
 

 
 

Manuál štúdia a života vo 

Veľkej Británii 

Tipy a triky pre úspešný štart študentského života vo 

Veľkej Británii. 

 

Milí študenti, 

účelom tohto manuálu je uľahčiť Vám čo najviac Váš nastávajúci 

život vo Veľkej Británii a informovať Vás o všetkom dôležitom, čo by 

ste mali vedieť ako pred príchodom, tak aj počas celého pobytu v 

krajine. Veľká Británia ponúka mnoho príležitostí, ako získať kvalitné 

vzdelanie.  

Britské univerzity patria medzi svetovú špičku a to hlavne vďaka 

zázemiu, ktoré poskytujú svojim študentom. Každý študent sa počas 

štúdia na vysokej škole v Británii môže zdokonaliť nielen vo svojom 

odbore, ale svoj čas môže venovať aj osobnému rozvoju, či celej rade 

mimoškolských aktivít (od športu cez kultúru až po umenie). Vieme, 

že pre väčšinu z Vás je štúdium v zahraničí veľkým životným krokom. 

Práve preto sme tu my. Budeme sa snažiť Vám celý priebeh začiatku 

štúdia v Británii čo najviac uľahčiť.  

Ak počas čítania zistíte, že máte ďalšie otázky, ktoré v manuáli nie 

sú zodpovedané, tak sa na nás neváhajte obrátiť. Sme a budeme 

radi za každú spätnú väzbu. Na záver by sme Vás radi poprosili, aby 

ste rešpektovali fakt, že akékoľvek šírenie manuálu alebo jeho častí 

je chránené autorským právom. V manuáli nájdu zaujímavé 

informácie aj Vaši rodičia, preto ho nezabudnite požičať aj im. :) 

Prajeme Vám úspešný štart do novej životnej kapitoly. 

Team Scandinavian study 

P. S .: Manuál slúži len ako základná info pomoc. Pre relevantné 

informácie vždy kontaktujte Vašu školu, zdravotnú poisťovňu, 

sociálnu poisťovňu a pod.! 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

KU ŠTÚDIU V BRITÁNII 

 

Veľká Británia patrí celosvetovo medzi 

najobľúbenejšie študijné destinácie. Systém vzdelania 

je rovnako ako v ďalších krajinách Európskej únie 

trojstupňový – Undergraduate (Bakalár), Postgraduate 

(magister) a Doctorate (doktorandské štúdium).  

Bakalárske štúdium trvá 3 až 5 rokov v závislosti na 

študovanom odbore. Môže mať mnoho podôb: 

1. single (jeden odbor, 3-ročné štúdium) 

2. double major (dva odbory, 3-ročné štúdium) 

3. joint degree (jeden odbor, dve školy, možnosť 

získania 2 titulov) či sandwich course (3-

ročné štúdium v kombinácii s ročnou praxou v 

odbore).  

Rozdelenie bakalárov je aj podľa ich obsahu:  

• BA – klasický bakalár 

• BSc. – bakalár zameraný na výskum 

• BA alebo BSc. (Hons.) – trvá väčšinou 4 roky a končí sa rigoróznou prácou. 

 

Magisterské štúdium je naopak založené viac prakticky, je možnosť absolvovať 

najrôznejšie výmenné či študijné pobyty, výskumy a stáže v obore, či už vo Veľkej Británii, 

alebo v zahraničí. Trvá 1 až 2 roky, opäť záleží na odbore. Existujú dva typy masters - taught 

(prehlbovanie znalostí v skúmanom odbore) a research (zameraný na výskumné projekty).  

Výhodou 1 ročného magistra sú samozrejme menšie náklady a doba za ktorú získate 

diplom – vzdelanie. 

FINANCOVANIE 

ŠTÚDIUM V BRITÁNII 

V Británii sa na bakalárskych aj magisterských odboroch platí školné. Platí sa tu v librách 

(GBP) a podľa aktuálneho kurzu NBS k 17.4.2019 je 1 GBP = 1,16 EUR. 
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Pre bakalárske odbory je stanovená plošná suma 9 250 GBP pre školský 

rok, vo Walese býva školné väčšinou nižšie (9 000 GBP), pri 

magisterskom štúdiu záleží suma od odboru, môže to byť už od 4 000 do 

10 250 GBP ročne.  

