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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA SLOVENSKU
Vysokoškolské štúdium na Slovensku poskytuje 20 verejných, 3 štátne,
11 súkromných a 4 zahraničné vysoké školy.

Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území SR podľa právnych
predpisov štátu ich sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Práva a povinnosti študentov nie sú upravené slovenským
zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti
získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike
(vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje
rovnako, ako v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí. Na Slovensku
v súčasnosti pôsobia zahraničné vysoké školy so sídlom v Česku, Francúzsku, Maďarsku
a Poľsku.
Slovenské vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované študijné
programy, a to v 3 stupňoch:
1. stupeň
– bakalársky študijný program,
ktorý trvá najmenej 3 roky a najviac 4 roky.
2. stupeň
– magisterský, inžiniersky a doktorský študijný
program, ktorý trvá najmenej 1 a najviac 3 roky

(niektoré študijné programy sa dajú študovať len
v spojenom bakalárskom a magisterskom štúdiu,
ktoré trvá 5 až 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 môže byť v dennej
(denná účasť na vzdelávacích
činnostiach) a externej
(samostatné štúdium a konzultácie
alebo sústredenia) forme štúdia
pri využití prezenčnej (učiteľ je
v priamom kontakte so študentom),
dištančnej (komunikácia
prostredníctvom komunikačných
prostriedkov založených na
využívaní počítačových sietí) alebo
kombinovanej metódy.

Prijímanie na vysoké školy
Podmienky na prijatie stanovuje vysoká škola.
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 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.

Prípravné kurzy na prijímacie konanie
Záujemca o štúdium na vysokej škole môže svoje šance na úspešné zvládnutie prijímacích
skúšok zvýšiť absolvovaním prípravných kurzov. Na Slovensku pôsobí viacero inštitúcií,
ktoré ponúkajú krátkodobé či dlhodobé, intenzívne či polointenzívne prípravné kurzy na
prijímacie skúšky. Rovnako aj viaceré vysoké školy, či už samé, alebo v spolupráci s inými
organizáciami, ponúkajú prípravné kurzy.
Kurzy môžu byť zamerané na jazyk alebo rôzne profilové predmety.
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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
Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre
www.uniag.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 a dizajnu
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 materiálov, metalurgie a recyklácie
Fakulta umení
Fakulta výrobných technológií, Prešov
Letecká fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita
vo Zvolene
www.tuzvo.sk
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta techniky
Lesnícka fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka
v Trenčíne
www.tnuni.sk
Fakulta priemyselných technológií, Púchov
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita
v Trnave
www.truni.sk
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Teologická fakulta, Bratislava
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Univerzita J. Selyeho
v Komárne
www.ujs.sk
Fakulta ekonómie a informatiky
Pedagogická fakulta
Reformovaná teologická fakulta
Univerzita Komenského
v Bratislave
www.uniba.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
Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre
www.ukf.sk
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici
www.umb.sk
Ekonomická fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
www.upjs.sk
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave
www.ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Fakulta zdravotníckych vied
Filozofická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie
v Košiciach
www.uvlf.sk
Vysoká škola múzických umení
v Bratislave
www.vsmu.sk
Divadelná fakulta
Filmová a televízna fakulta
Hudobná a tanečná fakulta
Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave
www.vsvu.sk
Žilinská univerzita
v Žiline
www.uniza.sk
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta elektrotechniky a informačných
technológií
Fakulta humanitných vied
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta

Informácie na internete
Ako na vysokú školu (Centrum vedecko-technických informácií SR)
– www.cvtisr.sk (Informácie o školstve > Školstvo > Vysoké školstvo)
Sprievodca výberom vysokej školy (Portál vysokých škôl)
– www.PortalVS.sk
Štúdium na vysokých školách – http://vysokeskoly.sk
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ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
www.aos.sk
Akadémia Policajného zboru
v Bratislave
www.akademiapz.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave
www.szu.sk
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií
Fakulta verejného zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica
Lekárska fakulta

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Bratislavská medzinárodná škola
liberálnych štúdií
v Bratislave
www.bisla.sk

Vysoká škola Danubius
v Sládkovičove
www.vsdanubius.sk
Fakulta práva Janka Jesenského
Fakulta sociálnych štúdií
Fakulta verejnej politiky
a verejnej správy
Vysoká škola DTI
v Dubnici nad Váhom
www.dti.sk
Vysoká škola manažmentu
v Trenčíne
www.vsm.sk
Vysoká škola medzinárodného podnikania
ISM Slovakia
v Prešove
www.ismpo.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety
v Bratislave
www.vssvalzbety.sk

ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Hudobná a umelecká akadémia Jána
Albrechta
v Banskej Štiavnici
www.huaja.org

Institut Supérieur Spécialisé de la Mode,
Mod’Spé Paris
www.modspeparisce.com

Paneurópska vysoká škola
v Bratislave
www.paneurouni.com
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta informatiky
Fakulta masmédií
Fakulta práva
Fakulta psychológie

