatia na univerzitu môže byť znalosť jazyka hostiteľskej krajiny,
a preto od uchádzača môžu v niektorých krajinách žiadať absolvovanie jazykového
testu.
 Ak sa občan EÚ rozhodne študovať v inom členskom štáte EÚ, má nárok na rovnaké
školné ako štátni príslušníci danej krajiny. Toto pravidlo sa nevzťahuje na podporu
na pokrytie životných nákladov počas štúdia a pôžičky. Niektoré krajiny však môžu
z vlastnej iniciatívy poskytovať takúto formu finančnej podpory aj pre zahraničných
študentov.
 Keďže v EÚ neexistuje systém automatického uznávania dosiahnutého vzdelania,
študentom, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu v inom členskom štáte EÚ, sa
odporúča, aby si vopred overili či im bude uznané ukončené vzdelanie. Informácie
o uznávaní zahraničných diplomov záujemcovia nájdu aj na portáli siete ENIC-NARIC
(Európska sieť informačných stredísk – Národné informačné strediská pre uznávanie
dokladov o vzdelaní) www.enic-naric.net.
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Štúdium v EÚ na internete
Informáciám o štúdiu v krajinách EÚ je
venovaných veľa rôznych portálov. Viaceré
krajiny majú portály typu Štúdium v.../
Study in..., na ktorých záujemcovia nájdu
informácie o školskom systéme,
o študijných príležitostiach, štipendiách,
podmienkach pobytu, nákladoch na
štúdium a pobyt... Na tieto portály vás
upozorníme pri jednotlivých krajinách.
Okrem nich existujú aj viaceré európske
portály, ktorých úlohou je najmä pomôcť
záujemcom zorientovať sa.
Eurypedia – informácie o vzdelávacích
systémoch https://webgate.ec.europa.eu/
fpfis/mwikis/eurydice/index.php?title=Home
Study in Europe – prehľad univerzít,
študijných programov a kurzov, štipendií
http://ec.europa.eu/education/
study-in-europe/
Ploteus – Portal of Learning

Opportunities Throughout the European
Space – informácie o vzdelávacích

možnostiach v Európe
http://ec.europa.eu/ploteus/
Studyportals – portál, ktorý zastrešuje
viaceré stránky, na ktorých je možné
vyhľadávať bakalárske, magisterské,
doktorandské programy a rôzne kurzy
na európskych vysokých školách, ako aj
štipendiá
http://www.studyportals.eu

BELGICKO

Belgické kráľovstvo (Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgie)
Úradné jazyky: francúzština (valónčina), holandčina (flámčina), nemčina

Belgicko je od roku 1993 federatívnym štátom a delí sa na tri samostatné regióny: Flámsko, Zaujímavé webové stránky o štúdiu
Valónsko a Brusel – hlavné mesto. Keďže vysoké školstvo vo Flámsku a vo Valónsku sa
www.studyinflanders.be – portál o štúdiu
vyznačuje niekoľkými odlišnosťami, predstavujeme každú časť samostatne.
Na univerzitách a vysokých školách sa platí školné, pre občanov členských krajín Európskej
únie je minimálne 550 eur ročne za bakalárske a magisterské programy.
FLÁMSKO
Vysokoškolské vzdelávanie zabezpečujú dva typy vysokoškolských inštitúcií: univerzity
(Universiteit) a odborné vysoké školy (Hogeschool). Vysoké školy ponúkajú odborne
orientované bakalárske štúdium. Asociačné dohody o spolupráci medzi niektorými
univerzitami a vysokými školami umožňujú prechod z jedného typu inštitúcie na druhý,
prostredníctvom tzv. premosťovacích kurzov.

vo Flámskom spoločenstve

www.studyinbelgium.be – portál o štúdiu
vo Francúzskom spoločenstve
www.student.be – informácie pre študentov
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia,
informácie o jazykových kurzoch v Belgicku
a Holandsku
www.siep.be – informačný servis o štúdiu
a zamestnaní

Na flámskych univerzitách a vysokých školách sa vyučuje v holandskom jazyku,
v niektorých prípadoch aj v anglickom jazyku. Prijímacie skúšky sa vyžadujú len na niektoré odbory, ako napríklad stavebné inžinierstvo,
architektúra, medicína, zubná medicína, morské vedy a výtvarné umenie.
VALÓNSKO
Vysokoškolské vzdelávanie zabezpečujú v súčasnosti štyri typy vysokoškolských inštitúcií: univerzity (Université), vyššie odborné školy
(Haute École), inštitúty architektúry (Institut supérieur d´Architecture) a vysoké školy umenia (École supérieure des Arts).
Slovenskí študenti, ktorí chcú absolvovať vysokoškolské štúdium vo Valónsku, musia mať ekvivalent belgického diplomu o ukončení
strednej školy (napr. Certificat d‘Enseignement secondaire supérieur – CESS alebo Diplôme d‘aptitude à accéder à l‘enseignement supérieur
– DAES, t. j. maturitu). Ekvivalenciu vykonáva Ministère de la Communauté française, Service des équivalences. Inak musia zložiť
prijímaciu skúšku, ktorú organizuje príslušná univerzita. Každá univerzita vypisuje ročne dva termíny prijímacích skúšok (júl, september).
Sylaby ku skúškam poskytuje oddelenie prijímacích skúšok.
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Bulharská republika (Република България)
Úradný jazyk: bulharčina

BULHARSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje v súčasnosti 52 štátnych a súkromných vysokých
škôl, ktoré sa delia na univerzity (университети), odborné vysoké školy (специализирани
висши училища) a nezávislé vysoké školy (самостоятелни колежи).

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
http://rsvu.mon.bg – portál Hodnotenie
systému vysokoškolského vzdelávania
v Bulharsku, zoznam bulharských vysokých
škôl a ich ranking
www.neaa.government.bg – Národná agentúra
pre hodnotenie a akreditáciu, zoznam
akreditovaných vysokoškolských inštitúcií

Záujemcovia o štúdium na bulharských vysokých školách z krajín EÚ musia mať
ukončené stredoškolské vzdelanie na úrovni, ktorá ich oprávňuje študovať na domácej
vysokej škole. Absolventi nebulharských stredných škôl musia predložiť doklad o uznaní
stredoškolského vzdelania – certifikát ministerstva školstva a vedy s prepočítaním
známok v jednotlivých predmetoch podľa bulharského systému hodnotenia. Termín
predkladania prihlášky stanovuje vysoká škola. Prijatie je limitované iba kvótou pre štátom
podporovaných študentov. Ostatní študenti si štúdium platia sami. Zahraniční študenti
musia absolvovať prípravný jazykový kurz v závislosti od vybraného študijného odboru. Poplatky pre študentov, ktorí si sami platia štúdium,
každoročne určuje vláda.

CYPRUS

Cyperská republika (Κυπριακή Δημοκρατία/Kypriakn Dimokratia)
Úradné jazyky: novogréčtina, turečtina a angličtina

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (Πανεπιστήμιο; v súčasnosti sú tri verejné
a päť súkromných) a vysoké školy (Σχολές Ανώτερης).
Vysokoškolské štúdium je trojstupňové. Uchádzači musia predložiť doklad o maturite.
Študenti sa prijímajú na základe prijímacích pohovorov, počet miest je obmedzený.
Študenti musia mať dobrú znalosť gréckeho alebo tureckého jazyka, najmä súkromné
vysokoškolské inštitúcie ponúkajú programy v anglickom jazyku.
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Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.highereducation.ac.cy – informácie
o vysokoškolskom vzdelávaní
www.kysats.ac.cy – uznávanie dokladov
o vzdelávaní (agentúra KYSATS)

Česká republika
Úradný jazyk: čeština

ČESKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje 26 verejných, 2 štátne a 44 súkromných vysokých
škôl. Na verejných vysokých školách sa neplatí školné, na súkromných sa školné pohybuje
od 2 000 do 15 000 USD ročne.
Podmienkou na prijatie v bakalárskom programe je dosiahnutie úplného stredného
odborného vzdelania (na štúdium v oblasti umenia môžu byť prijatí aj uchádzači s vyšším
odborným vzdelaním poskytovaným konzervatóriami, výnimočne aj uchádzači bez úplného
stredného odborného vzdelania alebo vyššieho odborného vzdelania na konzervatóriu).
Počet on-line prihlášok, ktoré si môže uchádzač o štúdium podať, nie je obmedzený. Za
úkony spojené s prijímacím konaním môže verejná vysoká škola stanoviť poplatok. Bližšie
informácie o podmienkach prijatia získajú záujemcovia priamo na študijných oddeleniach
vysokých škôl alebo fakúlt a ich webových stránkach.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.studyin.cz – portál pre zahraničných
uchádzačov o vysokoškolské štúdium
www.czech.cz – informácie o štúdiu v Česku
www.vysokeskoly.cz – zoznam vysokých škôl
www.naric.cz – uznávanie dokladov
o vzdelávaní, vyhľadávacia databáza študijných
programov
www.scio.cz – informácie o Národnej
porovnávacej skúške, niektoré školy ju
akceptujú ako náhradu prijímacieho konania

V roku 2001 slovenská a česká vláda podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní ovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v SR a v ČR.

