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ISBN-978-80-89521-88-3

Sprav to pre svoje budúce JA.
Zober život
do vlastných rúk.
Vieme, že nie vždy to je jednoduché.
Preto ti ponúkame pomoc
vo forme študentskej pôžičky.

www.fnpv.sk

SLOVENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY (v abecednom poradí) a ich webové stránky
 Verejné
Akadémia umení v Banskej Bystrici www.aku.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave www.euba.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku www.ku.sk
Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre www.uniag.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave www.stuba.sk
Technická univerzita v Košiciach www.tuke.sk
Technická univerzita vo Zvolene www.tuzvo.sk
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne www.tnuni.sk
Trnavská univerzita v Trnave http://truni.sk
Univerzita J. Selyeho v Komárne www.ujs.sk
Univerzita Komenského v Bratislave www.uniba.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre www.ukf.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici www.umb.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach www.upjs.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave www.ucm.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach www.uvlf.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave www.vsmu.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave www.vsvu.sk
Žilinská univerzita v Žiline www.uniza.sk

 Súkromné
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave www.bisla.sk
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici www.huaja.org
Paneurópska vysoká škola v Bratislave www.paneurouni.com
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave www.vsemvs.sk
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove www.vsdanubius.sk
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

 Štátne
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
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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ
 Štúdium na Slovensku
Vysokoškolské štúdium na Slovensku poskytuje 20 verejných, 3 štátne,
10 súkromných a 8 zahraničných vysokých škôl.

Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl nie sú upravené slovenským
zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti
získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi vydávaných v Slovenskej republike sa rozhoduje
rovnako, ako v prípade dokladov získaných štúdiom v zahraničí.
Slovenské vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované študijné
programy, a to v 3 stupňoch:
1. stupeň – bakalársky študijný program (3 až 4 roky).
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program (1 až 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.

Prijímanie na bakalárske štúdium
Podmienky na prijatie stanovuje vysoká škola.
Základnou podmienkou prijatia 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 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.

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.

Informácie na internete
Ako na vysokú školu (Centrum vedecko-technických informácií SR)
– www.cvtisr.sk (Info 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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 Štúdium v zahraničí
Občan Slovenskej republiky môže 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 a výskum v zahraničí).

Uznávanie časti štúdia a dokladov o vzdelaní
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 alebo výkonu povolania. Vopred si zisti,
aké podklady budeš potrebovať, aby si ich získal pred návratom na Slovensko.

Bližšie informácie 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 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 môže byť znalosť úradného jazyka krajiny,
a preto od uchádzača v niektorých krajinách žiadajú certifikát z jazykového testu/skúšky.
Základné informácie o štúdiu v jednotlivých krajinách EÚ sú na portáli
https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/countries.
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.

5

ŠTANDARDIZOVANÉ JAZYKOVÉ A VEDOMOSTNÉ TESTY
Ak sa chceš uchádzať o štúdium v zahraničí alebo o štipendijný pobyt, zisti si, či pri prijímacom
konaní alebo v žiadosti o štipendium/grant musíš dokladovať znalosť jazyka alebo vedomostí
certifikátom/diplomom a aké certifikáty/diplomy škola alebo poskytovateľ štipendia akceptuje.
Testy/skúšky sa nekonajú kedykoľvek. Niektoré majú iba niekoľko termínov
do roka, na niektoré sa treba prihlásiť v dostatočnom časovom predstihu
a počítať musíš aj s tým, že výsledky dostaneš až niekoľko týždňov po teste.
Základné informácie o najčastejšie vyžadovaných skúškach a testoch sú
zverejnené a priebežne aktualizované na portáli SAIA v sekcii
Štúdium a výskum v zahraničí/Štandardizované jazykové
a vedomostné testy.
Bližšie informácie o testoch, ich štruktúre, termínoch konania, prihlasovaní a spôsobe platby sú
zverejňované na webových stránkach skúšok/testov.
Napríklad pri prijímaní na bakalárske štúdium najmä v USA, ale aj v iných krajinách na programy
v anglickom jazyku, sa často vyžadujú štandardizované vedomostné testy

ACT (American College Testing Program – www.act.org) a
SAT (Scholastic Aptitude Test – https://sat.collegeboard.org/home).
Na desiatkach vysokých škôl na Slovensku a v Česku nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky
Národné porovnávacie skúšky na VŠ (NPS; www.scio.sk/nps/)

Na portáli SAIA
sú zverejnené
základné informácie
o jazykových testoch
a skúškach z:

 angličtiny
 čínštiny
 francúzštiny
 japončiny
 nemčiny
 poľštiny
 portugalčiny
 španielčiny
 taliančiny.