Szent István Egyetem
http://sziu.hu

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

Collegium Humanum – Szkoła Główna
Menedżerska
https://collegiumhumanum.sk/

Vysoká škola mezinárodních a veřejných
vztahů Praha
www.vip-vs.sk

Dni otvorených dverí
Väčšina vysokých škôl pripravuje pre záujemcov
o štúdium Dni otvorených dverí, na ktorých môžu
získať bližšie informácie o škole, štúdiu, prijímacom
konaní, profile a uplatnení absolventa.
Informácie o ich konaní sú zverejňované na
stránkach vysokých škôl/fakúlt, na Portáli vysokých
škôl www.portalvs.sk/sk/kalendar alebo na
portáli ZoznamŠkôl www.zoznamskol.eu.
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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Štúdium v zahraničí, uznávanie časti štúdia a dokladov o vzdelaní
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.
Základné informácie o vysokoškolských systémoch vo vybraných krajinách,
o prijímaní na bakalárske štúdium a webové stránky nájdeš aj na portáli www.saia.sk
(Štúdium v zahraničí > Informácie o štúdiu vo vybraných krajinách).
Ak plánuješ štúdium v zahraničí, do prípravy zahrň aj problematiku uznávania dokladov
o vzdelaní, ktoré získaš. Môže sa stať, že uznanie budeš potrebovať či už na účely pokračovania
v štúdiu (uznanie na akademické účely), alebo výkonu povolania. Vopred si zisti, aké podklady
budeš potrebovať, aby si ich získal pred návratom na Slovensko.
Bližšie informácie o uznávaní štúdia a dokladov o vzdelaní poskytuje Stredisko na
uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR: www.minedu.sk (Medzinárodná spolupráca › Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných
kvalifikácií zo zahraničia).

Štúdium v Európskej únii
Všetky členské štáty EÚ v rámci vytvárania Európskeho vysokoškolského priestoru (tzv. bolonský
proces) zaviedli trojstupňový systém vzdelávania (bakalárske, magisterské a doktorandské
štúdium). Bakalárske štúdium trvá spravidla 3 až 4 roky.
 Občania EÚ majú právo študovať na ľubovoľnej vysokej škole v ktoromkoľvek členskom štáte
EÚ za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci, ak splnia podmienky vyžadované
od uchádzačov o štúdium.
 Jednou z podmienok prijatia na univerzitu môže byť znalosť jazyka hostiteľskej krajiny,
a preto od uchádzača môžu v niektorých krajinách žiadať absolvovanie jazykového testu.
Informáciám o štúdiu v krajinách EÚ je venovaných veľa rôznych portálov. Všeobecným je portál,
spravovaný Európskou komisiou https://ec.europa.eu/education/study-in-europe.
Všetky členské krajiny majú portály typu Štúdium v.../Study in..., na ktorých záujemcovia
nájdu informácie o krajine, dôvodoch, prečo študovať práve v nej, o školskom systéme,
o študijných príležitostiach, o prihlasovaní sa na štúdium, o štipendiách, grantoch či pôžičkách,
o podmienkach pobytu, nákladoch na štúdium a pobyt...

Štúdium v zahraničí prostredníctvom agentúr
SAIA poskytuje najmä bezplatné poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a získania
štipendií alebo inej formy finančnej pomoci na takéto štúdium.
Na Slovensku pôsobí viacero agentúr, ktoré sprostredkovávajú štúdium na stredných alebo
vysokých školách v zahraničí za úhradu. Informácie o ich ponukách nájdeš na ich webových
stránkach.
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Portály typu štúdium v... krajinách EÚ
Belgicko
www.studyinbelgium.be
www.studyinflanders.be
Bulharsko
www.neaa.government.bg
Cyprus
www.highereducation.ac.cy
Česko
www.studyin.cz
Dánsko
www.studyindenmark.dk
Estónsko
www.studyinestonia.ee
Fínsko
www.studyinfinland.fi
Francúzsko
www.campusfrance.org
Grécko
www.studyingreece.edu.gr
Holandsko
www.studyinholland.nl
Chorvátsko
www.studyincroatia.hr
Írsko
www.educationinireland.com
Litva
www.studyin.lt

Lotyšsko
www.studyinlatvia.eu
Luxembursko
https://cedies.public.lu
Maďarsko
www.studyinhungary.hu
Malta
www.ncfhe.gov.mt
Nemecko
www.study-in-germany.de
Poľsko
http://go-poland.pl
Portugalsko
www.study-research.pt
Rakúsko
www.studyinaustria.at
Rumunsko
www.studyinromania.gov.ro
Slovinsko
http://studyinslovenia.si
Španielsko
http://sepie.es
Švédsko
www.studyinsweden.se
Taliansko
www.esteri.it

Portály typu štúdium v...
...Austrálii
www.studyinaustralia.gov.au

...USA
www.educationusa.info

...Kanade

www.educanada.ca

...Rusku

https://future-in-russia.com

...Veľkej Británii
a Severnom Írsku
https://study-uk.britishcouncil.org
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ŠTANDARDIZOVANÉ JAZYKOVÉ A VEDOMOSTNÉ TESTY
Záujemcovia o študijné pobyty v zahraničí musia často dokladovať svoje vedomosti
a jazykové znalosti certifikátmi zo skúšok alebo testov.
Tieto testy slúžia na meranie a hodnotenie jazykových schopností a vedomostí ľudí pochádzajúcich
z rôznych krajín s rozdielnymi školskými systémami. 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. Bližšie informácie o testoch, ich štruktúre, termínoch
konania, prihlasovaní a spôsobe platby sú zverejňované na webových stránkach uvedených pri
jednotlivých testoch. Niektoré testy sa dajú robiť aj na Slovensku. Podrobnejšie informácie
sú zverejnené aj na www.saia.sk v sekcii Štúdium v zahraničí > Štandardizované jazykové
a vedomostné testy.

