
Sociálne štipendiá vlády Slovenskej republiky 
pre žiakov stredných škôl na štúdium na 

zahraničných stredných školách na školský rok 
2008/2009

v zmysle uznesenia vlády SR č. 144/2008 
z 27.2.2008



Sociálne štipendiá vlády SR
1.1 Subjekty podie ľajúce sa na prípravnej a realiza čnej fáze projektu

• Úrad vlády SR
• Ministerstvo školstva SR – garant projektu
• Ministerstvo zahraničných vecí SR
• Ministerstvo financií SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
• za zriaďovateľov stredných škôl vyššie územné celky /VÚC/ a krajské školské

úrady  /KŠÚ/, ktoré v rámci svojich kompetencií zabezpečovali výber žiakov
a s tým súvisiace administratívne postupy 

Do prípravnej a realizačnej fázy zabezpečovania poskytovania sociálnych  
štipendií vlády SR pre žiakov stredných škôl vstupovali



• anglický jazyk /Írska republika, Veľká Británia/
• nemecký jazyk /SRN a Rakúska republika/
• ruský jazyk /Ruská federácia/
• francúzsky jazyk / Francúzska republika/
• španielsky jazyk /Španielske kráľovstvo/
• taliansky jazyk /Talianska republika/

1.2 Určené krajiny pre štúdium cudzích jazykov a umiestnenie
žiakov v jednotlivých teritóriách

Vychádzajúc zo schválenej koncepcie výučby cudzích jazykov priorita jazykov 
bola nasledovná: 



1.3. Počet  pridelených miest, prihlásených záujemcov a vybraný ch
študentov za jednotlivé VÚC a KŠÚ pre jednotlivé krajiny
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TJ ŠJFJRJNJAJ

■ počet prihlásených študentov - 957;■ počet všetkých pridelených miest – 407; ■ počet vybraných študentov - 333



26,70%

34,90%

55,30%

70,30%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anglický

Nemecký

Španielsky

Francúzsky

Ruský

Talianský

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

VÚC
BA

KŠÚ
BA

VÚC
TT

KŠÚ
TT

VÚC
TN

KŠÚ
TN

VÚC
NT

KŠÚ
NT

VÚC
ZA

KŠÚ
ZA

VÚC
BB

KŠÚ
BB

VÚC
PO

KŠÚ
PO

VÚC
KE

KŠÚ
KE

Prihlásených Pridelených Prijatých

Percento prijatých žiakov z celkového po čtu 
prihlásených pre jednotlivé jazyky:

Počet pridelených miest , prihlásených, a prijatých 
študentov pre jednotlivé VÚC a Krajské školské úrady:



1.4 Počet vyslaných žiakov stredných škôl k 18.9.2008

323SPOLU

36 – 1 (návrat)20056Veľká Británia

13007117 + 20Írsko

620264Francúzsko

310031Španielsko

31 – 1 (návrat)0031Nemecko

190120Rakúsko

100010Taliansko

4004Ruská federácia

AkceptovaníNeakceptovaníOdstúpeníNominovaníKRAJINA

� Ministerstvo školstva SR našlo náhradné riešenie umiestnenia pre 20 neakceptovaných študentov 
školami vo Veľkej Británii, a to ich umiestnením do škôl v Írskej republike.

� o ukončenie pobytu požiadali dvaja žiaci z dôvodu nezvládnutia adaptácie na nové prostredie. Pobyt 
sa ukončil na základe súhlasu zákonných zástupcov a po konzultácii s príslušným zastupiteľským 
úradom v zahraničí (Veľká Británia a Nemecká spolková republika)



� spolupráca prebiehala za aktívnej súčinnosti Ministerstva školstva Írskej republiky a veľvyslanectva SR 
v Írskej republike. Oslovená bola ministerka pre vzdelávanie a vedu Írskej republiky a na základe 
sekretariátu stredných škôl bol zaslaný list na približne 400 stredných škôl s požiadavkou prijať
slovenských žiakov.