Najčastejšie vyžadované štandardizované jazykové testy
a skúšky z angličtiny od záujemcov o bakalárske štúdium
TOEFL iBT® Test (Test of English as a Foreign Language/Test
z angličtiny ako cudzieho jazyka) – www.ets.org/toefl
Vyžadujú ho najmä vysoké školy v USA. Každá škola si stanovuje
počet bodov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby bol prijatý na
štúdium.
Cambridgeské skúšky (Cambridge English Qualiﬁcations)
– www.cambridgeenglish.org/
B2 First (FCE) – akceptujú aj niektoré fakulty na slovenských
univerzitách
C1 Advadced (CAE) – je jedným z predpokladov pri zápise
na väčšinu britských univerzít.
IELTS (International English Language Testing System)
– www.ielts.org
Vyžadujú ho mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej
Británii, Austrálii, Novom Zélande a Kanade. Akceptujú ho aj
niektoré školy v USA.

Možnosťou, ako si precvičiť jazykové znalosti, môže byť aj medzinárodný tábor dobrovoľníckej
práce (workcamp) či dobrovoľnícke výmeny. Účasť na workcampoch sprostredkováva napríklad
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: 9 rád ako získať peniaze na vysokoškolské štúdium:
https://studentskefinancie.sk
Ak plánuješ vysokoškolského 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
a kde ich vziať – štipendium/grant, pôžička alebo úver, brigáda/práca.
Na väčšine portálov typu „štúdium v.../study in...“ nájdeš informácie o priemerných životných
nákladoch vysokoškoláka na mesiac, semester, trimester či rok štúdia.
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.

Ak uvažuješ, že štúdium si budeš financovať brigádou či prácou, musíš si 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.
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
https://www.facebook.com/fnpv.sk/

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.
Bližšie informácie:
www.upsvar.sk – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Hlavná stránka > Služby
zamestnanosti > Zamestnávanie cudzincov)
http://workingholiday.sk/– portál agentúry WSI
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Koľko stojí bakalárske 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), 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. Výška školného je v niektorých krajinách rôzna
podľa stupňa štúdia, študijného programu a prestíže školy.
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 Bc. štúdia)

školné a/alebo povinné poplatky
(Bc. 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)

platí sa školné (stanovujú univerzity)
od 300 do 1 700 EUR/rok

460 až 530

Cyprus
(4 roky)

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

700 až 1 000

Česko
(3 až 4 roky)

na verejných a štátnych školách je štúdium
bezplatné (v češtine), v iných jazykoch
od 0 do 22 000 EUR/rok
na súkromných školách sa platí školné
(výšku určujú jednotlivé školy)

350 až 800

Dánsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné

800 až 1 200

Estónsko
(3 roky)

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

350 až 550

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
školné, iba registračný poplatok
(170 EUR/rok)
na súkromných školách sa školné pohybuje
od 3 000 do 10 000 EUR/rok

960 (v regiónoch)
až 1 900 (Paríž
a okolie)

Grécko
(4 roky)

na verejných školách sa neplatí školné

550 až 750
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Krajina
(dĺžka Bc. štúdia)

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

priemerné životné
náklady/mesiac
(EUR)

Holandsko
(3 až 4 roky)

od 2 209 EUR/rok (študenti 1. ročníka platia
polovicu)

800 až 1 100

Chorvátsko
(3 roky)

platí sa školné od 1 000 do 12 000 EUR/rok;
prvý rok štúdia na verejných školách je
bezplatný

400 až 700

Írsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné (za študentov, ktorí
spĺňajú kritériá, ho uhrádza HEA (Higher
Education Authority)
platí sa príspevok (na pokrytie poplatkov
za skúšky, študentský servis, kluby, spolky
a pod.) v roku 2022/23 vo výške 3 000 EUR

1 000 až 1 600

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)

pri väčšine programov sa neplatí školné,
pri niektorých špecifických je od 600 EUR/
semester
registračný poplatok 100 EUR/semester

1 900

Maďarsko
(3 až 4 roky)

poplatky za štúdium sú od 600 EUR do 8 000
EUR/rok

500

Malta
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné

300 až 900

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
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)

350 až 550

Portugalsko
(3 až 4 roky)

školné na štátnych vysokých školách je
od 700 do 2 500 EUR/rok;
na súkromných školách je vyššie
(v priemere 7 000 EUR/rok)

550 až 1 200

Rakúsko
(3 až 4 roky)

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

950

Rumunsko
(3 roky)

školné od 2 000 do 6 000 EUR/rok

400 až 600
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Krajina
(dĺžka Bc. štúdia)

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

priemerné životné
náklady/mesiac
(EUR)

Slovinsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné na verejných vysokých
školách a na súkromných vysokých školách,
ktoré sú financované z verejného rozpočtu

550 až 700

Španielsko
(4 roky)

platí sa školné,
na verejných vysokých školách od 700
do 1 800 EUR/rok,
na súkromných školách od 9 000 do 21 000
EUR/rok (na obchodných školách môže byť
vyššie)

900 až 1 100

Švédsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné

800 až 900

Taliansko
(3 roky)

platí sa školné
na verejných vysokých školách od 900
do 4 000 EUR/rok,
na súkromných od 6 000 do 20 000 EUR/rok

900 až 4 000

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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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 bakalárske štúdium. Zamerali sme sa najmä na štipendiá na štúdium v zahraničí (či
už na podporu absolvovania celého štúdia, alebo študijného pobytu). Pri niektorých ponukách
uvádzame „uzávierka je spravidla“. Môže sa stať, že v tomto 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 školy a vzdelávacie inštitúcie.