Vybrané štandardizované vedomostné testy (NPS, ACT, SAT)
NPS (Národné porovnávacie skúšky na VŠ; www.scio.sk/nps/) nahrádzajú alebo dopĺňajú
prijímacie skúšky na desiatkach vysokých škôl v Česku a na Slovensku. Skúška sa koná 6-krát
za rok. Testovanie na Slovensku: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Martin, Michalovce, Nitra,
Poprad, Prešov a Žilina.
ACT (American College Testing Program; www.act.org) sa využíva pri prijímaní na bakalárske
štúdium na vysoké školy v USA. Hodnotí sa angličtina, matematika, čítanie a analytické myslenie.
SAT (Scholastic Aptitude Test; https://sat.collegeboard.org/home) ako variant ACT
sa taktiež využíva pri prijímaní na bakalárske štúdium. SAT – Reasoning Test meria verbálne
a matematické schopnosti; SAT – Subject Test meria vedomosti z konkrétneho predmetu
a cudzieho jazyka.
Bližšie informácie o ďalších testoch, ktoré vyžadujú americké vysoké školy:
www.fulbright.sk/studium-v-usa/standardizovane-testy

Vybrané štandardizované jazykové testy a skúšky
Jednou zo základných podmienok prijatia na vysokoškolské štúdium je ovládanie
vyučovacieho jazyka. Niektoré vysokoškolské inštitúcie majú vlastné jazykové testy, väčšinou
však akceptujú certifikáty o úspešnom absolvovaní štandardizovaného jazykového testu alebo
skúšky. Spravidla stanovujú úroveň, ktorú musí uchádzač dosiahnuť, alebo počet bodov, ktoré
musí uchádzač získať. Pripravili sme prehľad najznámejších a najčastejšie vyžadovaných testov.
Na webových stránkach pri nich uvedených sú zverejnené podrobnejšie informácie (štruktúra
testu, termíny testovania, poplatky za testovanie...).
Keďže v mnohých krajinách je možné študovať programy v anglickom jazyku, najznámejšie
a najrozšírenejšie sú testy z anglického jazyka. Najčastejšie sa od uchádzačov
o bakalárske štúdium vyžaduje TOEFL (Test of English as a Foreign Language/Test
z angličtiny ako cudzieho jazyka; www.ets.org/toefl). Spravidla si školy stanovujú
počet bodov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium. Ďalšími skúškami
sú Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny (Cambridge exams in English
for Speakers of Other Languages – ESOL; www.cambridgeenglish.org/). Najvyšším
stupňom je CPE (Certificate of Proficiency in English), FCE (First Certificate in English)
akceptujú aj niektoré fakulty slovenských univerzít ako náhradu prijímacej skúšky
z anglického jazyka a CAE (Certificate in Advanced English) je jedným z predpokladov
pri zápise na väčšinu britských univerzít. IELTS (International English Language Testing
System – www.ielts.org) vyžadujú mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej
Británii, Austrálii, Kanade a na Novom Zélande.
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Od uchádzačov o štúdium vo Francúzsku sa najčastejšie vyžadujú testy z francúzskeho
jazyka – DELF (Diplôme d‘études de langue française), DALF (Diplôme approfondi de
langue française) a TCF (Test de Connaissance du français) – www.ciep.fr,
https://institutfrancais.sk
Znalosť nemeckého jazyka na úrovni oprávňujúcej na štúdium na vysokej škole
v Nemecku sa najčastejšie dokladuje testami TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache
– www.testdaf.de) a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS – www.goethe.de).
Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka (Österreichisches Sprachdiplom –
https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk/, www.osd.at) akceptujú ako doklad
o ovládaní nemeckého jazyka niektoré vysoké školy v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku
a Taliansku (Južné Tirolsko).
Od záujemcov o štúdium v Taliansku sa vyžaduje stupeň Livello Due/B2 testu C.I.L.S.
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera/Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka
ako cudzieho jazyka – http://cils.unistrasi.it, www.iicbratislava.esteri.it).
V Španielsku a v španielsky hovoriacich krajinách sa vyžaduje úroveň C2 testu DELE
(Diplomas de Español como Lengua Extranjera/Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka
– http://diplomas.cervantes.es) alebo SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de
la Lengua Española/Medzinárodná služba hodnotenia španielskeho jazyka –
https://siele.org/), ktorý je uznávaný aj v latinskoamerických krajinách.
V Rusku sa akceptuje pri zápise na vysoké školy Certifikát TRKI-1 (stredná úroveň)
testu TRKI (Testirovanie po russkomu jazyku kak inostrannomu/Тестирование пo
русскому языкy как иностранномy; používa sa aj skratka TORFL – Test of Russian as
a Foreign Language – www.rcvkba.sk, www.philol.msu.ru/~testcenter/,
www.rudn.ru/fpkp/programs).
Uchádzačom, ktorí chcú na taiwanských vysokých školách študovať programy v čínštine,
ako aj uchádzačom o štipendiá taiwanskej vlády (na štúdium v čínštine) sa odporúča
TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language/Taiwanský štandardizovaný test čínštiny
ako cudzieho jazyka – www.tw.org/tocfl/).
Na Slovensku pôsobia viaceré jazykové školy a agentúry, ktoré ponúkajú prípravné
kurzy na jazykové skúšky a testy či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Jazyk si môžeš precvičiť aj na dobrovoľníckom workcampe
Jednou z možností, ako si precvičiť jazykové znalosti, môže byť aj medzinárodný tábor
dobrovoľníckej práce (MDTP) či workcamp. Tábor trvá spravidla 2 až 3 týždne, zúčastňujú
sa ho skupiny 6 až 20 dobrovoľníkov väčšinou vo veku 18 až 30 rokov z rôznych krajín, kultúr
a prostredí. Dorozumievacím jazykom je obvykle angličtina. Ročne je v ponuke približne dvetisíc
workcampov po celom svete. Podmienkou účasti je úhrada účastníckeho poplatku, účastník si
tiež hradí cestovné a iné výdavky (poistenie, vreckové).
Účasť na dobrovoľníckych workcampoch sprostredkováva nezisková organizácia INEX Slovakia
(International Exchanges – www.inex.sk).