Britská vláda však ponúka stále britským a európskym študentom možnosť si na školné 

požičať za zvýhodnených podmienok na bakalárske aj na magisterské štúdiu. Študenti 

bakalárskych programov v Británii majú nárok na pôžičku v plnej výške a teda 9 250 GBP, 

ktorou možno pokryť iba školné. Pôžička je splatná len v prípade, že váš hrubý mesačný 

príjem presiahne určitú sumu (v UK je to 25 000GBP), ktorá sa líši v závislosti od krajiny, 

kde po dokončení štúdia pracujete.  

Splácať začínate až 2 roky po ukončení štúdia a spláca sa každý mesiac 9% z čiastky 

presahujúcej hranicu stanoveného mesačného príjmu (obyčajne to je okolo 400-500 GBP 

ročne).  

Ak Váš príjem nepresiahne stanovenú hranicu, splátky sa pozastaví do doby, kedy bude 

opäť nad stanovenú hranicu. 30 rokov po ukončení štúdia sa pôžička anuluje (= prestávate 

byť dlžníkom). Pôžička je nekomerčná a nie je na nej teda komerčný úrok! 

Informatívne video 

Pre študentov magistra (master degree) je možnosť si požičať až 10 250 GBP ročne s tým, 

že financie možno využiť nielen na zaplatenie školného, ale aj na čiastočnú úhradu 

životných nákladov. Pôžička sa začína splácať dva roky od ukončenia štúdia a len vtedy, ak 

máte príjem nad stanovenú hranicu - spláca so 6% z toho, čo je nad túto sumu. Rovnako 

ako u pôžičky na bakalárske štúdium sa dlžná suma po 30 rokoch od začatia splatnosti 

anuluje (= prestávate byť dlžníkom).  

O pôžičky sa žiada prostredníctvom „papierových“ formulárov, ktoré sa spolu s overenou 

kópiou vášho pasu či OP posielajú do UK poštou. Radi Vám ich pomôžeme pripraviť, aby 

ste mali toto financovanie zabezpečené čo najskôr. 

Okrem pôžičiek sa môžete usilovať o niektoré zo štipendií (Scholarships), alebo sociálných 

programov (Bursaries – tie sú závislé väčšinou od príjmu vašej rodiny), ktoré ponúka vami 

zvolená škola – informácie nájdete na stránke vašej konkrétnej školy. Štipendium môže byť 

napr. zľava na ubytovanie, lístok na MHD v danom regióne, alebo vyplatená čiastka na 

bankový účet za dosiahnuté výsledky na našej Maturite. 
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ŽIVOTNÉ NÁKLADY V BRITÁNII 

Štúdium a život vo Veľkej Británii je o trocha nákladnejší oproti 

tomu v Slovenskej republike. Odporúčame mať našetrené na 

počiatočné výdavky (depozit, splátka za ubytovanie, lístok na MHD 

a pod.) a to cca 2 500 – 3 500 € a počítať s tým, že nie vždy si 

zoženiete brigádu ihneď po príchode.  

Ubytovanie je možné zohnať pre bakalárskych i magisterských študentov s pomocou už 

vašej budúcej školy, či už tzv. university halls (koľaje), private halls (súkromné koľaje) 

alebo university houses (zdieľané domy), môžete využiť aj ponuku privátu, čo je často 

výhodnejšie než ubytovanie od školy.  

Pre „prvoročných“ študentov je asi najjednoduchšie využiť ponuku univerzitného bývania, 

ktoré v mnohých prípadoch garantuje ubytovanie na internátoch. Treba počítať s tým, že 

sa platí depozit (vratná kaucia) a nájom sa platí na tzv. installmenty (väčšinou 2-8 splátok), 

ktoré sú spravidla vyššie ako mesačné nájomné. Ceny študentského ubytovania sa líšia v 

závislosti na veľkosti a vybavenia izby a lokalite danej školy (Londýn je ako hlavné mesto 

najdrahšie). Výhodou školského bývania je aj to, že v cene máte zahrnuté všetky účty za 

energie, TV, Internet, 24/7 ochranu objektu.  

Príklad mesačného študentského rozpočtu pre život a štúdium vo Veľkej Británii nájdete v 

prehľade nižšie. Jedná sa o ilustratívny odhad, Vaše konečné náklady sa môžu (a nemusia) 

viac, či menej líšiť, záleží to aj na tom, ako a za čo radi míňate. 