DÁNSKO

Dánske kráľovstvo (Kongeriget Danmark)
Úradné jazyky: dánčina (na Faerských ostrovoch aj faerský jazyk; v Grónsku inuitský jazyk)

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné vysokoškolské inštitúcie.
Univerzitný sektor tvorí 8 univerzít (Universitet), neuniverzitný sektor tvoria odborné
vysoké školy (Professionshøjskoler) a akadémie (Erhvervsakademier). Základnou
podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončené stredoškolské vzdelanie (12 rokov
školskej dochádzky) – maturita alebo dánsky ekvivalent maturity (studentereksamen;
højere forberedelseseksamen; højere handelseksamen; højere teknisk eksamen) a
ovládanie vyučovacieho jazyka. Väčšina bakalárskych programov sa vyučuje v dánčine.
Prihlášky sa podávajú spravidla do 15. marca na štúdium začínajúce sa v auguste alebo
v septembri a do 1. septembra na štúdium začínajúce sa v januári alebo vo februári.
Formulár prihlášky školy spravidla zverejňujú dva mesiace pred termínom uzávierky.
Študenti z krajín EÚ spravidla neplatia školné, okrem verejných škôl sa to týka aj mnohých
súkromných.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.studyindenmark.dk – portál o štúdiu
v Dánsku
http://dkuni.dk – portál Universities
Denmark, spoločný portál všetkých ôsmich
dánskych univerzít
www.ug.dk – UddannelsesGuide –
sprievodca vzdelávaním, informácie
o programoch v anglickom jazyku
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Estónska republika (Eesti Vabariik)
Úradný jazyk: estónčina

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

FÍNSKO

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.studyinestonia.ee – portál o vzdelávaní
v Estónsku
www.archimedes.ee/enic – estónsky ENIC/
NARIC, informácie o vysokoškolskom systéme,
zoznam akreditovaných univerzít, stredisko
na uznávanie dokladov o vzdelaní/akreditačné
centrum

Fínska republika (Suomen Tasavalta/Republiken Finland)
Úradné jazyky: fínčina, švédčina

Vysokoškolské vzdelávanie vo Fínsku poskytuje 20 univerzít (yliopisto/universitet – fínsky/
švédsky) a 29 odborných polytechník (ammattikorkeakoulut/yrkeshôgskolor – skr.
AMK/YH), ktoré reprezentujú mimouniverzitné vzdelávanie. Desať univerzít má tradičný
multidisciplinárny charakter a desať je špecializovaných. Vysokoškolské štúdium trvá 3
až 6 rokov a je bezplatné. Takmer všetky bakalárske programy sú vyučované vo fínčine
alebo švédčine, preto musí uchádzač o takéto štúdium ovládať jeden z týchto jazykov.
Fínske školy poskytujú kurzy a programy aj v iných jazykoch, najmä v angličtine.
Vyhľadávacia databáza takýchto programov je na www.studyinfinland.fi.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.studyinfinland.fi – informácie o štúdiu vo
Fínsku
www.edu.fi – všeobecné informácie
o vzdelávacom systéme
www.cimo.fi – CIMO, Centrum pre
medzinárodné mobility

Výberové a prijímacie konanie je v kompetencii univerzity. Študenti musia absolvovať
prijímacie skúšky vo Fínsku a dokladovať znalosť vyučovacieho jazyka školy (fínčina alebo švédčina).
Prihlasuje sa prostredníctvom stránky www.universityadmissions.ﬁ (programy v angličtine) alebo www.yliopistohaku.ﬁ (programy
vo fínčine a švédčine).
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FRANCÚZSKO
Vysokoškolské vzdelanie vo Francúzsku poskytuje niekoľko druhov vzdelávacích inštitúcií,
ktoré majú rôzne zamerania, štruktúru a podmienky prijímania nových študentov.
Rozlišujú sa 3 kategórie vzdelávacích inštitúcií: univerzity (Université), Grandes écoles a
špecializované školy (Écoles Spécialisées). Školy sú buď verejné, alebo súkromné, pričom
na verejných vysokých školách štát stanovuje výšku školného. Univerzity sú verejné
inštitúcie a zastrešujú aj výskumné centrá. Ponúkajú 3 druhy študijných programov:
programy so všeobecným zameraním, odborné programy a štúdiá v oblasti zdravotníctva
(medicína, farmácia, zubné lekárstvo). Podmienkou prijatia na univerzity je maturita
alebo ekvivalentný diplom, vo všeobecnosti bez prijímajúcich pohovorov.
Štúdium typu Grandes écoles poskytujú inžinierske školy (vedecké a technické vzdelanie),
obchodné školy (ekonomické vedy a manažment), politické inštitúty a národné vysoké
školy. Podmienkou prijatia na Grande école je vstupný pohovor po absolvovaní prípravnej
školy na prijímajúce pohovory CPGE alebo maturita. Špecializované školy ponúkajú
štúdium v špecifických oblastiach (architektúra, zdravotníctvo, umelecké smery atď.).
Podmienkou prijatia je prijímací pohovor a prihláška na štúdium.

Francúzska republika (République française)
Úradný jazyk: francúzština
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.campusfrance.org – Národná agentúra
pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva
www.slovaquie.campusfrance.org – Národná
agentúra pre propagáciu francúzskeho
vysokého školstva na Slovensku
www.cnous.fr – Centrum služieb študentom
CNOUS – informácie o ubytovaní, stravovaní,
štipendiách, sociálnom zabezpečení
a kultúrnom živote
www.egide.asso.fr – služby pre študentov,
doktorandov, pedagogických pracovníkov
a výskumníkov na podporu akademických
mobilít

Záujemcovia zo Slovenska o zápis na štúdium v 1. ročníku na francúzskej vysokej škole kontaktujú priamo školu, na ktorú sa chcú
prihlásiť a môžu vykonať on-line predzápis. Aby zahraniční študenti, ktorí nemajú francúzsku alebo európsku maturitu, mohli študovať
na francúzskej vysokej škole, musia spĺňať podmienky, ktoré ich oprávňujú na prijatie na vysokú školu v krajine, v ktorej získali maturitné
vysvedčenie. Títo študenti budú musieť preukázať schopnosti porozumieť francúzskemu jazyku na predpokladanej úrovni. Uchádzači
musia absolvovať skúšku Medzinárodného centra pre pedagogické štúdiá C.I.E.P., ktorá ohodnotí ich porozumenie písomnej a ústnej
francúzštine, ako aj ich písomné vyjadrovanie vo francúzštine. Od skúšky sú oslobodení absolventi bilingválnych gymnázií, držitelia diplomu
DALF (úroveň C1 a C2) a DELF (úroveň B2), aj absolventi testu organizovaného CCIP s požadovaným počtom bodov. Bližšie informácie na
stránke ministerstva vysokého školstva a výskumu: www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
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GRÉCKO

Helénska republika (Ελληνική Δημοκρατία/Elliniki Dimokratia)
Úradný jazyk: novogréčtina

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, technické vzdelávacie inštitúty,
pedagogické školy a školy pre vyššie vzdelávanie. Akademické vzdelanie poskytujú
univerzity (Panepistimion), technické univerzity (Polytechnion) a vojenské akadémie

(Stratiotikes Scholes Axiomatikon).

Záujemcovia o štúdium, ktorých rodičia nie sú Gréci, musia predložiť osobne alebo
splnomocnenou osobou prihlášku s požadovanými dokumentmi ministerstvu školstva,
celoživotného vzdelávania a náboženských záležitostí. Informáciu o tom, ktoré materiály je
nutné predložiť, poskytuje grécke veľvyslanectvo v Bratislave (www.mfa.gr/bratislava).

