
KAZACHSTAN

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým 
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených  
v publikácii v časti Zaujímavé webové stránky, ako aj na stránkach www.daad.de  
a www.botschaft-kasachstan.de a z materiálu Brief review of higher education in the 
Republic of Kazakhstan (www.tempuskaz.kz/files/Report_HE_June08Eng.doc).

Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli 
aktuálne v čase zostavovania príručky (január 2010) 

štúdium v zahraničí

www.saia.sk
www.saia.sk
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Bližšie informácie o Kazachstane sú napríklad na stránkach www.kazakhstanlive.com  
a www.kazakhstan-tourist.com, kde je aj virtuálna mapa krajiny.
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Chcete študovať na vysokej škole v Kazašskej republike? Ak áno, dúfame, že pri 
rozhodovaní vám pomôže naša príručka.

Kazašská republika dlhodobo prejavuje záujem zapojiť sa do Bolonského procesu  
a vo vysokoškolskom vzdelávaní zavádza trojstupňový systém vzdelávania.  
V súčasnosti sa v krajine realizuje Štátny program rozvoja vzdelávania na roky 
2005 – 2010, ktorého cieľom je vytvoriť konkurencieschopnú ekonomiku, 
aj prostredníctvom rozvoja vzdelávania. Kazachstan je tiež krajinou, ktorej 
vysokoškolské inštitúcie sú oprávnené zapájať sa do programu Európskej únie 
Tempus IV (Reforma vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej 
spolupráce univerzít v rokoch 2007 – 2013).  
Slovenská republika má s Kazachstanom podpísané memorandum o spolupráci  
v oblasti vzdelávania, ktoré upravuje aj výmenu študentov (v rámci magisterských, 
inžinierskych a doktorandských študijných programov), pedagogických a vedecko-
výskumných pracovníkov. 

Krátko o Kazachstane
Kazašská republika je štát v strednej Ázii. Bývalá sovietska republika 
(nezávislosť získala v roku 1991) je v súčasnosti členom Spoločenstva 
nezávislých štátov (SNŠ). Patrí k najrozsiahlejším štátom na svete a je územne 
najväčším vnútrozemským štátom (rozloha 2 717 300 km²), ale väčšina územia 
je veľmi riedko osídlená (pri 15 mil. obyvateľov má hustotu zaľudnenia 6 
obyvateľov/km2). Hraničí s Uzbekistanom, Kirgizskom, Turkménskom, Ruskom 
a Čínou. Hlavným mestom je od roku 1997 Astana, predtým bola hlavným 
mestom Alma-Ata (Almaty), ktorá je jediným veľkomestom (má vyše 1,2 mil. 
obyvateľov). Administratívne sa Kazachstan člení na 14 oblastí. 

Slovenskí občania na vstup do Kazašskej republiky potrebujú vízum.  
Od 1. júla 2008 bolo Slovensko začlenené medzi 36 ekonomicky vyspelých krajín  
a politicky stabilných štátov sveta, pre ktoré platí zjednodušený proces vydávania 
víz. O tie je potrebné požiadať na kazašskom zastupiteľstve (veľvyslanectvo  
s pôsobnosťou pre Slovensko sídli v Českej republike – www.kazembassy.cz). 
Hoci je možnosť získať víza aj pri vstupe do krajiny na medzinárodných letiskách, 
odporúča sa vybaviť si vízum pred odchodom zo Slovenska. Pri pobyte na území 
Kazachstanu presahujúcom 10 dní je potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenie  
o negatívnom vyšetrení na HIV.  
Študijné víza Kazašskej republiky sa vydávajú po predložení povolenia, ktoré 
vydávajú orgány kazašského ministerstva vnútra (migračnej polície) na základe 
žiadosti konkrétnej školy, v ktorom sú uvedené dôvody pobytu.
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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V KAZACHSTANE

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné vysoké školy. Podľa 
kazašských zákonov sú rovnocenné. Vyučovanie sa uskutočňuje v kazašskom, 
ruskom a na niektorých školách aj v anglickom alebo inom cudzom jazyku 
(tureckom, nemeckom).

Vysoké školy sa delia na:
● štátne vysoké školy 

- štátne VŠ s osobitným postavením (národné) 
- štátne VŠ 
- štátne VŠ, ktoré pôsobia ako akciové spoločnosti

● súkromné vysoké školy

Zoznam vysokých škôl je k dispozícii napríklad na stránke kazašskej agentúry 
programu Tempus http://www.tempuskaz.kz/index_eng.html.
V tomto zozname je 125 vysokých škôl, ktoré sú rozdelené podľa vyššie 
uvedeného delenia. Pri väčšine vysokých škôl je uvedená aj ich webová stránka. 