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.



Grantový program Vzdelanie pre stredoškolákov 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 1,5.
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 vo februári.



Štipendiá LEAF na letné školy
Bližšie informácie: www.leaf.sk/pre-studentov/;
https://www.leaf.sk/leto-stipendia-a-week-in-business/
Organizácia LEAF ponúka stredoškolákom (minimálny vek 16 rokov) možnosť získať
štipendium na výberové medzinárodné letné školy v USA. 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.



Čiastkové štipendiá AFS
Bližšie informácie: https://slovakia.afs.org/stipendia/
Spoločnosť AFS (American Field Service) ponúka čiastkové štipendiá na študijné pobyty
v rôznych krajinách (ponuka je každý rok iná). V školskom roku 2023/2024 ponúka čiastkové
štipendium na ročný študijný program AFS vo Francúzsku. Podmienkou na získanie AFS
čiastkového štipendia je hosťovanie AFS zahraničného študenta. To znamená, že rodina,
ktorej dieťa dostane čiastkové štipendium od AFS, musí hosťovať zahraničného študenta
v rovnakej dĺžke a v rovnakom školskom roku.
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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
Štipendijný program austrálskej vlády ponúka finančnú podporu 15 000 AUD/rok pre študentov
na inštitúciách terciárneho vzdelávania na štúdium bakalárskych a nadstavbových programov
v tzv. regionálnej Austrálii (oblasti mimo hlavných miest). Študenti sa uchádzajú o štipendium
na vzdelávacej inštitúcii, ktorá získala podporu od austrálskej vlády.



FRANCÚZSKO – štipendium na bakalárske štúdium
Bližšie informácie:
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-studentov/
Štipendium na ročný študijný pobyt v rámci bakalárskeho stupňa. Uzávierka je spravidla vo
februári.



JAPONSKO – Program japonskej vlády Monbukagakusho – Štipendium na celé
bakalárske štúdium (5-ročné)
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
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.



TAIWAN
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
Taiwanský štipendijný program – štipendium na bakalárske štúdium
(maximálne 4 roky; v anglickom alebo v čínskom jazyku)
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.
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THAJSKO – Global Connect Scholarship
Bližšie informácie: https://regents.ac.th/admission/scholarships/
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 – 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.



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



USA
Štipendijný program FLEX
Bližšie informácie: https://slovakia.americancouncils.org/flex-sk
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
13. októbra 2022.

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 je spravidla vo februári.
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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 alebo na
bakalárske štúdium na Slovensku.


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.



Študujem doma
Bližšie informácie: https://stipendia.portalvs.sk/
Trojročné štipendium je určené najtalentovanejším absolventom stredných škôl, ktorí majú
záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Uzávierka je
spravidla v máji.



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.



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



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.



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.
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Portály typu štúdium v...

... krajinách EÚ
Belgicko
www.studyinbelgium.be
www.studyinflanders.be

Nemecko
www.study-in-germany.de
Poľsko
http://go-poland.pl
Portugalsko
www.study-research.pt

Bulharsko
www.neaa.government.bg

Rakúsko
www.studyinaustria.at

Cyprus
www.highereducation.ac.cy

Rumunsko
https://studyinromania.gov.ro

Česko
www.studyin.cz

Slovensko
www.studyinslovakia.saia.sk

Dánsko
www.studyindenmark.dk

Slovinsko
http://studyinslovenia.si

Estónsko
www.studyinestonia.ee

Španielsko
http://sepie.es

Fínsko
www.studyinfinland.fi

Švédsko
www.studyinsweden.se

Francúzsko
www.campusfrance.org

Taliansko
https://studyinitaly.esteri.it

Grécko
www.studyingreece.edu.gr
Holandsko
www.studyinholland.nl

... krajinách, o ktoré sa študenti
najviac zaujímajú

Chorvátsko
www.studyincroatia.hr

Austrália
www.studyaustralia.gov.au

Írsko
www.educationinireland.com

Kanada
www.educanada.ca

Litva
www.studyin.lt

USA
www.educationusa.info

Lotyšsko
www.studyinlatvia.eu

Veľká Británia a Severné Írsko
https://study-uk.britishcouncil.org

Luxembursko
https://mengstudien.public.lu
Maďarsko
www.studyinhungary.hu
Malta
https://mfhea.mt

Chceš študovať v zahraničí?
Môžeme ti pomôcť.
Poskytujeme
informácie a poradenstvo
o štúdiu v zahraničí
a na Slovensku.
Môžeš sa na nás obrátiť osobne,
telefonicky, cez MS Teams alebo
e-mailom.
Nájdeš nás v 5 mestách,
na Facebooku, Instagrame a LinkedIne.

Bratislava
02/5930 4700
02/5930 4711
saia@saia.sk
Banská Bystrica
048/2000 987
048/4137 810
saia.bbystrica@saia.sk
Košice
055/2000 987
055/6325 418
saia.kosice@saia.sk
Skype: “saia0104”
Nitra
037/2000 987
037/6408 187
saia.nitra@saia.sk
Skype: “saia0101”
Žilina
041/2000 987
saia.zilina@saia.sk
Skype: “saia.zilina”
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