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.studyingreece.gr – informácie o štúdiu
v Grécku
www.iky.gr – grécka nadácie štátnych štipendií
www.doatap.gr – grécky NARIC, informácie
o uznávaní diplomov, zoznam akreditovaných
vysokoškolských inštitúcií

Rozhodnutie o prijatí na štúdium vydáva ministerstvo. Keďže vyučovacím jazykom na
všetkých stupňoch je gréčtina, záujemcovia musia predložiť certifikát o znalosti gréckeho jazyka. Certifikát je možné získať na Aténskej
alebo Solúnskej univerzite. Skúška sa dá urobiť aj na Prešovskej univerzite.

HOLANDSKO

Holandské kráľovstvo (Koninkrijk der Nederlanden)
Úradné jazyky: holandčina (v provincii Friesland aj frízčina)

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú tri typy inštitúcií: univerzity (Universiteit), vyššie
odborné školy (Hogeschool), inštitúty medzinárodného vzdelávania (Instelling Voor
Internationaal Onderwijs). Podľa vzdelávacích inštitúcií sa vysokoškolské štúdium delí na
tri typy:
1. akademické univerzitné vzdelávanie WO (Wetenschappelijk onderwijs) , ktoré
poskytujú univerzity;
2. vyššie odborné vzdelávanie HBO (Hoger beroepsonderwijs), ktoré poskytujú vyššie
odborné školy;
3. medzinárodné vzdelávanie IO (Internationaal Onderwijs), ktoré poskytujú inštitúty
medzinárodného vzdelávania.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.nuffic.nl – Holandská organizácia
pre medzinárodnú spoluprácu vo vysokom
školstve, informácie o vzdelávacom systéme,
výmenných projektoch a programe pre
talentovaných zahraničných študentov
www.studyin.nl – informácie o štúdiu
v Holandsku

Zahraničný študent môže byť prijatý na univerzitu alebo odbornú vysokú školu pod podmienkou, že dosiahol vo svojej krajine takú úroveň
vzdelania, ktorá je minimálne ekvivalentom úrovne, ktorú vyžadujú holandské univerzity alebo HBO programy. V niektorých odboroch je
navyše potrebná príprava na strednej škole. Univerzity vo väčšine prípadov vyžadujú absolvovanie jazykového testu z holandčiny.
Hlavnou podmienkou na prijatie na bakalárske štúdium v anglickom jazyku je doklad o ukončení strednej školy, ktorý je uznaný ako
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ekvivalent holandského diplomu o ukončení stredoškolského vzdelania. Všeobecnou podmienkou je dobré ovládanie anglického jazyka.
V prípade umeleckých odborov môžu vzdelávacie inštitúcie určiť ďalšie podmienky. Na niektoré odbory sú stanovené kvóty.
V Holandsku sa platí školné. Výška poplatkov pre študentov z EÚ je minimálne 1 672 eur ročne.

CHORVÁTSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú 3 typy verejných a súkromných vysokoškolských
inštitúcií. Univerzitné štúdium poskytujú univerzity (sveučilišta), ktorých je 10 (7 verejných
a 3 súkromné), neuniverzitné štúdium polytechniky (veleučilišta) a odborné vysoké
školy (visoke škole). Väčšina študijných programov je vyučovaná v chorvátčine, niektoré
univerzity a vysoké školy ponúkajú študijné programy aj v iných jazykoch – angličtine,
maďarčine, nemčine a taliančine.
Prihlasovanie na prvý stupeň štúdia je centrálne on-line prostredníctvom stránky
www.postani-student.hr, do prihlášky môže uchádzač uviesť desať študijných programov
(v poradí podľa vlastných priorít). Väčšina škôl má dva termíny skúšok: v júli
a v septembri (pokiaľ sa v júli nenaplnila kvóta prijímaných študentov).

Chorvátska republika (Republika Hrvatska)
Úradný jazyk: chorvátčina
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.studyincroatia.hr – portál o štúdiu
v Chorvátsku
www.studij.hr – informácie o prijímacom
konaní
www.postani-student.hr – on-line prihlasovanie
na prvý stupeň štúdia

V Chorvátsku sa platí školné, jeho výška závisí od stupňa štúdia a programu, výšku určujú vysokoškolské inštitúcie. Na verejných vysokých
školách sa pohybuje od 5- do 10-tisíc kún ročne. Študenti však po splnení stanovených podmienok môžu získať štátnu dotáciu.

ÍRSKO
Vyššie vzdelanie zabezpečujú univerzity, technické vysoké školy, pedagogické vysoké školy
a súkromné nezávislé vysoké školy. Základnou podmienkou prijatia na univerzitu alebo
vysokú školu je maturitná skúška porovnateľná s írskou skúškou – school leaving exam.
Umiestnenie záleží od výsledkov maturitnej skúšky. Na bakalárske štúdium sa uchádzači
prihlasujú cez Central Applications Office (CAO). Bakalárske štúdium na štátnych školách
je bezplatné. Informácie o aktuálnych termínoch prihlasovania a poplatkoch sú každoročne
na jeseň zverejnené na stránke CAO. Niektoré univerzity alebo vysoké školy majú ešte
osobitné požiadavky – napr. predložiť portfólio, absolvovať prijímací pohovor a pod., preto je
Študenti musia dokladovať znalosť anglického jazyka.

Írsko (Éire)
Úradné jazyky: angličtina, írčina (keltčina)
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.hea.ie – informácie o štúdiu
www.cao.ie – Central Application Office
– podávanie prihlášok na štúdium
www.nqai.ie – uznávanie dokladov o vzdelaní

nevyhnutné kontaktovať aj danú školu.

23

LITVA
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (tzv. kolegija).
Oba typy sú verejné aj súkromné. Poskytujú neuniverzitné vzdelávanie (iba na
prvom stupni, vedúce k profesionálnej kvalifikácii) a univerzitné vzdelávanie, ktoré je
trojstupňové (bakalárske – 4 roky, magisterské – 1,5 až 2 roky a doktorandské – 4 roky).
Vyučovacím jazykom je litovčina, ale niektoré univerzity ponúkajú študijné programy aj
v iných jazykoch. Podmienkou prijatia na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je maturitné
vysvedčenie uznané v Litve, zvládnutie vstupných testov a znalosť litovčiny. V prípade
štúdia v anglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku sa vyžaduje doklad o znalosti
príslušného jazyka.

LOTYŠSKO
Vysokoškolské vzdelávanie zabezpečujú univerzity (universtäte) a inštitúcie vyššieho
vzdelávania neuniverzitného typu. Oba typy škôl sú verejné a súkromné. Vysokoškolské
vzdelávanie je trojstupňové, bakalársky stupeň trvá 3 až 4 roky. Štúdium medicíny
a zubného lekárstva je jednostupňové a trvá 5 až 6 rokov. Vyučovacím jazykom je lotyšský
jazyk, univerzity ponúkajú študijné programy aj v angličtine. Záujemca o štúdium na
bakalárskom stupni musí dokladovať maturitné vysvedčenie ekvivalentné lotyšskému
maturitnému vysvedčeniu a mať znalosť lotyšského jazyka. Prijatie na vysokú školu je
spravidla podmienené zvládnutím vstupných testov. Podmienky prijímania stanovuje
vysoká škola.
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Litovská republika (Lietuvos Respublikos)
Úradný jazyk: litovčina
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.smpf.lt – Servisné centrum pre
akademické výmeny
www.skvc.lt/enic-naric – centrum pre
hodnotenie kvality vysokého školstva;
súčasťou je aj litovský ENIC/NARIC, stredisko
na uznávanie dokladov o vzdelávaní

Lotyšská republika (Latvijas Republika)
Úradný jazyk: lotyština
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
http://studyinlatvia.lv – portál o štúdiu
v Lotyšsku
www.li.lv – Litovský inštitút; informácie
o vzdelávacom systéme
www.aic.lv – Akademické informačné centrum
(ENIC-NARIC, ekvivalencia dokladov)

LUXEMBURSKO

Luxemburské veľkovojvodstvo (Grand-Duché de Luxembourg/Grousherzogdem Letzebuerg)
Úradné jazyky: francúzština, nemčina, luxemburčina

Vysokoškolské štúdium v Luxembursku sa delí na neuniverzitné a univerzitné.
Neuniverzitné štúdium poskytujú technické lýceá (Lycée Technique des Arts et Métiers
a Ecole de Commerce et de Gestion) a Medzinárodný univerzitný inštitút Luxemburg
(Institut universitaire international Luxembourg). Univerzitné štúdium zabezpečuje
Luxemburská univerzita (Université du Luxembourg). Štúdium na nej je multilingválne,
prebieha v nemčine, francúzštine a luxemburčine.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.uni.lu – Luxemburská univerzita
www.cedies.public.lu – Centrum dokumentácie
a informácií o vysokoškolskom vzdelávaní

Okrem znalosti úradného jazyka je podmienkou prijatia na bakalárske štúdium doklad o ukončení stredoškolského vzdelania, ktorý je
uznaný ministerstvom školstva (Ministère de l´Éducation nationale) ako ekvivalent luxemburskej maturity. Študenti, ktorí chcú študovať na
univerzite, sa musia obrátiť priamo na študijné oddelenie (SEVE – Service des Études et de la Vie Étudiante – Unité des Études), prihláška
na 1. stupeň štúdia sa podáva on-line.

MAĎARSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú vysoké školy (főiskola) a univerzity (egyetem),
ktoré sú štátne a súkromné. Podmienkou prijatia je maturitné vysvedčenie uznané
v Maďarsku, znalosť maďarského jazyka a zvládnutie vstupných testov. Prijímacie
konanie vrátane prípravy a produkcie testovacích materiálov koordinuje Národný úrad
pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie. Úrad poskytuje bližšie informácie o prijímaní
študentov na maďarské vzdelávacie inštitúcie. Podmienky pre prijatie si stanovujú
jednotlivé vysokoškolské inštitúcie. Vysokoškolské inštitúcie ponúkajú dve formy štúdia:
štátom financované a hradené študentom. Študenti, ktorí nezískali štátnu podporu, si
všetky náklady spojené so štúdiom musia hradiť sami. Niektoré univerzity ponúkajú
vysokoškolské štúdium aj v anglickom alebo nemeckom jazyku. Za štúdium v cudzom
jazyku sa platí školné.
Slovenská republika má s Maďarskom podpísanú dohodu o vzájomnom uznávaní
rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej
republike.

Maďarsko (Magyarország)
Úradný jazyk: maďarčina

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.studyhungary.hu – informačný portál pre
zahraničných študentov
www.scholarship.hu – Maďarská štipendijná
rada, ktorá administruje bilaterálne štipendiá
www.campushungary.hu – centrálna kancelária
pre štúdium v Maďarsku
www.felvi.hu – Národný úrad pre prijímanie na
vysokoškolské inštitúcie; informácie
o prijímaní študentov, zoznam študijných
programov v cudzích jazykoch
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Maltská republika (Malta)
Úradné jazyky: maltčina, angličtina

MALTA
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a neštátne vysokoškolské inštitúcie.
Vyučovacím jazykom je anglický a maltský jazyk (zahraniční študenti ho nemusia ovládať).
Uchádzači o štúdium musia predložiť maturitné vysvedčenie Matriculation Certificate alebo
jeho ekvivalent.

NEMECKO

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.nche.gov.mt – Národná komisia
pre vysokoškolské vzdelávanie; zoznam
vysokoškolských inštitúcií

Nemecká spolková republika (Bundesrepublik Deutschland)
Úradný jazyk: nemčina

Vysokoškolské vzdelanie poskytuje vyše 400 štátom uznaných vzdelávacích inštitúcií
– univerzít (Universitäten), odborných vysokých škôl (Fachhochschulen) a umeleckých
vysokých škôl (Kunst- und Musikhochschulen). Záujemcom o štúdium sa odporúča
nadviazať kontakt s Akademickým oddelením pre zahraničných študentov (Das
Akademische Auslandsamt) školy, zaslať bližšie informácie o sebe a informovať sa o
požiadavkách prijatia. Odporúča sa kontaktovať oddelenie najneskôr pol roka (najlepšie
aspoň rok) pred predpokladaným nástupom na študijný pobyt. Na základe žiadosti škola
pošle záujemcom konkrétne podmienky pre prijatie na štúdium spolu s prihláškou.
Na niektoré študijné odbory (medicína, veterinárstvo, stomatológia, biológia, farmácia,
psychológia, podnikové hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím,
lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných miest (numerus clausus).
Záujemcovia o tieto odbory musia prejsť výberovým konaním. Občania členských
krajín EÚ sa na tieto odbory hlásia spolu s nemeckými uchádzačmi prostredníctvom Nadácie
Hochschulzulassung) on-line na www.hochschulstart.de.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.daad.de – DAAD, informácie
o štipendiách a štúdiu v Nemecku
www.study-in.de – portál o vzdelávaní
v Nemecku
www.studienwahl.de – informácie
o študijných programoch na nemeckých
vysokých školách
www.testas.de – informácie o skúške TestAS

(Test für Ausländische Studierende)

pre prijímanie na vysoké školy (Stiftung für

Predpokladom pre prijatie na štúdium sú doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na nemeckej vysokej škole a doklad o znalosti
jazyka (nevyžaduje sa pri medzinárodných študijných odboroch a niektorých kurzoch doplnkového štúdia, kde je vyučovacím jazykom
angličtina). Mnohé kurzy doplnkového štúdia (právo, ekonómia a pod.) vyžadujú znalosť viacerých jazykov (angličtiny alebo francúzštiny).
Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné. Slovenská republika má s Nemeckom podpísanú dohodu o vzájomnom uznávaní
rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva.
Zahraniční študenti pri uchádzaní sa o štúdium v Nemecku môžu využiť službu assist (Arbeits- und Servicestelle für internationale

Studienbewerbungen www.uni-assist.de). Ide však o spoplatnenú službu.
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POĽSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (uniwersytety), akadémie a technické
univerzity (wyższe szkoły techniczne) a ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre rôzne odbory.
Vysokoškolských inštitúcií je vyše 400, z nich asi 130 je verejných. Väčšina poľských
univerzít poskytuje trojstupňový model vzdelania 3+2+3, v štruktúre bakalárske štúdium
(licencjat, inżynier), magisterské (magister) a doktorandské štúdium.
Základnou podmienkou pre prijatie na prvý stupeň vysokoškolského štúdia je maturitné
vysvedčenie (świadectwo dojrzałości). Ostatné podmienky si stanovujú samotné
vysokoškolské inštitúcie. Tie musia najneskôr do 31. mája zverejniť podmienky platné pre
nasledujúci kalendárny rok. Uchádzači sa prihlasujú priamo na vysokoškolskej inštitúcii, na
ktorej chcú študovať. Pre niektoré odbory (najmä medicínske) sú stanovené kvóty prijatých

Poľská republika (Rzeczpospolita Polska)
Úradný jazyk: poľština

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.studyinpoland.pl – portál o štúdiu
v Poľsku

www.buwiwm.edu.pl – Úrad pre uznávanie
vzdelania a medzinárodné výmenné pobyty
www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl,
akadémií a jazykových škôl
študentov (tzv. numerus clausus).

Mnohé poľské vysokoškolské inštitúcie ponúkajú programy v cudzom jazyku (najmä anglickom). Za toto štúdium sa platí, poplatok je
od 3 000 do 6 000 eur za rok (medicínske odbory 8 000 až 12 000 eur za rok).

PORTUGALSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné univerzity (Universidade).
Neuniverzitné vzdelávanie poskytujú štátne polytechniky a súkromné inštitúcie (Escola
Superior, Instituto Politécnico). Univerzitné a polytechnické, štátne a súkromné
vzdelávanie je kontrolované ministerstvom školstva a je také kompatibilné, že je
možné prestúpiť z jedného typu na druhý. Počet prijímaných študentov v jednotlivých
odboroch je vopred určený a schvaľuje ho ministerstvo školstva. Vyučovacím jazykom je
portugalčina.
Absolventom stredných škôl, ktorí chcú študovať v Portugalsku, sa odporúča kontaktovať
vybranú vysokú školu so žiadosťou o informácie o konkrétnych podmienkach prijatia na
vysokú školu. Uchádzači o štúdium musia predložiť doklad o maturitnej skúške (overenú
kópiu), úspešne zvládnuť prijímací pohovor a predložiť doklad o zdravotnom stave.