Základné náklady: 

• Ubytovanie poskytované univerzitou: 280-600 GBP mesačne vrátane poplatkov 

• Ubytovanie na priváte: 350-700 GBP mesačne bez poplatkov 

• Poplatky (elektrina, plyn, voda, internet): 50-80 GBP mesačne 

• Jedlo: 160-250 GBP mesačne 

• Telefónna tarifa (volanie, SMS, dáta): 15-25 GBP za mesiac, napr. GIFFGAFF 

• Voľnočasové aktivity (zábava, šport, cestovanie): 100-150 GBP za mesiac 

Pripravili sme si pre Vás aj prehľad cien základných potravín a nápojov, ktorý nájdete 

nižšie. Ceny sa môžu v rôznych obchodoch, či reštauráciách líšiť, chceme Vám však aspoň 

trochu priblížiť, čo koľko stojí. 

Orientačné ceny potravín: 

• Jedlo v reštaurácii: 6 - 15 GBP 

• Jedlo v školskej „Mense“: 5 - 8 GBP 
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• Mlieko: 1 GBP 

• Vajcia (12 ks): 1,2 - 2,6 GBP 

• Voda (1,5 l): 0,5 - 1,5 GBP 

• Pivo (0,5 l fľaša): 1 - 2 GBP 

• Jablká (1 kg): 1 - 2,5 GBP 

• Ryža: 0,5 - 2 GBP 

Z vlastných skúseností odporúčame stanoviť si mesačný rozpočet a ten sa snažiť aspoň 

približne dodržiavať. K evidencii príjmov a výdavkov možno využiť obyčajnú tabuľku 

v Exceli, alebo aplikácie, napr. Spendee. 

PRED ODCHODOM DO VEĽKEJ 

BRITÁNIE 

Pripravili sme pre vás súhrn najdôležitejších vecí, ktoré je 

potrebné zariadiť pred samotným odchodom do Británie. Zároveň 

sa podelíme o praktické tipy ohľadom dopravy na miesto určenia 

a poradíme Vám, čo si rozhodne nezabudnúť. 

STATUS ŠTUDENTA NA SLOVENSKU 

V prípade, že máte menej ako 26 rokov, máte právo na pokračovanie v statuse študenta v 

SR. Pre uznanie štatútu študenta je nutné vyplniť "Žiadosť o posúdenie postavenie štúdia 

na vysokej škole v cudzine pre sociálne účely a účely zdravotného poistenia ".  

Túto žiadosť môžete nájsť na stránkach MŠ SR (Ministerstvo školstva, mládeže a 

telovýchovy) na tomto odkaze. Žiadosť je nutné spoločne s originálnymi dokumentmi o 

prijatí doniesť osobne, alebo zaslať klasickou poštou na adresu MŠ SR (presné informácie 

sú uvedené v žiadosti). MŠ SR Vám potom vystaví dokument potvrdzujúci, že v zahraničí 

budete študovať, ktorý je nutné doložiť zdravotnej poisťovni a prípadne iným úradom, aby 

po Vás nepožadovali platbu zdravotného poistenia po dobu štúdia, či iné platby, ktoré by 

ste ako študenti platiť nemali.  

Vystavenie tohto dokumentu môže trvať až 2 mesiace, preto odporúčame podať žiadosť 

ihneď po obdržaní písomného prijatia na školu. Väčšina škôl list o prijatí klasickou 

poštou neposiela, v tomto prípade budete musieť riešiť tento dokument až z Británie, kde 

dostanete písomné potvrdenie o prijatí na školu. Niekedy sa stáva, že MŠ SR uzná aj iba 

vytlačený list o prijatí (tzn. Kópie z e-mailu bez originálneho podpisu). Je ale tiež možné 

https://www.minedu.sk/posudenie-studia-v-zahranici-pre-zdravotne-poistovne-socialnu-poistovnu-zamestnavatelov-a-i/
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všetko riešiť spätne, teda napr. pri návrate do SR na Vianoce (v prípade nástupu v 

septembri).  

Dokument, ktorý dostanete od MŠ SR, sa bude hodiť tiež Vašim rodičom do práce (kvôli 

daniam) - ako dôkaz toho, že ste stále študentom.  

ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

Vyriešenie všetkých formalít v Británii môže trvať až 2 mesiace (tým 

pádom i zdravotné poistenie). Preto si nezabudnite so sebou zobrať 

európsky preukaz zdravotného poistenia zo SR. S touto kartou máte 

rovnaké podmienky pre čerpanie zdravotnej starostlivosti ako britský 

občan v rámci povinného zdravotného poistenia.  

V praxi to znamená, že sa môžete nechať ošetriť v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú 

financované z verejných zdrojov. Za poskytnutú starostlivosť ale budete hradiť rovnakú 

spoluúčasť ako miestni. Poistenie v SR je potreba zrušiť potom, čo si nájdete v Británii 

brigádu a budete zo svojej mzdy odvádzať platby na sociálne a zdravotné poistenie. Platí 

totiž pravidlo, že nemôžete byť poistení v dvoch krajinách Európskej únie zároveň. Z našej 

skúsenosti je najlepšie zrušiť si poistenie v SR spätne (teda až sa vrátite prvýkrát domov 

napr. na Vianoce a už budete mať britské zdravotné poistenie) a než sa poistenie v Británii 

vybaví, je dobré na zdravotnú poisťovňu v SR dodať práve vyššie spomínaný formulár MŠ 

SR, aby ste nemuseli za toto obdobie hradiť zdravotné poistenie.  

Pre relevantné informácie ale vždy kontaktujte vašu zdravotnú poisťovňu! 

SLOVENSKÁ POŠTA-SPLNOMOCNENIE 

Ak si želáte splnomocniť príbuzného na preberanie Vašich zásielok, 

vypíšte Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby a odovzdajte ju na 

ktorejkoľvek pošte. Pošta overí Vašu totožnosť a vyhotoví 

splnomocnenie. Žiadosť môže za Vás podať na pošte aj osoba, ktorú k 

danému úkonu poveríte za podmienky, že žiadosť je potvrdená Vaším 

podpisom. Cena za službu je uvedená v Tarife. Splnomocnenec sa vždy 

pri preberaní zásielok preukáže splnomocnením spolu s platným preukazom totožnosti. 

Príbuzný môže zásielky za Vás preberať aj na základe splnomocnenia, ktoré je overené 

oprávneným orgánom (napríklad notárom). 

http://www.posta.sk/subory/38342/ziadost-o-doplnkove-a-dispozicne-sluzby-pdf.pdf
http://www.posta.sk/subory/666/cennik-vnutrostatneho-styku-platny-od-172009.xls
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DOPRAVA DO VEĽKEJ BRITÁNIE 

Najpohodlnejším spôsobom dopravy do Británie je letecká preprava. Z Bratislavy sa 

dostanete priamymi letmi za cca 2 hodiny na rôzne letiská v Londýne či 

do Birminghamu, Bristolu, Edinburgu, Glasgowa, Leedsu, Manchestru, 

Newcastla, Nottinghamu alebo Liverpoolu. Najlacnejšie lety ponúka 

nízko nákladové aerolinky Ryanair a Wizzair, avšak v základnej cene 

býva iba príručná batožina a niekedy len batoh. Z ďalších dopravcov 

stojí za zmienku napr., EasyJet či jet2.com.  

Ceny jednosmerných leteniek sa pohybujú väčšinou okolo 20-100 € v 

závislosti od počtu batožiny aj na termíne letu – závisia od sezóny.  

Prikladáme odkazy na vybrané letecké spoločnosti, kde sa dozviete všetko 

potrebné (dátum a čas odletu, cenu, čo je zahrnuté v cene). Pri cestovaní 

lietadlom však treba počítať aj s nákladmi spojenými s cestou z letiska do Vášho mesta 

(pozri kapitolu "Cestovanie po Veľkej Británii"). 

• Wizzair: https://wizzair.com/ 

• Ryanair: https://www.ryanair.com/cz/cs/ 

• EasyJet: https://www.easyjet.com/cs 

• jet2.com: http://www.jet2.com/ 

Cestovať je možné aj autobusom, do Británie jazdí napr. RegioJet, Eurolines, alebo 

nemecký FlixBus. Výhodou je, že si môžete vziať viac batožiny, nevýhodou však môže byť 

dlhá doba cestovania (cesta často zaberie aj celý deň) a fakt, že z Londýna Vás 

pravdepodobne ešte čaká viac či menej dlhá cesta do Vášho mesta. Treba počítať s 

prípadnými komplikáciami na cestách (oneskorenie, rekonštrukcie ciest a diaľnic, 

nečakané kontroly dokladov atď.), práve preto je táto forma prepravy využívaná len zriedka.  