Informácie o dobrovoľníctve či rôznych príležitostiach pre mladých ľudí (napríklad mládežnícke
výmeny) môžeš nájsť aj na portáloch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
(www.iuventa.sk), Rady mládeže Slovenska (www.mladez.sk), ako aj združení ako
Mladiinfo Slovensko (https://mladiinfo.sk), ADEL Slovakia (www.adelslovakia.org)
či Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (www.dofe.sk).
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FINANCOVANIE ŠTÚDIA
Tip: 7 rád ako získať peniaze na vysokoškolské štúdium:
https://studentskefinancie.sk
KOĽKO PEŇAZÍ BUDEŠ POTREBOVAŤ?
Ak plánuješ štúdium, či už na Slovensku alebo v zahraničí, skôr či neskôr sa budeš musieť
zaoberať otázkou financovania. Koľko peňazí budeš potrebovať na pokrytie nákladov
spojených so získaním vzdelania.
Aj keď sa v niektorých krajinách neplatí školné, musíš počítať s nákladmi na ubytovanie,
stravu, cestovanie, poistenie, pomôcky do školy, povinné poplatky a príspevky, voľnočasové
aktivity a podobne.
Na väčšine portálov typu „štúdium v.../study in...“ nájdeš informácie o priemerných životných
nákladoch na mesiac, semester či rok štúdia.

Napríklad v Austrálii sa školné pohybuje od 20- do 45-tisíc austrálskych dolárov
(AUD). Pri podávaní žiadosti o študentské vízum musí žiadateľ preukázať, že má
najmenej 21 041 AUD ročne na pokrytie životných nákladov (okrem školného
a cestovných nákladov).
KDE ICH VZIAŤ?
V prípade, ak ty alebo tvoji rodičia nemáte dostatok peňazí, do úvahy prichádzajú
štipendium/grant, pôžička alebo úver, brigáda/práca.
Ako študent si však vopred musíš odpovedať na otázku, koľko času môžeš práci popri plnení
školských povinností venovať. Ak sa rozhodneš pre štúdium v konkrétnej krajine, vopred si
zisti, či cudzinci so študentským vízom/statusom študenta 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).
Brigádu/prácu na dohodu na Slovensku si môžeš nájsť na internete, kde je niekoľko portálov
špecializovaných na pracovné ponuky, sekcie s vyhľadávaním brigád sú aj na viacerých
portáloch určených študentom, napríklad:
www.brigada.sk
www.burzabrigad.sk
Neseriózne ponuky? Spravidla by si mal opatrne
www.kariera.sk
pristupovať k ponukám, kde je kontaktom iba
www.ponuky.sk
telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa,
http://praca.bazar.sk
a po nadviazaní komunikácie žiadajú poplatok za
www.profesia.sk
poskytnutie ďalších informácií.
http://superbrigady.zones.sk/
Všeobecné informácie o zamestnávaní na Slovensku, ale aj v zahraničí:
www.upsvar.sk – portál Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
www.eures.sk – portál Európskych služieb zamestnanosti
www.istp.sk – Internetový sprievodca trhom práce

Vysokoškolák s trvalým pobytom na Slovensku, aj študujúci v zahraničí,
môže získať pôžičku od Fondu na podporu vzdelávania
https://www.fnpv.sk/chcem-pozicku-student.
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KOĽKO STOJÍ ŠTÚDIUM V EÚ?
V nasledujúcej tabuľke nájdeš ORIENTAČNÉ sumy školného či povinných poplatkov, ako aj
PRIEMERNÉ mesačné životné náklady v jednotlivých krajinách Európskej únie (uvádzame ich
v eurách, aj keď sa v niektorých krajinách neplatí eurom). Vo všeobecnosti platí, že vo väčších
mestách sú životné náklady vyššie. Ich výška je však rôzna aj podľa typu ubytovania
(internát, privát) a môže sa pohybovať od 50 do 400 EUR/mesiac, spôsobu stravovania, typu
dopravy, životného štýlu (voľnočasové aktivity).
Bezplatné štúdium spravidla platí pre verejné/štátne vysoké školy/univerzity a študijné programy
vyučované v úradnom jazyku danej krajiny. Na súkromných školách sa zväčša platí školné. Školné
sa môže platiť aj za programy vyučované v inom ako úradnom jazyku danej krajiny. Výška
školného je v niektorých krajinách rôzna podľa stupňa štúdia, študijného programu
a prestíže školy. Niektoré krajiny stanovujú alebo odporúčajú rámce školného (spravidla jeho
minimálnu a maximálnu výšku), v niektorých krajinách školné uhrádza štát, pričom umožňujú aj
štúdium tzv. samoplatcov (v prípadoch, ak uchádzač spĺňa kritériá na prijatie, škola má kapacitu
na jeho prijatie, ale naplnila už kvótu štátom ﬁnancovaných študentov).
Ak sa chceš dopracovať k bližšej sume, musíš si najprv odpovedať na niekoľko otázok: čo chceš
študovať (študijný program), v akom jazyku a kde (štát, mesto, škola).