Portugalská republika (República Portuguesa)
Úradný jazyk: portugalčina
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.dges.mctes.pt/DGES/en – ministerstvo
vedy, technológií a vysokoškolského
vzdelávania; informácie o vysokoškolských
inštitúciách, prijímaní na ne, o študijných
programoch
www.instituto-camoes.pt – Inštitút Camões
(portugalská štipendijná agentúra), štipendiá
pre cudzincov do Portugalska
www.universia.pt – portál o portugalských
univerzitách

V Portugalsku sa platí školné. Jeho výšku stanovujú jednotlivé vysoké školy, štát však
odporúča minimálnu výšku, ktorá je 1,3-násobkom minimálnej mesačnej mzdy. Školné je však spravidla vyššie ako odporúčané minimum.
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RAKÚSKO
Vysokoškolské vzdelanie poskytujú štátne univerzity (Universitäten), lekárske univerzity
(Medizinische Universitäten), umelecké univerzity (Universitäten der Künste), odborné
vysoké školy (Fachhochschulen), pedagogické akadémie (Pädagogische Akademien)
a súkromné univerzity (Private Universitäten).

Rakúska republika (Republik Österreich)
Úradný jazyk: nemčina
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.portal.ac.at – informácie o vysokých
školách v Rakúsku
www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska
výmenná služba
www.fhf.at – zoznam odborných vysokých škôl
www.grants.at – databáza štipendií
www.studyguide.at – zoznam vysokých škôl
a umeleckých vysokých škôl v Rakúsku,
možnosť vyhľadávať podľa odborov

Slovenskí študenti sú prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita však
môže v bakalárskych programoch v odboroch biológia, medicína, farmácia, psychológia,
veterinárna medicína, zubné lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika
a komunikačné vedy podmieniť prijatie absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom
najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia. Prihlášky sú k dispozícii na internetových
stránkach jednotlivých univerzít, uzávierka prihlášok na štúdium v zimnom semestri je
spravidla v októbri, v letnom semestri spravidla v marci. Študentom, ktorí začali štúdium
na Slovensku, môže rakúska škola uznať niektoré skúšky. Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie skúšky
z nemeckého jazyka. Prijatie na umelecké univerzity je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.

Slovensko má s Rakúskom podpísané Memorandum porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií v oblasti vysokého
školstva, ktoré má odporúčací charakter.

RUMUNSKO
Vysokoškolské vzdelanie poskytujú štátne a súkromné inštitúcie, ktoré zahŕňajú univerzity
(Universitatea), akadémie (Academia), polytechniky (Politehnica) a inštitúty (Institutul).
Podmienkou na prijatie je maturitné vysvedčenie ekvivalentné rumunskému Diploma de
Bacalaureat. Od zahraničných študentov sa nevyžadujú vstupné prijímacie pohovory na
bakalárske štúdium. Študenti, ktorí majú záujem študovať architektúru, umenie a telesnú
výchovu však musia zložiť talentové skúšky. Väčšina rumunských univerzít poskytuje
niektoré kurzy aj v angličtine, nemčine alebo francúzštine. Obvykle však študenti študujú
v rumunskom jazyku.

Rumunsko (Romania)
Úradný jazyk: rumunčina
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.study-in-romania.ro – informácie o štúdiu
v Rumunsku, zoznam vysokých škôl
www.cnred.edu.ro – informácie o uznávaní
dokladov o vzdelaní

Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v SR a v Rumunsku sa v rovnakom alebo príbuznom študijnom zameraní a type školy vzájomne
uznávajú za rovnocenné. Tieto vysvedčenia umožňujú v oboch štátoch pokračovať v štúdiu vrátane vysokoškolského štúdia.
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SLOVINSKO

Slovinská republika (Republika Slovenija)
Úradné jazyky: slovinčina; v miestach uznanej autochtónnej menšiny
aj taliančina (Primorsko) a maďarčina (Prekmurje)

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

ŠPANIELSKO

Španielske kráľovstvo (Reino de Espana)
Úradné jazyky: španielčina, katalánčina, galícijčina baskičtina, valencijčina

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
Vysokoškolské štúdium poskytujú verejné a súkromné univerzity (universidades). Výučba
www.universidad.es – Nadácia pre
prebieha v španielskom, katalánskom, galícijskom alebo baskickom jazyku. Vysokoškolské
medzinárodnú propagáciu španielskych
vzdelávanie sa delí na univerzitné (enseñanza universitaria), vysokoškolské vzdelávanie
univerzít a vysokoškolského vzdelávania,
v oblasti umenia (enseñanza artística superior), vysokoškolské vzdelávanie spojené
informácie o štúdiu, štipendiách a i.
s odbornou prípravou (formación profesional de grado superior), vysokoškolské
vzdelávanie v oblasti umenia a dizajnu (enseñanza profesional de artes plásticas y diseño
de grado superior) a vysokoškolské vzdelávanie v oblasti športu (enseñanza deportiva de grado superior).

Zahraniční uchádzači o štúdium musia ovládať španielsky jazyk na úrovni Superior jazykového certifikátu Diploma de Español como
Lengua Extranjera (DELE). Študenti, ktorí majú záujem o štúdium na 1. stupni štúdia, sa musia prihlásiť na UNED (Španielska univerzita
pre diaľkové vzdelávanie), aby získali credencial de acceso – certifikát preukazujúci, že spĺňajú kritériá na podanie prihlášky na štúdium.
Univerzita, na ktorú sa študent plánuje zapísať, overí, či uchádzač spĺňa požiadavky a môže vykonať predzápis na univerzitné štúdiá.
V Španielsku sa platí školné, jeho výška závisí od typu školy a programu.
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ŠVÉDSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (universitet) a vysoké školy (högskolor),
ktoré sú štátne (verejné) a súkromné (samosprávne a nezávislé). Vysokoškolské
vzdelávanie je trojstupňové (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň) a pre
občanov Švédska a Európskej únie nie je spoplatnené. Základnými predpokladmi prijatia
na vysokoškolské štúdium 1. stupňa (bakalársky študijný program) je maturita
a dostatočné ovládanie švédskeho, resp. anglického jazyka.

Švédske kráľovstvo (Kungariket Sverige)
Úradný jazyk: švédčina
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.studyinsweden.se – informačný portál
o živote a štúdiu vo Švédsku
www.uhr.se – Švédska rada pre vysokoškolské
vzdelávanie

Zahraniční študenti sa prihlasujú on-line na portáli www.universityadmissions.se.

TALIANSKO

Talianska republika (Repubblica Italiana)
Úradný jazyk: taliančina

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (Università), technické univerzity
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
(Politecnici), univerzitné inštitúty a špecializované vzdelávacie zariadenia na univerzitnej
úrovni, najmä umelecké školy (Istituti Superiori, Accademia). Vysoké školy sú štátne
www.study-in-italy.it – informácie pre
a súkromné. Pre slovenských občanov je základnou podmienkou pre vstup na taliansku
zahraničných študentov
univerzitu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Nevyhnutným
www.cimea.it – informačné centrum pre
predpokladom na zápis na talianske univerzity je vynikajúca znalosť talianskeho jazyka.
medzinárodnú mobilitu
Zahraniční uchádzači o zápis na univerzity v Taliansku musia povinne zložiť jazykovú
a uznávanie dokladov
skúšku, ktorá sa koná priamo na vybranej univerzite v dni stanovenom univerzitou,
http://sito.cineca.it/ – databáza univerzít
väčšinou v prvom septembrovom týždni. Informácie o tejto skúške s uvedením termínu
uchádzači obdržia priamo na univerzite. Od jazykovej skúšky sú oslobodení absolventi
talianskej sekcie Bilingválneho Gymnázia na ulici L. Sáru v Bratislave. Držitelia univerzitného diplomu talianskeho jazyka a kultúry
a absolventi rôznych kurzov talianskeho jazyka môžu byť oslobodení od jazykovej skúšky len na základe rozhodnutia príslušnej univerzity
(uznaná je napríklad skúška talianskeho jazyka CILS).
Spravidla v polovici apríla vydáva talianske ministerstvo školstva, univerzít a výskumu spolu s ministerstvom zahraničných vecí obežník
s pokynmi pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať na talianskych univerzitách. Obežník je zverejnený na stránkach:
www.istruzione.it a www.esteri.it.
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VEĽKÁ BRITÁNIA A SEVERNÉ ÍRSKO