� za účasti zainteresovaných subjektov sa uskutočnil výber vhodnej agentúry na spoluprácu v súvislosti 
pobytom žiakov v Írskej republike s podmienkami určenými UV č. 144/2008 zohľadňujúc bezpečnosť
pobytu a schválené cenové možnosti.

� do užšieho výberu sa prihlásili 2 agentúry Ballyhoura  Country  Holidays a Shandon Language 
Solutions. Vzhľadom na rozsah projektu, ako i predložené cenové ponuky, najviac vyhovovala 
agentúra Ballyhoura Country Holidays. 

� Ministerstvo školstva SR vypracovalo a podpísalo  návrh zmluvy na schválené obdobie projektu.
� Ministerstvo školstva SR v spolupráci s KŠÚ /Bratislava, Banská Bystrica a Košice/  zorganizovalo 

pred výjazdové stretnutia žiakov a ich zákonných zástupcov s predstaviteľmi agentúry, ktorá ich 
oboznámila so všetkými skutočnosťami súvisiacimi s ich štúdiom a pobytom.

� ubytovanie žiakov je v írskych rodinách, čo je tradičné vzhľadom na skutočnosť, že v Írskej republike 
neexistujú stredné školy internátneho typu.

� náklady na štúdium žiakov boli poukázané agentúre, ktorá ich spravuje a uhrádza všetky náklady 
vrátane povinného oblečenia - uniformy

� študenti dostali vreckové 100 EUR  mesačne zo strany Ministerstva školstva SR 

1.5.1 Írska republika - 130 žiakov



1.5.1 Írska republika
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1.5.2 Veľká Británia - 36 žiakov

� spolupráca s Veľkou Britániou prebiehala prostredníctvom Zastupiteľského úradu SR v Londýne
� stredné školy vo Veľkej Británii vyžadovali priamu komunikáciu so žiakmi,  s cieľom preveriť ich 

jazykové znalosti 
� nominovaných bolo 56 žiakov z toho 20 nebolo akceptovaných z dôvodu  nedostatočnej jazykovej 

znalosti
� výška poplatkov za štúdium bola dohodnutá jednotne prostredníctvom Zastupiteľského úradu SR v 

Londýne na sumu, ktorá bola znížená o 70 % oproti požadovanej sume
� pre štúdium vo Veľkej Británii je povinné mať pre každého študenta poručníka, ktorého zabezpečuje 

agentúra vo Veľkej Británii 
� Ministerstvo školstva SR na úrovni pána ministra  uzatvorilo na podnet Zastupiteľského úradu SR v 

Londýne zmluvu s agentúrou AEGIS, ktorá je určená na poskytovanie poručníckych služieb vo 
Veľkej Británii 



1.5.2 Veľká Británia
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Cumbria: 6
Denbigh:4
Surrey: 4
Bideford: 3
Perthshire: 3
Wellington: 2
Cannock: 2
Skegness: 2
Staffordshire: 2
Berkshire: 1
Suffolk: 1
Sandwich: 1
Dorset: 1
Shropshire: 1
West Midlands: 1
Robin Hoods Bay: 1
Melksham: 1



1.5.3 Spolková republika Nemecko - 31 žiakov

� spolupráca prebiehala so Zastupiteľským úradom SR v SRN
� v zastúpení veľvyslanectvom SR  v  SRN bolo podpísaná Dohoda  medzi Sekretariátom konferencie 

ministrov kultúry a Ministerstvom školstva SR  o  podmienkach zabezpečenia štipendijného projektu 
vlády SR. Sekretariát zabezpečoval  všetky náležitosti súvisiace s pobytom žiakov na stredných 
školách v SRN vrátane priamej komunikácie so žiakmi

� Ministerstvo školstva SR zaslalo finančné prostriedky priamo  uvedenému sekretariátu, ktorý uhradil 
všetky náklady spojené s pobytom a štúdiom jednotlivým školám vrátane vreckového pre žiakov