PLATBY A VÝBER HOTOVOSTI V ZAHRANIČÍ 

V Británii sa dá na väčšine miest bez problémov platiť Slovenskými platobnými kartami. 

Odporúčame si so sebou vziať nejakú hotovosť (napr. 100 GBP) pre prípad núdze, ale 

nevozte zbytočne veľké čiastky. 

Ak si plánujete vyberať hotovosť v britskom bankomate, vždy sa oplatí 

zistiť si, čo taký výber stojí, vyhnite sa letiskovým a súkromným 

zmenárňam, najlepšie možnosti Vám ponúkajú banky. UniCredit 

bank má momentálne zrejme najvýhodnejšiu ponuku - výber z 

bankomatu po celom svete-bezplatne. 

https://wizzair.com/
https://www.ryanair.com/cz/cs/
https://www.easyjet.com/cs
http://www.jet2.com/
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Z našej skúsenosti sa najviac oplatí otvoriť si účet v britskej banke. Založenie účtu, vedenie 

účtu, platobná karta aj výbery v bankomatoch danej banky sú zadarmo a účet sa bude 

každému hodiť. Viac informácií o bankovom účte nájdete v sekcii "Bankový účet v Británii". 

UČEBNICE A ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY 

Nákup kníh, ktoré budete potrebovať k štúdiu, bude možno jedným 

z Vašich najväčších počiatočných výdavkov. Školy otázku kníh môžu 

riešiť rôzne, niektoré školy po Vás budú vyžadovať poplatok za knihy 

skôr, než vôbec prídete a niektoré to nechajú čisto na Vás. Niektoré 

školy Vám vopred pošlú zoznam kníh, ktoré po Vás budú vyžadovať a 

niektoré Vám ho predstavia až na mieste a ponúknu Vám zakúpenie 

kníh v školskom obchode. Sú aj školy, ktoré majú učebnice zahrnuté v 

cene školného, čím môžete dosť ušetriť. 

ZÁSUVKY 

V Británii sú iné zásuvky ako u nás - konkrétne typ G (trojica kolíkov), často aj s 

vypínačom. Adaptéry možno zakúpiť vo všetkých obchodoch s elektronikou v SR a 

samozrejme aj na mieste, dokonca veľmi lacno v 1£ obchodoch. Odporúčame ich mať viac 

a pozor na adaptéry určené pre holiace strojčeky, majú totiž poistku, ktorá sa spáli pri 

použití napr. s notebookom. 

Možné riešenie je taktiež priviezť si adaptér spoločne so slovenskou, v izbe sa bude hodiť, 

ale pre nabíjanie notebooku, telefónu, či inej elektroniky v škole, alebo inde vonku 

odporúčame mať zvlášť adaptér. 

ČO NEZABUDNÚŤ DOMA? 

Na základe našich vlastných skúseností so životom a štúdiom v zahraničí by sme Vám radi 

odporučili pár vecí, ktoré sa hodí mať so sebou vo Veľkej Británii. 

• Platný pas a / alebo občiansky preukaz 

• Platný európsky preukaz zdravotného poistenia - viď 

kapitola "Zdravotné poistenie " 

• Pasové fotografie - odporúčame 4 ks 

• Platobnú kartu - neodporúčame so sebou voziť veľké 

množstvo hotovosti, takmer všade sa dá platiť kartou 

• Dokumenty súvisiace so štúdiom (confirmation letter, 

tenancy agreement, študent financie) - ideálne vytlačené 

+ uložené v počítači 

• Notebook - školy vyžadujú po každom študentovi mať vlastný notebook 

• Redukciu na britské zásuvky 
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• Lieky - odporúčame prichystať si lekárničku pre prípad náhlej choroby 

• Obliečky, periny, uteráky - možno dokúpiť aj na mieste, väčšinou ich na 

internátoch/bytoch nenájdete 

• Kvalitný dáždnik a / alebo pláštenku - daždivé počasie nie je v Británii ničím 

neobvyklým 

• Teplé oblečenie, šály, atď. - v Británii je prevažne veterné počasie a preto si 

nezabudnite so sebou zobrať dostatok teplého, vode odolného a vetru vzdorného 

oblečenia! 