Krajina
(dĺžka bakalárskeho
štúdia)

školné a/alebo povinné poplatky
(bakalárske štúdium pre občanov EÚ)

priemerné životné
náklady/mesiac
(EUR)

Belgicko
(3 roky)

Flámsko: 890 EUR/rok (za niektoré
programy môže byť školné vyššie)
Valónsko: maximálne 835 EUR/rok

850 až 930

Bulharsko
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné (v bulharčine);
pre samoplatcov je školné 2 900
až 8 000 EUR/rok

460 až 530

Cyprus
(4 roky)

na štátnych školách je štúdium bezplatné;
na súkromných školách je školné okolo
8 000 EUR/rok

500 až 750

Česko
(3 až 4 roky)

na verejných a štátnych školách je štúdium 315 až 800
bezplatné (v češtine), v iných jazykoch od
0 do 20 000 EUR/rok
na súkromných školách sa platí školné
(výšku určujú jednotlivé školy)

Dánsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné

450 až 750

Estónsko
(3 roky)

štúdium v estónčine je bezplatné;
1 660 až 7 500 EUR/rok (štúdium
v angličtine)

400 až 950

Fínsko
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné; platí sa poplatok
miestnej únii študentov 80 až 100 EUR

700 až 900

Francúzsko
(3 roky)

na verejných vysokých školách sa neplatí
900 až 1 100
školné, iba registračný poplatok
(170 EUR/rok)
na súkromných školách sa školné pohybuje
od 1 500 do 15 000 EUR/rok
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Krajina
(dĺžka bakalárskeho
štúdia)

školné a/alebo povinné poplatky
(bakalárske štúdium pre občanov EÚ)

priemerné životné
náklady/mesiac
(EUR)

Grécko
(4 roky)

na verejných školách sa neplatí školné
(všetky vysoké školy sú verejné)

550

Holandsko
(3 až 4 roky)

od 2 087 EUR/rok (študenti 1. ročníka
platia polovicu)

800 až 1 100

Chorvátsko
(3 roky)

prvý rok štúdia je bezplatný;
ďalšie roky 800 až 3 600 EUR/rok

400 až 700

Írsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné (za študentov, ktorí
spĺňajú kritériá, ho uhrádza HEA (Higher
Education Authority)

580 až 1 000

Litva
(4 roky)

1 300 až 5 500 EUR/rok

350 až 800

Lotyšsko
(3 až 4 roky)

2 000 až 15 000 EUR/rok

450 až 700

Luxembursko
(3 roky)

200 až 400 EUR/semester

800 až 1 500

Maďarsko
(3 až 4 roky)

1 000 až 3 000 EUR/rok (vybraným
študentom s výbornými študijnými
výsledkami môže financovať školné
maďarská vláda)

500

Malta
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné

620

Nemecko
(3 roky)

na štátnych školách je bezplatné štúdium,
platí sa však semestrálny príspevok (cca.
250 EUR);
na súkromných školách je školné od 2 000
do 20 000 EUR/rok

850

Poľsko
(3 až 3,5 roka)

na verejných vysokých školách je štúdium
350 až 550
bezplatné (štúdium v poľštine);
za štúdium v inom jazyku a na neverejných
školách sa platí od 2 000 do 6 000 EUR/
rok (MBA programy od 8 000 do 12 000
EUR/rok)

Portugalsko
(3 až 4 roky)

školné na štátnych vysokých školách je
od 550 do 2 500 EUR/rok;
na súkromných školách je vyššie
(v priemere 7 000 EUR/rok)

500 až 800

Rakúsko
(3 až 4 roky)

školné sa platí v prípade prekročenia
štandardnej dĺžky štúdia (363,36 EUR/
semester).

950

Rumunsko
(3 roky)

2 000 až 5 000 EUR

600
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Krajina
(dĺžka bakalárskeho
štúdia)

školné a/alebo povinné poplatky
(bakalárske štúdium pre občanov EÚ)

priemerné životné
náklady/mesiac
(EUR)

Slovinsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné

550 až 700

Španielsko
(4 roky)

platí sa školné, jeho výšku stanovujú
regionálne vlády a rámec centrálna vláda
na princípe tzv. platby za kredit (od 12,50
do 30 EUR; 1 rok = 60 kreditov).
Školné na súkromných školách je od
5 000 do 18 000 EUR/rok (na obchodných
školách môže byť vyššie, do 28 000 EUR).

900 až 1 100

Švédsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné

815

Taliansko
(3 roky)

platí sa školné
na verejných školách od 0 do 5 000
EUR/rok,
na súkromných od 3 000 do 35 000
EUR/rok

700 až 1 000
(v Miláne a Ríme
do 1 450)

Veľká Británia
a Severné Írsko*

v Anglicku, Walese a Severnom Írsku
sa platí školné:
Anglicko: do 9 250 GBP
Wales: do 9 000 GBP
Severné Írsko: do 4 160 GBP
v Škótsku je štúdium bezplatné, hradí ho
agentúra SAAS; o úhradu treba požiadať, nie
je poskytovaná automaticky

500 až 1 000

(3 až 4 roky)