1.5.3 Spolková republika Nemecko

2

2
2

6
1

1

1

5

4

5

1

1

Berlin: 1
Sanitz: 1
Pritzwalk: 1
Neuzelle: 5
Jena: 4
Mössingen: 5
Tübingen: 1
Neckarsulm: 1
Ostbevern: 2
Hannover: 2
Garbsen: 2
Hildensheim: 6



1.5.4 Rakúska republika - 20 žiakov

� spolupráca prebiehala so Zastupiteľským úradom SR v Rakúskej republike
� Ministerstvo školstva SR pre potreby projektu upravilo znenie záznamu  zo Spoločného zasadnutia 

zmiešanej Slovensko – rakúskej komisie v Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou 
Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy, ktoré upravuje spoluprácu a 
postup pri zabezpečení projektu na ďalšie obdobie

� Ministerstvo školstva Rakúskej republiky aktívne pristúpilo k zabezpečeniu štúdia a umiestnenia 
žiakov



1.5.4 Rakúska republika

2
5

7

3

2
Horn: 5
St. Pölten: 2
Hollabrunn: 2
Mödling: 3
Viedeň: 7



1.5.5 Ruská federácia - 4 žiaci

� spolupráca pri zabezpečení prebiehala so Zastupiteľským úradom SR v Ruskej federácii
� vzhľadom na počet prihlásených záujemcov ubytovanie bolo zabezpečené v bytových priestoroch 

Zastupiteľského úradu SR v Moskve
� Ministerstvo zahraničných vecí SR napomohlo pri vybavení víz
� Ministerstvo školstva SR uskutoční rokovania so zahraničným partnerom k zabezpečeniu projektu na 

ďalšie obdobie v navrhovaných termínoch október - november 2008 po vyriešení zmluvného partnera  
na strane Ruskej federácie

� v súčasnosti je platný program spolupráce medzi Ministerstvom školstva  SR a Ministerstvom 
školstva Ruskej federácie v oblasti vzdelávania, ktorý umožňuje uskutočňovať rozsiahle aktivity v 
oblasti vzdelávania



1.5.6 Ruská federácia
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1.5.6 Francúzska republika - 62 žiakov

� spolupráca prebiehala za aktívnej súčinnosti  so Zastupiteľským úradom SR vo Francúzskej 
republike

� Ministerstvo školstva Francúzskej republiky aktívne pristúpilo k uskutočneniu projektu
� bola podpísaná dohoda medzi Ministerstvom školstva Francúzskej republiky a Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky vo veci zabezpečenia projektu
� Ministerstvo školstva Francúzskej republiky zvýšilo počet pôvodne požadovaných miest o 100 %
� Ministerstvo školstva Francúzskej republiky zabezpečilo podobné štúdium pre žiaka, aké študoval v 

SR /napr.: odborné školy, prírodovedné alebo humanitné vetvy/
� žiaci boli rozdelení do 6 regionálnych akadémií, ktoré zastrešujú 22 prijímajúcich lýceí, nasledovne: 

Poitiers – 10 lýceí – 26 študentov; Strasbourg – 2 lýceá – 4 študenti; Clermont – Ferrand – 20 
študentov; Rennes – 1 lýceum – 4 študenti; Caen – 2 lýceá – 4 študenti; Reims – 2 lýceá – 4 
študenti
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1.5.5 Francúzska republika

4

20

Caen: 4
Clermont-Ferrand: 20
Poitiers: 26
Reims: 4
Rennes: 4
Strasbourg: 4



1.5.7 Španielske krá ľovstvo - 31 žiakov

� spolupráca prebiehala za aktívnej súčinnosti so Zastupiteľským úradom SR v Španielsku
� do pripravovaného programu spolupráce po dohode s partnermi na Ministerstve školstva a kultúry 

Španielskeho kráľovstva bolo zapracované samostatné ustanovenie, ktoré upravuje podmienky 
zabezpečenia projektu na nasledujúce obdobie. Podpis dokumentu sa uskutoční 25.9.2008