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Úradný jazyk: angličtina

Systém vysokoškolského vzdelávania nie je jednotný, škótsky sa odlišuje od ostatných
Zaujímavé webové stránky o štúdiu
častí krajiny (Anglicko, Wales, Severné Írsko). V Británii sa platí školné, v Škótsku je
www.educationuk.org – vzdelávanie vo Veľkej
bakalárske štúdium bezplatné. Základnou podmienkou pre prijatie na prvý stupeň
Británii, vyhľadávanie vysokoškolských kurzov
vysokoškolského štúdia je ukončené stredoškolské vzdelanie. Špecifické podmienky
www.britishcouncil.sk – Britská rada,
si určujú samotné vysoké školy. Uchádzači sa prihlasujú prostredníctvom agentúry
informácie o vzdelávaní a finančnej pomoci
Universities and Colleges Admissions Service (UCAS – www.ucas.ac.uk) v troch termínoch: www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských
15. október (lekárske a veterinárne odbory; všetky kurzy ponúkané univerzitami v Oxforde univerzít
www.naric.org.uk – uznávanie dokladov
a v Cambrigdi), 15. január (všetky kurzy, ktoré nemajú uzávierku 15. októbra
o vzdelaní
a 24. marca) a 24. marec (kurzy v oblasti umenia a dizajnu, okrem tých, ktoré majú
uzávierku 15. januára). V prihláške môžu uviesť až 6 kurzov, o ktoré majú záujem.
Školy potom predložia uchádzačom ponuku a určia, aké výsledky majú dosiahnuť na
záverečných skúškach zo strednej školy. Po zverejnení výsledkov záverečných skúšok v auguste vysoké školy potvrdia alebo nepotvrdia
prijatie študenta. Maximálne počty prijímaných študentov určujú zriaďovatelia vysokoškolských inštitúcií. V odboroch medicína, zubné
lekárstvo a učiteľstvo určuje kvóty štát.

Informácie o štúdiu v zahraničí na www.saia.sk
Informácie o štúdiu vo vybraných krajinách sveta sú zverejnené na www.saia.sk
(Štúdium v zahraničí > Informácie o štúdiu vo vybraných krajinách).

Možnosti štúdia v USA
Bližšie informácie o vzdelávaní v EÚ nájdete
na portáli Vaša Európa http://ec.europa.eu/
youreurope/citizens/education/index_sk.htm.

Základné informácie o vyhľadávaní vysokých škôl, podmienok
prijatia, o finančnej pomoci nájdete na informačnom portáli
siete EducationUSA www.educationusa.info/5_steps_to_study.
Your 5 Steps to U.S. Study
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ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky s informáciami o štipendiách
www.saia.sk – SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná
agentúra) – informácie o štipendiách vyplývajúcich z bilaterálnych
dohôd, z ponúk zahraničných vlád, štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko,
spolupráca vo vede a vzdelávaní, štipendiá Nemeckej akademickej
výmennej služby DAAD pre Slovensko, štipendiá multilaterálneho
programu CEEPUS; vyhľadávacia databáza štipendií
www.stipendia.sk – portál Národného štipendijného programu SR
na podporu mobilít
www.iedu.sk – Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu (SAAIC) – informácie o Programe celoživotného vzdelávania
Európskej únie LPP
www.fulbright.sk – Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny
v SR – informácie o štipendiách USA pre občanov SR
www.eurodesk.sk – portál európskej informačnej siete pre mládež
www.scholarshipportal.eu – štipendiá na štúdium v Európe

Webové stránky o vzdelávacích systémoch, databázach
vysokoškolských inštitúcií
www.studyportals.eu – portál, na ktorom je možné vyhľadávať
bakalárske (bachelorsportal.eu), magisterské (mastersportal.eu),
doktorandské programy (PhDportal.eu) a kurzy (shortcoursesportal.eu)
na európskych vysokých školách a štipendiá (scholarshipportal.eu)
www.ploteus.org – Portal of Learning Opportunities Throughout the
European Space – informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe
www.study-in-europe.org – informácie o štúdiu v 32 európskych
krajinách; prehľad univerzít, študijných programov a kurzov, štipendií
www.enic-naric.net – portál ENIC-NARIC (Európska sieť
informačných stredísk – Národné informačné strediská pre uznávanie
dokladov o vzdelaní) – informácie o uznávaní zahraničných diplomov
www.eurydice.org – informácie o štúdiu v európskych krajinách
http://univ.cc/ – zoznam a webstránky univerzít celého sveta,
vyše 8 900 univerzít v 204 štátoch
www.braintrack.com – Braintrack University-Index – linky na vyše
13 000 vysokoškolských inštitúcií v 194 krajinách sveta
www.euroeducation.net – databáza s profilmi vyše 900
vysokoškolských inštitúcií v Európe
www.language-learning.net – vyhľadávač jazykových kurzov, vyše
10 000 škôl v 115 krajinách, ktoré ponúkajú kurzy 88 jazykov
www.aecinfo.org – Asociácia európskych konzervatórií, hudobných
akadémií a vysokých škôl, kontaktné adresy

Pri vyhľadávaní študijných programov na vysokých
školách môžu záujemcovia využiť aj vyhľadávací portál

http://studia.education.sk/
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Medzinárodný študentský identifikačný preukaz (International Student Identity Card – ISIC)
ISIC je celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej
škole. Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO.
Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti študentom denného štúdia
na základnej, strednej alebo vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo
študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí.
Preukaz okrem iného ponúka výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych
a športových zariadení, na dopravu, ubytovanie, stravovanie a iné služby.
Preukaz platí 16 mesiacov, teda od septembra – začiatku akademického roka – do decembra kalendárneho roka, v ktorom
tento akademický rok končí. Bližšie informácie o preukaze a možnosti jeho zakúpenia: www.ckm.sk a www.isic.sk
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JAZYKOVÁ PRÍPRAVA A ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ PROSTREDNÍCTVOM AGENTÚR
SAIA, n. o., poskytuje najmä poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a získania štipendií alebo inej formy finančnej pomoci na takéto
štúdium. Návštevníci akademického informačného centra však často žiadajú aj informácie o jazykových kurzoch. Ponúkame vám prehľad
agentúr, ktoré ponúkajú jazykové kurzy na Slovensku a v zahraničí, sprostredkovávajú štúdium na stredných alebo vysokých školách
v zahraničí za úhradu. Naším cieľom nebolo urobiť rebríček agentúr alebo odporúčať niektoré. Oslovili sme niekoľko desiatok agentúr,
jazykových škôl, cestovných kancelárií a vzdelávacích inštitúcií, ktoré sme našli na internete. Informácie o ponuke tých, ktoré nám
poskytli podklady, sme spracovali do prehľadov, ktoré nájdete na nasledujúcich stranách. Bližšie informácie získate priamo v jednotlivých
agentúrach. Kontakty na ne nájdete na webových stránkach, ktoré sú uvedené v tabuľke.
V tabuľkách tiež nájdete informáciu, ktoré agentúry ponúkajú prípravné testy na maturitu z cudzieho jazyka a prípravné kurzy na jazykové
skúšky, ktoré môžu nahradiť maturitnú skúšku z cudzieho jazyka. Okrem kurzov, za ktorými musíte ísť, existujú aj kurzy určené pre
pohodlie domova či internátu na rôznych nosičoch (CD, DVD) alebo on-line internetové kurzy.
Vysvetlivky
Jazykové kurzy: R – jazykové kurzy počas roka, P – jazykové kurzy počas prázdnin (júl – august),
T – prípravné kurzy na testy a skúšky, M – príprava na maturitu z cudzieho jazyka
Štúdium (sprostredkovanie štúdia): SŠ – stredoškolské štúdium, VŠ – vysokoškolské štúdium (bakalárske)
JAZYKOVÉ

Bližšie informácie o ponuke agentúr, ako aj kontakty na ne sú na webových stránkach.
Názov, sídlo

webstránka

R

P

Agritours Slovakia, Lučenec, Zvolen

www.agritours-slovakia.com





Alcanza, Nové Mesto nad Váhom

www.alcanza.sk,
www.europeaneducation.sk



ANO štúdium, práca, cestovanie, Bratislava

www.ano.sk

CasaEspaña, Bratislava
D&D Team, Bratislava
DrBubo, Komárno
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ŠTÚDIUM