* Veľká Británia od 1. januára 2020 nie je členom EÚ. V súčasnosti je tzv. prechodné obdobie.
Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pripravilo k brexitu informačnú
platformu https://www.mzv.sk/europske-zalezitosti/brexit, ktorej cieľom je poskytnúť praktické
informácie, odporúčania a rady.
Študenti, ktorí začnú štúdium v akademickom roku 2020/2021 budú môcť študovať za rovnakých
podmienok ako domáci študenti, ak nastúpia na štúdium pred 31. decembrom 2020. Ak začnú
štúdium po 1. januári 2021 budú mať síce štatút domáceho študenta, budú však musieť požiadať
o študentské víza. Pre študentov začínajúcich štúdium v tomto akademickom roku ostáva
zachovaná možnosť získania vládnej pôžičky.
Od akademického roku 2021/2022 budú platiť nové pravidlá – študenti z členských krajín
EÚ nebudú mať status domácich študentov a poplatky za štúdium budú rovnaké ako pre
zahraničných študentov. Rovnako štúdium v Škótsku už nebude bezplatné, študenti z EÚ budú
platiť školné poplatky rovnako ako ostatní zahraniční študenti.
Bližšie informácie o opatreniach jednotlivých vlád:
Anglicko – https://www.gov.uk/government/news/eu-student-funding-continued-for-202021
Wales – https://gov.wales/written-statement-funding-and-support-eu-students-studying-wales202021
Škótsko – https://news.gov.scot/news/extension-of-free-tuition-for-eu-students
Severné Írsko – https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/NorthernIreland-fee-status
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ŠTIPENDIÁ A PROGRAMY FINANČNEJ PODPORY
SAIA poskytuje poradenstvo o možnostiach štúdia najmä v zahraničí, ako aj informácie
o možnostiach financovania takéhoto štúdia. Pripravili sme prehľad pravidelne sa opakujúcich
štipendijných príležitostí pre stredoškolákov na štúdium počas stredoškolského štúdia
a na vysokoškolské štúdium (bakalársky stupeň). Treba zdôrazniť, že štipendijných príležitostí
pre stredoškolákov nie je veľa, pričom žiadne štipendium nepokrýva úplné náklady spojené
so študijným pobytom.
Zamerali sme sa najmä na štipendiá na štúdium v zahraničí (či už na podporu absolvovania
celého štúdia, alebo len študijného pobytu). 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, ktoré možno v niektorých
prípadoch využiť aj na absolvovanie štúdia v zahraničí. Pri niektorých ponukách uvádzame
„uzávierka je spravidla“. Môže sa stať, že v aktuálnom kalendárnom roku nebudú vyhlásené,
prípadne termín uzávierky môže byť posunutý (aj o niekoľko mesiacov).


RÔZNE KRAJINY


Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu
– Erasmus+
Bližšie informácie: www.erasmusplus.sk
Program poskytuje granty na široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy. Dáva príležitosť študentom a žiakom odbornej prípravy stráviť určité obdobie
v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Finančný príspevok
z programu Erasmus+ môžu získať výlučne organizácie/inštitúcie.

Rôzne krajiny



Štipendiá na školy United World College (UWC)
Bližšie informácie: www.uwc.sk
Štipendiá sú určené pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázií na 2-ročné štúdium na
medzinárodných školách siete UWC, ktorých učebné osnovy vychádzajú z medzinárodného
projektu International Baccalaureate. Pôsobia v USA, Kanade, Taliansku, Nemecku, Nórsku,
Indii, Kostarike, Singapure či Hongkongu. Štipendiá administruje Slovenská národná
kancelária UWC. Uzávierka je spravidla v januári.



Stredoškoláci do sveta (Grantový program Nadácie Tatra banky)
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/granty-vzdelanie/
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 spravidla v marci.



Štipendiá LEAF na letné školy
Bližšie informácie: www.leaf.sk/pre-studentov/
Organizácia LEAF ponúka stredoškolákom (študenti 2. až 4. ročníka) možnosť získať
štipendium na výberové medzinárodné letné školy v USA a v Južnej Afrike. Program
kempov je kombináciou akademického vzdelávania a tréningov na rozvoj osobnosti
a líderských zručností a je určený aktívnym študentom, ktorí chcú zlepšovať svet
okolo seba prostredníctvom podnikania alebo riešenia spoločenských problémov.
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Štipendium Krídla
Bližšie informácie: www.provida.sk/sk/stipendium-kridla
Štipendium podporuje mladých spoločensky sa angažujúcich talentovaných študentov, ktorí
boli prijatí na akúkoľvek zahraničnú univerzitu. Podporuje študentov, ktorí majú schopnosť
a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa
angažovať vo svojom odbore v prospech lepšej spoločnosti. Uzávierka je spravidla v lete.



AUSTRÁLIA – Destination Australia
Bližšie informácie: https://www.education.gov.au/destination-australia;
https://internationaleducation.gov.au/Scholarships/Pages/Scholarships-landing.aspx
Štipendijný program austrálskej vlády ponúka finančnú podporu 15 000 AUD/rok pre študentov
na inštitúciách terciárneho vzdelávania v tzv. regionálnej Austrálii (www.nationalmap.gov.au)
na štúdium bakalárskych a nadstavbových programov. Štipendium administruje terciárna
vzdelávacia inštitúcia, na ktorú je uchádzač o štipendium prijatý.



FRANCÚZSKO – Kofinancované štipendiá
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendiafrancuzskej-vlada/
Štipendium na ročný študijný pobyt v rámci bakalárskeho stupňa je určené študentom, ktorým
finančná situácia umožňuje spolupodieľanie sa na financovaní študijného pobytu. Uchádzač
získa štatút štipendistu a nárok na zdravotné poistenie, oslobodenie od zápisného a štipendium,
na výške ktorého sa finančne spolupodieľa. Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári.
JAPONSKO – Program japonskej vlády Monbukagakusho – Štipendium na celé
bakalárske štúdium (5-ročné)

Japonsko



Štipendiá sú určené študentom strednej školy v maturitnom ročníku a absolventom strednej
školy, ktorí ovládajú japonský alebo anglický jazyk, sú ochotní sa učiť japončinu a študovať
v nej. Uzávierka je spravidla v máji on-line na www.granty.saia.sk.
MAĎARSKO – Štipendium na celé bakalárske štúdium
Bližšie informácie: http://tka.hu

Maďarsko



Austrália

Spoločnosť AFS (American Field Service) ponúka čiastkové štipendiá na ročné, polročné
a 3-mesačné študijné pobyty v rôznych krajinách (ponuka je každý rok iná).