Kazašské vysoké školstvo prechádza reformou, ktorá sa začala v roku 1995 prijatím 
ústavy a zákonom o udeľovaní licencií vysokoškolským inštitúciám. Zmeny boli 
zamerané na liberalizáciu systému vyššieho vzdelávania. Reforma mala posilniť 
kvalitu vzdelávania, zvýšiť flexibilitu a prispôsobiť systém poskytovaného vzdelania
potrebám ekonomiky. Pravidlá vydávania licencií vzdelávacích aktivít (2000, 2008) 
vytvorili predpoklady pre legislatívnu rovnosť verejného a súkromného sektora  
v oblasti vyššieho vzdelávania s cieľom posilniť konkurenciu medzi vysokými 
školami a rozšíriť výber vysokoškolských inštitúcií pre budúcich študentov. Viaceré 
školy, nespĺňajúce štátne požiadavky na kvalitu, zanikli.

V súčasnosti viac ako polovica z celkového počtu domácich študentov študuje 
na súkromných inštitúciách. Aj na tých však časť občanov Kazachstanu študuje 
bezplatne. Kazachstan zaviedol tzv. systém vzdelávacích grantov, o ktoré sa môžu 
uchádzať všetci maturanti. Študenti po splnení stanovených podmienok získajú 
vzdelávací grant, ktorý môžu využiť buď na štátnej, alebo súkromnej škole, 
prípadne na vysokej škole v zahraničí. V rámci reformy vysokého školstva sa 

Počet vysokých škôl v rokoch 1996 – 2007 
Zdroj: System of higher and post-higher education (reference information). MES RK, 2008 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

spolu 125 153 165 166 170 182 173 175 176 176 176 167

štátne 54 54 51 52 47 60 62 63 68 68 69 57

súkromné 71 99 111 114 123 122 111 112 108 108 107 110

http://www.tempuskaz.kz/index_eng.html
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zaviedol jednotný systém prijímania študentov na vysoké školy a bola zavedená 
jednotná národná skúška pre absolventov stredných škôl. Práve jej výsledky sú 
rozhodujúce pre získanie vzdelávacieho grantu.
Štát stanovuje minimálny počet bodov, ktoré musí maturant získať, ak chce 
študovať na vysokej škole. Ministerstvo školstva a vedy vydáva zoznam vysokých 
škôl, ktoré majú právo zapísať študentov, ktorí získali vzdelávacie granty. 
Vyberá ich na základe viacerých kritérií (kvalita vzdelávania a odbornej prípravy; 
vybavenie školy, kvalifikácia akademických pracovníkov; využitie moderných
metód vyučovania a vzdelávania; uplatnenie sa absolventov na trhu práce; 
regionálne potreby). 

Kazachstan sa snaží o internacionalizáciu svojho vysokoškolského systému. 
Každoročne rastie počet študentov, ktorí študujú v zahraničí (realizoval sa 
napríklad projekt Bolašak – Budúcnosť, vďaka ktorému mohlo ročne študovať 
niekoľkotisíc občanov Kazachstanu na popredných svetových univerzitách 
– bližšie informácie na www.bolashak.kz alebo www.edu-cip.kz), v Kazachstane 
pôsobia pobočky zahraničných univerzít (najmä ruských), ako aj spoločné 
vysokoškolské inštitúcie (s tureckou, americkou či nemeckou účasťou). 
Počet zahraničných študentov prichádzajúcich študovať do Kazachstanu je však 
pomerne nízky. 

Počet študentov na štátnych vysokých školách
Zdroj: System of higher and post-higher education (reference information). MES RK, 2008

Rok
Počet študentov

celkom v dennom štúdiu financovaní štátom platiaci školné

1995 – 1996 253 672 163 564 225 060 28 612

1996 – 1997 248 980 168 002 207 198 41 782

1997 – 1998 246 390 168 384 185 877 60 513

1998 – 1999 250 943 171 373 164 226 86 717

1999 – 2000 265 870 177 789 135 828 130 042

2000 – 2001 293 625 189 599 115 751 177 874

2001 – 2002 330 839 207 865 65 525 222 500

2002 – 2003 333 798 185 899 71 709 244 938

2003 – 2004 358 656 195 322 81 285 264 814

2004 – 2005 400 019 222 492 88 008 301 500

2005 – 2006 396 807 234 355 91 946 294 392

2006 – 2007 390 588 243 499 101 135 289 453

2007 – 2008 350 640 245 940 107 455 243 185

www.bolashak.kz
http://www.edu-cip.kz/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=361
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Najvýznamnejšou kazašskou univerzitou je Národná univerzita Al-Farabiho, ktorá 
vznikla v roku 1934. Od roku 1991 nesie meno významného kazašského vedca a v roku 
2001 jej bol dekrétom prezidenta priznaný osobitný štatút národnej univerzity. Má viac 
ako 16-tisíc študentov na 105 pracoviskách. 

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na bakalársky program je ukončené stredoškolské 
vzdelanie (minimálne 12 rokov vzdelávania). Presné podmienky poskytujú priamo 
univerzity. 

Jazykové požiadavky
Vyučovacím jazykom je zvyčajne kazašský a ruský. Uchádzač o štúdium musí 
ovládať jazyk na takej úrovni, aby zvládol štúdium. 

