
 
 

1 

STÁŽE NA STÁLOM ZASTÚPENÍ SR pri EÚ v BRUSELI 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

- Rozbiehame pilotný ročník stáží pre študentov vysokých škôl  

- Začíname už v tomto šk.roku – od marca 2019 - (1. turnus = marec – jún) 

- Dĺžka stáží: 2 – 6 mesiacov  

- Hlavné princípy: 1) transparentnosť a rovnosť šancí, 2) kvalita, 3) 

efektívnosť, 4) flexibilita  

- Mentoring - každý stážista dostane svojho mentora 

- Všetky informácie na web-e Stáleho zastúpenia: 

https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni  

-  sledovať treba aj našu FB stránku: https://www.facebook.com/szbrusel/  

 

  

PREČO TO ROBÍME 

- Chceme pomôcť a prilákať  “tých najlepších” do služieb Slovenska – 

spoluvytvárať zásobáreň talentov – veríme, že každý úspešný príbeh 

pritiahne ďalší talent a znásobí úspech 

- Stále zastúpenie má ambíciu zvyšovať povedomie o práci pre štát/verejný 

sektor   

- Chceme pritiahnuť talentovaných šikovných mladých ľudí po absolvovaní 

školy (doma i v zahraničí) späť na Slovensko a nadchnúť ich pre prácu vo 

verejnom sektore  

- Chceme prispieť aj k šíreniu povedomia o skutočných úlohách EÚ, a to 

najmä v kontexte narastajúcich populistických/extrémistických vplyvov a 

kampaní naprieč EÚ 

 

https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni
https://www.facebook.com/szbrusel/
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PREČO BY STE MALI STÁŽOVAŤ NA STÁLOM ZASTÚPENÍ V BRUSELI 

- Stále zastúpenie SR pri EÚ je unikátnym miestom pre tých, ktorí majú 

záujem získať skúsenosť z práce vo verejnom sektore a pre Slovensko 

- Cez svojich zástupcov je tu prítomné každé slovenské ministerstvo, 

venovať sa tu dá preto rôznym témam, od zdravotníctva cez školstvo, 

spravodlivosť, obchod... až po zahraničnú politiku 

- Brusel dáva jedinečnú možnosť porozumieť širším súvislostiam, 

európskemu pohľadu, pochopiť ako funguje EÚ a vidieť, ako nás 

v zahraničí vnímajú iní 

- Brusel tiež dáva skvelú príležitosť na získanie dôležitých kontaktov do 

budúcnosti, sú tu ľudia z celého sveta aj zo všetkých možných 

medzinárodných organizácii a firiem 

- Jedinečná príležitosť pracovať v medzinárodnom prostredí – využiť 

cudzie jazyky a zdokonaliť sa v nich (nová terminológia atď.) 

- Práca v medzinárodnom multikultúrnom prostredí – spoznávať kultúrne 

osobitosti, vyskúšať si vlastné schopnosti, toleranciu, prispôsobenie 

 

MOŽNOSTI FINANCOVANIA STÁŽE: 

- Stále zastúpenie ponúka neplatené stáže 

- Možno sú na prvý pohľad menej atraktívne, nie sú však v Európe 

výnimkou. Veríme, že táto stránka študentov neodradí.  

- Je dôležité vedieť, že existuje možnosť získať finančnú podporu počas 

stáže --  napr. program EÚ pre mladých ERASMUS+ 

- ERASMUS+  poskytuje finančnú podporu pri neplatených stážach 

v členských štátoch Únie – v prípade Bruselu 500 Eur mesačne 

- Na každej vysokej škole na Slovensku pôsobí kontaktný bod – 

koordinátor pre Erasmus + 
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- S koordinátorom je potrebné konzultovať možnosti vopred 

- Študent následne vyplní potrebné dokumenty k stáži, ktoré mu 

poskytne koordinátor 

- Stále zastúpenie sa zase postará o vysvetlenie vzdelávacieho rozmeru 

stáže, ktorý je podmienkou získania podpory z programu Erasmus + 

- Sú ale aj ďalšie možnosti finančnej podpory ako rôzne štipendiá napr. 

cez portál saia.sk, cez nadácie firiem alebo bánk. Niektorí študenti si 

zvyknú na stáže zarobiť, resp. si na ne zháňajú financie inými spôsobmi. 

 

Všetky informácie a podrobné podmienky sú na stránke SZ: 

https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni  

Kto môže podať prihlášku:  

- študenti VŠ, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore 

ekonómia 

Lehota na podanie prihlášky: 

- 30. november 2018 

 

Rozhovor so stálym predstaviteľom SR pri EÚ, veľvyslancom Petrom Javorčíkom 

na tému stáže na SZ: 

Študenti môžu cez stáže v Bruseli zažiť, ako sa robí európska politika 

 

 

 http://www5.teraz.sk/slovensko/studenti-mozu-cez-staze-v-bruseli-z/361543-

clanok.html  

https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni
http://www5.teraz.sk/slovensko/studenti-mozu-cez-staze-v-bruseli-z/361543-clanok.html
http://www5.teraz.sk/slovensko/studenti-mozu-cez-staze-v-bruseli-z/361543-clanok.html