Rôzne krajiny

Čiastkové štipendiá AFS
Bližšie informácie: https://slovakia.afs.org/stipendia/

Francúzsko



Štipendium je podmienené prijatím na štúdium na univerzite, kde sa nevyžaduje školné.
Podmienkou je plynulá znalosť maďarčiny. Štipendiá administruje Verejná nadácia Tempus,
uzávierka je spravidla v januári/februári on-line na www.scholarship.hu.
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RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na celé bakalárske štúdium (3 − 4 roky)

Ruská federácia

Štipendium je určené maturantom a absolventom strednej školy s maturitou s výbornými
študijnými výsledkami na bakalárske štúdium všetkých odborov, okrem odborov z oblasti
kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy. Uchádzač musí ovládať ruský jazyk. Uzávierka
je 9. februára 2021 on-line na www.granty.saia.sk.
Štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika
a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo
Štipendium je určené maturantom a absolventom strednej školy s maturitou s výbornými
študijnými výsledkami. Uchádzač musí ovládať ruský jazyk (niektoré školy umožňujú ročnú
jazykovú prípravu). Uzávierka je 9. februára 2021 on-line na www.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 27. apríla 2021 on-line na www.granty.saia.sk.


TAIWAN
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
Taiwanský štipendijný program – štipendium na bakalárske štúdium
(maximálne 4 roky; v anglickom alebo v čínskom jazyku)

Taiwan

Štipendium je určené absolventom stredných škôl s maturitou. Od záujemcov o štúdium
v angličtine sa vyžaduje doklad o znalosti jazyka (TOEFL alebo iný certifikát), od záujemcov
o štúdium v čínskom jazyku sa vyžaduje certifikát TOCFL (Test z čínštiny ako cudzieho jazyka).
Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment
Scholarship (HES)
Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným
študentom, ktorí majú záujem naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú
kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi Taiwanom a domovskou krajinou.
Uchádzač musí mať viac ako 18 rokov a maturitu.
Uzávierka je spravidla v marci v Taipejskej reprezentačnej kancelárii v Bratislave.

Thajsko



Štipendium umožňuje štúdium na medzinárodnej Regent´s School v Bangkoku v dvojročnom
programe International Baccalaurete (IB), ktorý je určený uchádzačom vo veku 16 až 17 rokov,
a štvorročnom programe International Certiﬁcate of Secondary Education (IGCSE), ktorý je
určený uchádzačom vo veku 14 až 15 rokov. V závislosti od študijných výsledkov a všeobecného
postoja študenta sa štipendium môže pohybovať od 30 do 100 percent školného.


Turecko

THAJSKO – Global Connect Scholarship
Bližšie informácie: https://www.regents.ac.th/1485/scholarship-programmes/globalconnect-scholarships

TURECKO – Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na celé bakalárske štúdium
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
Štipendiá sú určené pre uchádzačov do 21 rokov na celé bakalárske štúdium pre všetky študijné
odbory. Uzávierka je spravidla vo februári.

18



USA, VEĽKÁ BRITÁNIA – Štipendiá na školský rok
Bližšie informácie: https://www.leaf.sk/stipendia-na-skolsky-rok/



USA
Štipendijný program FLEX
Bližšie informácie: http://discoverflex.org
Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov,
ktorý administruje American Councils for International Education. Je určený študentom
1. a 2. ročníka stredných škôl alebo 5. a 6. ročníka 8-ročných gymnázií. Uzávierka je
15. októbra 2020 (on-line na https://ais.americancouncils.org/flex).

Letné kurzy Benjamina Franklina
Bližšie informácie: https://sk.usembassy.gov/education-culture/academic-exchangeprograms/ben-franklin-tfsi/
Program Benjamin Franklin Summer Institute umožňuje stredoškolským študentom (vo veku 16
až 18 rokov) štvortýždňový pobyt v USA. Kurzy sú zamerané na riešenie globálnych problémov,
ktorým čelí európska a americká mládež. Uzávierka spravidla vo februári.
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 tvoja námaha vyjsť nadarmo;
akceptovaná je len kompletná žiadosť.



Uchádzačov býva 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 ťa reprezentuje a často je jediným obrazom o tebe, na základe ktorého sa
výberová komisia rozhoduje.



Žiadosť musí byť doručená alebo podaná on-line načas. Ak to z výzvy nie je jasné,
over si, či termín uzávierky znamená, že v tento deň stačí žiadosť poslať (rozhoduje dátum
poštovej pečiatky), alebo v tento deň musí byť žiadosť fyzicky na určenom mieste (často
býva stanovená aj hodina uzávierky). V takomto prípade musíš počítať s tým, že doručenie
môže trvať niekoľko dní. Niektorí vyhlasovatelia/administrátori programov upozorňujú,
že majú zriadený poštový priečinok a nepreberajú zásielky od doručovacích služieb, ktoré
vyžadujú osobné prevzatie. V prípade on-line podávania žiadosti si over, či sa nemusíš do
on-line systému zaregistrovať vopred, aby si získal prístupové údaje alebo referenčné číslo.