Školné
Pre zahraničných študentov sa výška školného pohybuje okolo 2 000 USD ročne.

www.kazsu.kz
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Štátne vysoké školy s osobitným postavením (národné):

Kazašská národná univerzita al-Farabiho, Almaty 
 www.kazsu.kz 
Euroázijská národná univerzita L. Gumileva, Astana 
 www.enu.kz 
Kazašská národná poľnohospodárska univerzita, Almaty 
 www.kaznau.kz 
Kazašská národná technická univerzita K. Saptaeva, Almaty 
 www.kazntu.kz
Kazašská národná zdravotnícka univerzita S. Asfendijarova, Almaty 
 www.kaznmu.kz 
Kazašská národná umelecká akadémia T. Žurgenova, Almaty
 www.art-oner.kz
Kazašské národné konzervatórium Kurmangaza, Almaty
 www.conservatoire.kz
Kazašská národná hudobná akadémia, Astana 
 www.kaznam.kz 
Kazašská národná pedagogická univerzita Abaya, Almaty 
 www.kaznpu.kz 

(väčšina stránok kazašských vysokých škôl má verzie v kazašskom, ruskom  
a anglickom jazyku)

www.kaznu.kz
www.enu.kz
www.kaznau.kz
www.kazntu.kz
www.kaznmu.kz
http://www.art-oner.kz
www.conservatoire.kz
www.kaznam.kz
www.kaznpu.kz
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÝ A VÝSKUMNÝ POBYT  

Z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania z 3. novembra 2009 
vyplývajú tieto štipendiá:

 Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas 
     vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom vysokoškolského štúdia, ktorí majú 
ukončené minimálne 4 semestre štúdia, ovládajú kazašský alebo anglický 
jazyk. Vybraným uchádzačom poskytne kazašská strana bezplatné štúdium  
a štipendium, slovenská strana uhradí cestovné náklady do miesta pobytu  
a späť. Zdravotné poistenie si štipendista hradí sám. 

 Štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický 
jazyk. Vybraným uchádzačom poskytne kazašská strana bezplatné štúdium  
a štipendium, slovenská strana uhradí cestovné náklady do miesta pobytu  
a späť. Zdravotné poistenie si štipendista hradí sám.

Žiadosť o štipendium s požadovanými podkladovými materiálmi sa v prípade 
oboch typov štipendií odporúča konzultovať a osobne predložiť buď v SAIA 
v Bratislave, alebo jej regionálnych pracoviskách, resp. zaslať doporučenou 
poštou (platí dátum poštovej pečiatky) ku dňu uzávierky, ktorá je spravidla vo 
februári.  

Bližšie informácie, formulár žiadosti a zoznam podkladových materiálov:
http://www.saia.sk

Úplný text memoranda je zverejnený na stránke ministerstva školstva:
www.minedu.sk
(oznámenie v Zbierke zákonov vyšlo pod číslom 501/2009)

http://www.saia.sk/article.aspx?c=173&id=3845
www.minedu.sk/data/USERDATA/MSpolupraca/MZaD/Kazachstan-Memorandum.rtf
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Informácie o štipendiách a grantoch na www.saia.sk

Na webovej stránke SAIA sú štipendijné ponuky rozdelené na  
aktuálne štipendiá a nové ponuky

a štipendiá a granty podľa
krajín 
 Kazachstan
termínu uzávierky 
cieľových skupín: 

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

odborov
typu pobytu

Štipendiá nájdete na www.saia.sk v sekcii 
Štipendiá a granty/Štipendiá podľa krajín/Kazachstan alebo  
Štipendiá a granty/Štipendiá, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o.

http://www.saia.sk/?c=172
http://www.saia.sk
http://www.saia.sk/?c=173
http://www.saia.sk/?c=1071
http://www.saia.sk/?c=311
www.saia.sk
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UŽITOČNÉ ADRESY
 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
www.minedu.sk

SAIA, n. o. 
Bratislava
Nám. slobody 23
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5441 1426
fax: 02/5441 1429 
e-mail: saia@saia.sk 
www.saia.sk

Veľvyslanectvo Kazašskej republiky  
v Českej republike
ul. Romaina Rollanda 12
160 00 Praha 6
www.kazembassy.cz

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
v Kazašskej republike
rajón Sary Arka
Karaotkel 5
010000 Astana 
Kazachstan
www.mzv.sk/astana
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www.minedu.sk
mailto:saia@saia.sk
www.saia.sk
www.kazembassy.cz
www.mzv.sk/astana
www.mzv.sk/astana
www.minedu.sk
www.saia.sk
www.kazembassy.cz
www.mzv.sk/astana
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ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

www.edu.gov.kz – stránka kazašského ministerstva školstva a vedy
www.tempuskaz.kz – stránka národnej kancelárie programu Tempus; informácie  
o vysokoškolskom vzdelávaní, zoznam vysokoškolských inštitúcií
www.testcenter.kz – stránka Národného testovacieho centra; informácie  
o jednotnom národnom teste (UNT), informácie o vzdelávacích grantoch (pre občanov 
Kazachstanu)
www.kazembassy.cz – stránka kazašského veľvyslanectva v Českej republike  
s pôsobnosťou pre Slovensko
www.mzv.sk/astana – stránka slovenského veľvyslanectva v Kazachstane

www.edu.gov.kz
www.tempuskaz.kz
www.testcenter.kz
www.kazembassy.cz
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