KURZY

T

M

SŠ

VŠ























www.casaespana.sk











www.dadteam.sk







www.drbubo.com














JAZYKOVÉ
Názov, sídlo

webstránka

ŠTÚDIUM

KURZY

R

P

T

M

SŠ

VŠ

Enlap, Bratislava

www.enlap.sk













Francúzsky inštitút na Slovensku, Bratislava

www.institutfrancais.sk













ICESlovakia, Bratislava

www.iceslovakia.sk

International House (IH), Bratislava

www.ihbratislava.sk







InterStudy, Bratislava

www.interstudy.sk







Jazyková škola Viveus, Žilina

www.viveus.sk







Jazykové pobyty

www.jazykovepobyty.sk





Just.Go – Languages, Poprad

www.justgolanguages.com





Scandinavian study, Bratislava

www.scandinavianstudy.com



Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava

www.iicbratislava.esteri.it







Volis Academy, Bratislava

www.volis.sk









Zaraz, Banská Štiavnica, Bratislava, Handlová, Martin,
Nitra, Nová Baňa, Považská Bystrica, Senec, Zvolen,
Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina

www.zaraz.sk
































Stredoškolákovi, ktorý získal jazykový certifikát minimálne na úrovni B1/B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného
rámca vydaného vybranou inštitúciou oprávnenou vydávať jazykové certifikáty, môže riaditeľ školy uznať certifikát ako náhradu
maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Žiadosť o uznanie žiak predkladá riaditeľovi školy najneskôr do 15. septembra školského roka,
v ktorom sa má maturitná skúška vykonať. Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku,
môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka najneskôr do 1. marca.
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Prípravné kurzy...
...na jazykovú skúšku, ktorá môže nahradiť maturitu z cudzieho jazyka

...na maturitu z cudzieho jazyka

jazyk

agentúry

jazyk

agentúry

angličtina

angličtina

Alzanza
ANO
D&D Team
DrBubo
Enlap
International House
Interstudy
Jazyková škola Viveus
Just.Go – Languages
Scandinavian study
Volis Academy

Alzanza
ANO
DrBubo
Jazyková škola Viveus
Just.Go – Languages
Scandinavian study
Volis Academy
Zaraz

francúzština

Alzanza
ANO
Just.Go – Languages
Francúzsky inštitút
Volis Academy

nemčina

Alzanza
ANO
DrBubo
Jazyková škola Viveus
Zaraz

ruština

Alzanza
Volis Academy

španielčina

Alzanza
CasaEspaña
Just.Go – Languages
Volis Academy

taliančina

Alzanza

francúzština
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ANO
D&D Team
Enlap
Francúzsky inštitút
Interstudy
Just.Go – Languages
Volis Academy

jazyk

agentúry

nemčina

Alzanza
ANO
D&D Team
DrBubo
Enlap
Interstudy
Volis Academy

ruština

Alzanza
Volis Academy

španielčina

Alzanza
ANO
CasaEspaña
Enlap
Interstudy
Just.Go – Languages
Volis Academy

taliančina

Enlap
Interstudy
Taliansky kultúrny inštitút

Štúdium na strednej škole v zahraničí
krajina

agentúry

Argentína

ANO
D&D Team

Austrália

Belgicko
Brazília

Čile
Čína

Dánsko

Enlap

Fínsko

Enlap
Jazykové pobyty

ANO
Interstudy
ANO
D&D Team

Jazykové pobyty
ANO

Enlap
Jazykové pobyty

Francúzsko

Holandsko
India

Írsko

ANO
D&D Team

Juhoafrická
republika

ANO

Enlap

Kanada

Enlap

Jazykové pobyty

Francúzsky inštitút
Interstudy

ANO

D&D Team

Enlap
Jazykové pobyty

Interstudy

ANO
D&D Team

Kostarika

Enlap

D&D Team

Mexiko

ANO
DrBubo
D&D Team

Enlap

Nemecko

ANO
DrBubo
D&D Team

Enlap

Jazykové pobyty

ANO
D&D Team

Enlap
Jazykové pobyty

Enlap
Jazykové pobyty

Interstudy

Jazykové pobyty
Japonsko

ANO
DrBubo
D&D Team
Interstudy

Enlap

Interstudy

Enlap

Enlap

agentúry

Jazykové pobyty

ANO
D&D Team

ANO
D&D Team

krajina

ANO
D&D Team

D&D Team

Enlap

agentúry

Interstudy

ANO
D&D Team

Interstudy
Scandinavian study
Ekvádor

krajina

Nórsko

ANO
D&D Team

Enlap

Interstudy
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krajina
Nový
Zéland

Rakúsko

agentúry
ANO
D&D Team

Enlap
Jazykové pobyty
D&D Team

Enlap

krajina

Taliansko

Portugalsko

agentúry

Jazykové pobyty

Austrália

ANO

Thajsko

ANO

ANO

USA

ANO
DrBubo
D&D Team
Enlap
ICESlovakia
Interstudy
Jazykové pobyty
Just.Go – Languages

Česká
republika

Španielsko

Jazykové pobyty

Enlap
Jazykové pobyty
Alzanza
ANO
CasaEspaña
D&D Team

Enlap

Interstudy

Jazykové pobyty
D&D Team

Švédsko

Enlap

Interstudy
Švajčiarsko

D&D Team

Enlap

Interstudy
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Enlap

Štúdium na vysokej škole
v zahraničí
krajina

ANO

ANO
D&D Team

ANO
D&D Team
Interstudy

Interstudy
Ruská
federácia

agentúry

Veľká
Británia

ANO
DrBubo
D&D Team

Dánsko

Jazykové pobyty

Interstudy
Scandinavian study

Fínsko

Scandinavian study

Francúzsko

D&D Team
Francúzsky inštitút

Holandsko

Interstudy

Kanada

ANO
D&D Team
Interstudy

Kolumbia

Just.Go – Languages

Nemecko

ANO

Enlap

Interstudy

Enlap

Nórsko

Scandinavian study

Nový Zéland

ANO

Španielsko

Alzanza
ANO
D&D Team

Jazykové kurzy
jazyk/krajiny

krajina
Švajčiarsko

agentúry

arabčina

ANO
D&D Team
Interstudy

Egypt

Švédsko

Scandinavian study

Taliansko

Taliansky kultúrny
inštitút

USA

Veľká Británia

D&D Team
Just.Go – Languages

Maroko

Enlap

D&D Team
DrBubo
ANO
DrBubo

jazyk/krajiny

Írsko

angličtina

Austrália

Enlap

ANO
D&D Team
Interstudy

agentúry

ANO
DrBubo
D&D Team
Interstudy
Jazykové pobyty

Belize

ANO

Cyprus

ANO
DrBubo

Dánsko

Scandinavian study

Filipíny

DrBubo

Enlap

Gibraltar

Alzanza

India

D&D Team
DrBubo

Juhoafrická
republika

agentúry

ANO
DrBubo
D&D Team

Enlap

Interstudy
Jazyková škola Viveus
Jazykové pobyty
ANO
D&D Team
DrBubo

Enlap

Interstudy
Jazykové pobyty

Kanada

Malta

ANO
DrBubo
D&D Team

Enlap

International House
Interstudy
Jazykové pobyty
Agritours Slovakia
ANO
DrBubo
D&D Team

Enlap

International House
Interstudy
Jazyková škola Viveus
Jazykové pobyty
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jazyk/krajiny

Nový
Zéland

agentúry

jazyk/krajiny

ANO
D&D Team
DrBubo

čínština

Enlap

Interstudy
Jazykové pobyty
Singapur

DrBubo
Jazykové pobyty

Slovensko

International House
Scandinavian study
Volis Academy
Zaraz

Španielsko

Alzanza
ANO
DrBubo
D&D Team

USA

Veľká
Británia
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Čína

Agritours Slovakia
ANOo
DrBubo
D&D Team

Enlap

International House
Interstudy
Jazyková škola Viveus
Jazykové pobyty

Enlap

Jazykové pobyty
Fínsko

jazyk/krajiny

Japonsko

ANO
DrBubo
D&D Team

DrBubo
Agritours Slovakia
ANO
DrBubo
D&D Team

Kanada

Švajčiarsko
USA

Rakúsko

Enlap

International House
Volis Academy
DrBubo

Enlap

Slovensko

Švajčiarsko

International House
Interstudy
Jazyková škola Viveus
Jazykové pobyty
Agritours Slovakia
ANO
DrBubo
D&D Team