� Ministerstvo školstva SR na základe podkladu zo Zastupiteľského úradu SR v Madride zaslalo na 
Ministerstvo školstva a kultúry Španielskeho kráľovstva list, v ktorom potvrdilo svoju pripravenosť
uhradiť a plniť všetky záväzky týkajúce sa štúdia slovenských žiakov v Španielskom kráľovstve

� Ministerstvo školstva a kultúry Španielskeho kráľovstva zabezpečilo podobné štúdium pre žiaka, aké
študoval v SR /napr.: odborné školy, prírodovedné alebo humanitné vetvy/

� študenti boli rozdelení do 3 autonómnych oblasti – Andalúzia (Sevilla – 17 študentov); Castilla La 
Mancha (Cuenca – 10 študentov); Aragón (Zaragoza – 4 študenti)



1.5.7 Španielske krá ľovstvo
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Andalúzia (Sevilla): 17
Castilla La Mancha (Cuenca): 10
Aragón (Zaragoza) : 4



1.5.8 Talianska republika - 10 žiakov

� spolupráca prebiehala za aktívnej súčinnosti Zastupiteľského úradu SR v Talianskej republike 
� do pripravovaného programu spolupráce po dohode s partnermi na Ministerstve zahraničných vecí

Talianskej republiky bolo zapracované samostatné ustanovenie, ktoré upravuje podmienky 
zabezpečenia projektu na nasledujúce obdobie. Podpis dokumentu s názvom Program spolupráce v 
oblasti školstva a kultúry medzi Talianskou republikou a Slovenskou republikou na roky 2008-2012 
sa uskutoční v mesiaci október 2008, čo potvrdili aj talianski partneri



1.5.8 Talianska republika
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Rím: 2
Priverno: 4
Cosenza: 3
Benevento: 1



1.6 Finančné zabezpečenie v rámci jednotlivých teritórií

1.6.1 Stanovenie výšky nákladov na 1 žiaka v zmysle UV 144/2008 zo dňa 27.2.2008  bolo  nasledovné:

Cestovné náklady na 
cestu tam a späť 15 000 
Sk ( cca 430 EUR)

1050,- Sk (cca 30 EUR)
na žiaka a 1 mesiac. 
Náklady na zdravotné
poistenie štipendistu na 
mesiac. 
Na 1 školský rok 300 
EUR

100 EUR na žiaka a 1 
mesiac.
Náklady na učebné
pomôcky.
Na 1 školský rok 1000 
EUR

600 EUR na žiaka a 1 
mesiac. 
Náklady na ubytovanie, 
stravovanie, mestskú
dopravu, vreckové
Na 1 školský rok 6000 EUR

Cestovné nákladyPoistenieUčebné pomôckySociálne štipendium

Na 1 žiaka vychádza  na školský rok cca 7730 EUR



1.6.2 Reálne stanovenie výšky nákladov na žiaka po čas štúdia na   
celý školský rok 2008/2009

� výška nákladov na štúdium na jedného žiaka bola stanovená na základe podkladov, ktoré boli 
zaslané na MŠ SR z jednotlivých ZÚ SR v zahraničí

� tieto podklady zohľadňovali potrebu žiaka počas štúdia na zahraničnej strednej škole a boli 
stanovené príslušnou školou a ubytovacím zariadením

� každá poskytnutá finančná čiastka bola individuálne vypočítaná presne podľa požiadaviek a 
oznámená žiakovi v liste spolu so špecifikáciou jednotlivých položiek, ktoré má počas štúdia uhradiť

� finančné prostriedky  boli zaslané na účty študentov a organizácií tak, ako stanovovali podpísané
dohody rešpektujúc požiadavky zahraničných partnerov, v niektorých prípadoch škola vyžadovala 
priamu platbu zo strany rodičov žiaka /Veľká Británia/ 

I. časť finan čných prostriedkov bola poskytnutá na 1. polrok  ku d ňu odchodu na štúdium 
a II. časť bude poskytnutá na 2. polrok koncom decembra 2008.