Podávanie žiadostí na www.granty.saia.sk
Predpokladom podania žiadosti je registrácia v databáze štipendií a grantov. Registráciou
získate prihlasovacie meno a heslo, s ktorým si môžete 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; žiadosť môžete priebežne
upravovať a dopĺňať, no je nevyhnutné, ju v on-line systéme aj odoslať (nielen uložiť), inak
sa považuje za nepodanú.
Nenechávajte si prihlásenie „na poslednú chvíľu“. Môže sa stať, že systém bude preťažený
a nepodarí sa vám prihlásiť či odoslať žiadosť.
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USA, Veľká Británia

Pod názvom Secondary School Scholarship Program spravuje organizácia LEAF štipendiá na
jeden alebo dva školské roky na prestížnych súkromných stredných školách v USA alebo Veľkej
Británii. Sprostredkovateľmi týchto štipendií sú organizácie ASSIST (pre USA) a HMC (pre Veľkú
Britániu). Uzávierka: spravidla v novembri.

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.


Sociálne a motivačné štipendiá
Bližšie informácie: www.cvtisr.sk
Ich výška závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku vyučovania a od výšky
životného minima. Sociálne štipendium je určené žiakom denného štúdia strednej školy, ktorí
spĺňajú stanovené podmienky; motivačné štipendium je určené žiakom študijných odborov
a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.



A Level štipendiá Cambridge International School Bratislava
Bližšie informácie: www.cambridgeschool.eu/sk/studium-na-cambridge/a-levelstipendium/
Dvojročné štipendium na ukončenie strednej školy s medzinárodne uznávaným A Level
certifikátom je určené stredoškolákom s výbornou znalosťou anglického jazyka vo veku 16
až 17 rokov s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktorých rodičia by si inak nemohli dovoliť
zaplatiť školné. Štipendium predstavuje zľavu vo výške 25 %, 50 %, 75 %, a vo výnimočných
prípadoch 100 % zo školného. Uzávierka je spravidla v máji.

Slovensko



Štipendijný program U.S. Steel Košice
Bližšie informácie: www.usske.sk/sk/komunita/stipendijny-program
Program podporuje talentované deti z detských domovov, neúplných rodín a sociálne
znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokej škole technického
alebo príbuzného odboru. Uzávierka je spravidla v auguste.



Grantový program AXA Talent
Bližšie informácie: www.nadaciapontis.sk/grantovy-program-axa-talent-1
Grantový program podporuje mladé talenty zo stredných a vysokých škôl vo veku od 15 do
26 rokov.



Program iNOVEum
Bližšie informácie: https://inoveum.sk/
iNOVEum je program podpory podnikania stredoškolákov od spoločnosti Embraco v regióne
Spiš. Stredoškolákom pomáha rozbehnúť podnikateľský nápad.



Grantový program Talenty Novej Európy
Bližšie informácie: www.tne.sk
Program je určený výnimočným mladým športovcom, umelcom a vedcom, ktorí navštevujú
základnú, strednú alebo vysokú školu. Uzávierka je spravidla v januári/februári.



Štipendijný fond Andreja Hanzlíka
Bližšie informácie: https://www.banskabystrica.sk/agendy/ziadost-o-stipendium-zfondu-a-hanzlika/
Fond podporuje študentov stredných a vysokých škôl s trvalým pobytom v Banskej Bystrici,
ktorých priemerný prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch bol 2,0 a spoločne posudzované
príjmy v rodine žiadateľa nepresahujú 1,5-násobok súm, stanovených v zákone o životnom
minime. Uzávierka je spravidla v septembri.
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Pracovné dovolenky/working holiday
Programy typu pracovných dovoleniek umožňujú slovenským občanom spravidla vo veku od
18 do 30 až 35 rokov 1-ročný pobyt v krajine, s ktorou má Slovensko podpísanú zmluvu
o pracovných dovolenkách/mobilite mladých. Počas tohto pobytu môžu v krajine študovať,
cestovať a pracovať. V súčasnosti má Slovensko podpísané dohody/memorandá o pracovných
dovolenkách/mobilite mladých s Austráliou, Japonskom, Kanadou, Novým Zélandom a Taiwanom.
Dohody spravidla stanovujú aj ročnú kvótu. V júni 2019 bol podpísaný protokol o pracovných
dovolenkách s Kórejskou republikou. V čase zostavovania tejto publikácie neboli zverejnené bližšie
informácie (http://whic.mofa.go.kr/eng/)
Bližšie informácie o pracovných dovolenkách:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.upsvar.sk
Austrália:
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/
Japonsko:
www.sk.emb-japan.go.jp
Kanada:
www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec.
html
Nový Zéland:
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/
slovakia-working-holiday-visa
Taiwan:
www.boca.gov.tw/cp-153-382-30a10-2.html
www.youthtaiwan.net/WorkingHolidayen/

Teletext RTVS...
...najaktuálnejšie informácie na dosah...
...vyše 1 600 strán
o aktuálnom dianí
v politike,
spoločnosti,
ekonomike,
kultúre
a v športe...
...informácie o štipendijných ponukách − strana 636...
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Chceš študovať v zahraničí?
Bratislava
02/5930 4700,
5930 4711
saia@saia.sk

Pomôcť ti môže
SAIA

Banská Bystrica
048/2000 987
048/4137 810
saia.bbystrica@saia.sk

AKO?

Košice
055/2000 987
055/6325 418
saia.kosice@saia.sk
Skype: “saia0104”

Poskytuje
informácie a poradenstvo
o štúdiu v zahraničí
a na Slovensku.

Nitra
037/2000 987
037/6408 187
saia.nitra@saia.sk
Skype: “saia0101”

Môžeš sa na nás obrátiť
osobne, telefonicky, skypom
alebo e-mailom.

Žilina
041/2000 987
saia.zilina@saia.sk
Skype: “saia.zilina”

Nájdeš nás

v 5 mestách.
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