Enlap

International House
Volis Academy
Zaraz
D&D Team
DrBubo

Enlap

International House

Enlap

Just.Go – Languages

Enlap

International House
Interstudy
Jazyková škola Viveus

ANO
DrBubo
Interstudy

Slovensko

Nemecko

Enlap

Francúzsky inštitút
International House
Interstudy
Jazyková škola Viveus
Jazykové pobyty

ANO
DrBubo
Jazykové pobyty

nemčina

francúzština

Francúzsko

agentúry

japončina
ANO
DrBubo

fínčina

Enlap

International House
Interstudy
Jazyková škola Viveus
Jazykové pobyty
Just.Go – Languages

agentúry

nórčina
Nórsko

DrBubo

jazyk/krajiny

agentúry

jazyk/krajiny

agentúry

jazyk/krajiny

agentúry

DrBubo

Ruská
federácia

Kostarika

ANO
CasaEspaña
DrBubo
Jazykové pobyty

Uruguaj

DrBubo
D&D Team
International House

Slovensko

International House
Volis Academy

ruština

Kuba

ANO
CasaEspaña
D&D Team
DrBubo

Mexiko

ANO
CasaEspaña
DrBubo
D&D Team

Peru

ANO
CasaEspaña
DrBubo

Portugalsko

International House

Slovensko

CasaEspaña
International House
Volis Academy

portugalčina
Portugalsko

DrBubo
Interstudy

španielčina
Argentína

ANO
CasaEspaña
DrBubo

Bolívia

ANO
CasaEspaña
DrBubo

Čile

ANO
CasaEspaña
DrBubo

Dominikánska
republika

ANO
CasaEspaña
DrBubo

Ekvádor

ANO
CasaEspaña
DrBubo

Guatemala

ANO
CasaEspaña
DrBubo

Španielsko

Agritours Slovakia
Alzanza
ANO
CasaEspaña
DrBubo
D&D Team

USA

Enlap

Just.Go – Languages

švédčina
Švédsko

DrBubo

taliančina
Slovensko

International House
Taliansky kultúrny inštitút
ANO
DrBubo
D&D Team

Taliansko

Enlap

International House
Interstudy
Jazyková škola Viveus
Taliansky kultúrny inštitút

turečtina
Turecko

DrBubo

Enlap

International House
Interstudy
Jazyková škola Viveus
Jazykové pobyty
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ŠTANDARDIZOVANÉ JAZYKOVÉ A VEDOMOSTNÉ TESTY
Záujemcovia o študijné pobyty v zahraničí musia často dokladovať svoje jazykové znalosti certifikátmi z jazykových skúšok alebo testov. Tieto
štandardizované testy slúžia na meranie a hodnotenie jazykových a vedomostných schopností ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín sveta
s rozdielnymi školskými systémami. Ak sa chcete uchádzať o štúdium v zahraničí alebo o štipendijný pobyt, zistite si, či pri prijímacom konaní alebo
v žiadosti o štipendium musíte dokladovať znalosť jazyka certifikátom/diplomom a aké certifikáty/diplomy škola/inštitúcia akceptuje. Pri viacerých
testoch si treba uvedomiť, že sa nekonajú kedykoľvek. Niektoré majú iba niekoľko termínov do roka, na niektoré sa treba prihlásiť v dostatočnom
časovom predstihu a počítať treba aj s tým, že výsledky testovaný dostane až niekoľko týždňov po teste. Niektoré z týchto testov môžu maturantom
nahradiť maturitu z cudzieho jazyka (anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho a talianskeho).
Bližšie informácie o testoch, ich štruktúre, termínoch konania, prihlasovaní a spôsobe platby sú zverejňované na webových stránkach uvedených
pri jednotlivých testoch. Podrobnejšie informácie sú zverejnené aj na www.saia.sk v sekcii Štúdium v zahraničí/Štandardizované jazykové
a vedomostné testy. V tejto príručke upozorňuje na najčastejšie vyžadované certifikáty od záujemcov o bakalárske štúdium. Viaceré certifikáty
akceptujú aj niektoré slovenské vysoké školy pri prijímacom konaní ako náhradu skúšky z cudzieho jazyka.
Anglický jazyk

Francúzsky jazyk

TOEFL iBT® Test (Test of English as a Foreign Language/Test
z angličtiny ako cudzieho jazyka) – www.ets.org/toefl

DELF (Diplôme ďétudes en langue française),
DALF (Diplôme approfondi de langue française)
– www.ciep.fr, www.ifb.sk

ACT (American College Testing Program) – www.act.org
SAT (Scholastic Aptitude Test) – www.collegeboard.org
Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny (Cambridge
exams in English for Speakers of Other Languages – ESOL)
– www.cambridgeesol.org, www.britishcouncil.sk
FCE – First Certificate in English (B2)
CAE – Certificate in Advanced English (C1)
CPE – Certificate of Proficiency in English (C2)

TCF (Test de Connaissance du français) – www.ciep.fr, www.ifb.sk
Nemecký jazyk
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) – www.testdaf.de
Skúšky Goetheho inštitútu (Goethe Institut – www.goethe.de)
GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom
Španielsky jazyk

IELTS (International English Language Testing System)
– www.ielts.org, www.britishcouncil.sk

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
– http://diplomas.cervantes.es

City & Guilds – www.cityandguilds.sk

Taliansky jazyk
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera/Osvedčenie
o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho jazyka)
– http://cils.unistrasi.it, www.iicbratislava.esteri.it
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Termíny niektorých jazykových skúšok
Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Cambridgeské certifikáty – skúšky sa konajú trikrát ročne
(marec, jún a december)
FCE, 7. december 2013
registrácia do 11. októbra, neskorá do 25. októbra
cena: 170 eur (neskorá registrácia + 35 eur)
FCE*FS, 26. november 2013
registrácia do 11. októbra, neskorá do 25. októbra
cena: 170 eur (neskorá registrácia + 35 eur)
CAE, 14. december 2013
registrácia do 18. októbra, neskorá do 8. novembra
cena: 180 eur (neskorá registrácia + 35 eur)
CPE, 30. november 2013
registrácia do 11. októbra, neskorá do 8. novembra
cena: 190 eur (neskorá registrácia + 35 eur)

Goethe-Zertifikat B2
13. a 15. novembra 2013 (písomná skúška/ústna skúška)
zápis do 10. októbra 2013
4. a 6. decembra 2013 (písomná skúška/ústna skúška)
zápis do 8. novembra 2013
poplatok za skúšku: 131 eur, 138 eur

Bližšie informácie:
www.britishcouncil.org
registrácia: http://esolreg.britishcouncil.org

Österreichisches Sprachdiplom (úrovne A1 – C2)

IELTS
termín skúšky: 30. november, 7. december 2013
cena: 185 eur
registrácia: https://ielts.britishcouncil.org/
Francúzsky jazyk
DELF-DALF (dátumy skúšok na rok 2014 majú byť zverejnené
v októbri 2013)
Poplatok v roku 2013: B1 – 69 eur, B2 – 79 eur, C1 – 89 eur,
C2 – 99 eur
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org
(Accueil » Kurzy francúzštiny » Skúšky DELF-DALF)

Goethe-Zertifikat C1
13. a 15. novembra 2013 (písomná skúška/ústna skúška)
zápis do 10. októbra 2013
4. a 6. decembra 2013 (písomná skúška/ústna skúška)
zápis do 10. novembra 2013
poplatok za skúšku: 142 eur, 149 eur
Bližšie informácie: www.goethe.de
Skúšobné centrum na Katedre odbornej jazykovej komunikácie
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela: 10. apríl 2014,
23. október 2014 (prihlasovanie 4 až 6 týždňov pred termínom)
Bližšie informácie: www.oei.sk,www.osd.at
Taliansky jazyk
CILS
5. december 2013 (zápis do 23. októbra 2013)
5. jún 2014 (zápis do 23. apríla 2014)
poplatok: UNO – B1 50 eur, DUE – B2 60 eur
TRE – C1 70 eur, QUATTRO – C2 90 eur
Čakacia doba na výsledky skúšky je cca 3 mesiace od jej absolvovania,
certifikáty sú zasielané cca po mesiaci od vyhlásenia výsledkov.
Bližšie informácie: www.iicbratislava.esteri.it
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