7515Rusko (4 žiaci)

5246 Francúzsko (62 žiakov)

6000Taliansko (10 žiakov)

5131 Španielsko (31 žiakov)

5352Rakúsko (19 žiakov)

6983 Nemecko (31 žiakov)

8900 Veľká Británia (36 žiakov)

7630 Írsko (130 žiakov)

Školné a pobytové
(EUR)

Krajina

Priemerné náklady na jedného študenta 
spojené so štúdiom a pobytom v danej 
krajine sú:

Priemerné náklady na všetkých študentov 
spojené so štúdiom a pobytom v danej 
krajine sú:

2 131 861Spolu

6 600Celkový priemer na 1 žiaka

30 060Rusko (4 žiaci)

325 260Francúzsko (62 žiakov)

60 000Taliansko (10 žiakov)

159 064Španielsko (31 žiakov)

101 704Rakúsko (19 žiakov)

216 473Nemecko (31 žiakov)

320 400Veľká Británia (36 žiakov)

991 900Írsko (130 žiakov)

Školné a pobytové
(EUR)

Krajina



1.7 Preprava žiakov na štúdium a zabezpe čenie poistného

Preprava žiakov na štúdium bola zabezpečovaná prostredníctvom CK GO travel, ktorá je zmluvným 
partnerom Ministerstva školstva SR pri zabezpečení dopravných cenín. Pri vycestovaní žiakov musel byť
zohľadnený začiatok školského roka, ako i dátum nástupu, ktorý si určila každá zahraničná škola. 
Spôsob dopravy bol konzultovaný so zahraničnými partnermi tak, aby bol čo najbezpečnejší, a aby 
doprava do miesta štúdia bola čo najmenej komplikovaná. 
Všetky dopravné ceniny spolu s poistným boli zasielané prostredníctvom Ministerstva školstva SR  
individuálne každému žiakovi na adresu bydliska v rámci celej Slovenskej republiky.

Preprava sa uskutočňovala: 

Doprovod 
(MŠ SR)

Doprovod 
(MŠ SR)

Doprovod 
(MŠ SR)

SkupinovoIndividuálneSkupinovo do 
oblastí

SkupinovoSkupinovo IndividuálneIndividuálneSkupinovo

LeteckyLeteckyLeteckyAutobusMikrobusleteckyLeteckyLetecky

RuskoTalianskoŠpanielskoFrancúzs
ko

RakúskoNemeckoVeľká BritániaÍrsko

1.7.1 Preprava žiakov



Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí koordinovalo prepravu 
žiakov z letísk do jednotlivých škôl a ubytovacích zariadení. Na preprave žiakov sa podieľali:

� zahraniční partneri v zmysle zmlúv
� zahraničné školy 
� zahraničné ubytovacie zariadenia
� honorárni  konzuli 
� poručnícke agentúry 
� zastupiteľské úrady v zahraničí.

Všetci vyslaní žiaci bezpe čne docestovali do miesta svojho štúdia.



1.7.2 Poistenie

Každému žiakovi bolo zabezpečené komplexné zdravotné poistenie na celý školský rok na celý pobyt so 
zmluvnou  poisťovňou UNION. 

Poistenie zahŕňa :

� štandardné komerčné poistenie liečebných nákladov v zahraničí platné pre Európu, to znamená
ošetrenie v štátnych, ako aj súkromných zdravotníckych zariadeniach (okrem chronických ochorení, 
napr. alergie rôzneho typu)

� Ministerstvo školstva SR odporučilo žiakovi vybaviť si Európsky zdravotný preukaz poistenca. Tento 
si bolo možné vybaviť bezplatne na dobu 5 rokov. Na základe  spomínaného preukazu je možné v 
štátnych zdravotných zariadeniach v celej Európe ošetriť aj chronické ochorenia. Súčasťou poistenia 
je aj  poistenie vo vzťahu k zodpovednosti za škodu