PRIPOISTENIE 

Rovnako ako v SR, je aj vo Veľkej Británii možné prikúpiť si komerčné pripoistenie. Študenti 

majú na výber z mnohých poisťovní a organizácií a druhov pripoistení existuje viac: 

 zdravotné a úrazové 

 majetkové 

 pripoistenie elektroniky 

 cestovné 

Zdravotné pripoistenie môže pokryť vysoké náklady za lieky, ošetrenie u súkromných 

špecialistov, fyzioterapeutov, ale aj zubára. Majetkové pripoistenie ochráni všetky Vaše 

veci v prípade krádeže, požiaru atď. Pripoistenie elektroniky príde vhod vtedy,keď Vám 

napríklad praskne displej na smartphone, alebo sa Vám rozbije laptop. Je tiež možné 

zaobstarať si paušálne cestovné poistenie pre celý svet, ktoré je časovo neobmedzené. 

Väčšina študentov niektorý druh pripoistenia má a my Vám odporúčame minimálne prejsť 

ponuku poisťovní. Môžete tak ušetriť nemalé náklady v prípade, že Vám napríklad spadne 

mobil na zem,  alebo napríklad začnú rásť zuby múdrosti. :) O možnostiach sa informujte 

na Vašej škole. 

PRECVIČOVANIE ANGLIČTINY 

Ak si nie ste úplne istí svojou angličtinou, tak ju nezabudnite pred odchodom do Veľkej 

Británie pravidelne precvičovať, a to aspoň 30 minút denne. 

Vhodné na to sú audio knihy, seriály, alebo televízne programy v 

angličtine, na internete je možné nájsť všetko. 

Zaujímavé stránky: 

• www.talkenglish.com 

• www.ego4u.com 

• www.englishmaven.org 

http://www.talkenglish.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.englishmaven.org/
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VPLYV ODCHODU BRITOV Z EÚ 

Student Loan Company, sprostredkovateľ študentských pôžičiek v Anglicku, vydal 

vyhlásenie garantujúce študentom bakalárskych aj magisterských odborov, ktorí si 

zažiadali o pôžičku a zároveň nastupujú na štúdium v septembri 2019 či 2020, rovnaké 

podmienky po celú dobu ich štúdia, aké platia pre občanov Európskej únie teraz, bez 

ohľadu na budúce členstvo Veľkej Británie v EÚ, a to platí aj v prípade, ak Británia z EÚ 

vystúpi ešte pred dokončením Vášho štúdia.  

Pravidlá sú zatiaľ stále rovnaké a ak sa niečo zásadne zmení, budeme Vás o tom včas 

informovať. Brexit netreba vnímať ako prekážku, naopak, berme to tak, že máme poslednú 

šancu na získanie kvalitného britského vysokoškolského vzdelania za istej podpory britskej 

vlády! 

PO PRÍCHODE DO VEĽKEJ BRITÁNIE 

V tejto kapitole uvádzame najdôležitejšie veci, ktoré je potrebné urobiť 

po príchode do Veľkej Británie, aby ste sa vyhli prípadným byrokratickým, 

či iným komplikáciám. Zároveň Vám poradíme s praktickými vecami, ako je napr. hľadanie 

práce, založenie účtu, či výber mobilného operátora. 

REGISTRÁCIA NA POBYT A NIN 

Povolenie na pobyt (tzv. Registration certificate) nie je potrebné, ako študent v Anglicku 

získavaš automaticky povolenie na pobyt a súčasne s ním aj pracovné povolenie. Avšak ak 

si plánuješ nájsť prácu, je potrebné si požiadať o National Insurance Number (NIN). NIN 

je osobné číslo, ktoré sa používa v rôznych databázach naprieč celou britskú legislatívou. 

O NIN sa žiada telefonicky, kde si žiadateľ dohovorí osobné stretnutie na Jobcentre Plus a 

tam potom podá žiadosť. Pracovník úradu bude chcieť vedieť, kto ste, čo robíte a 

skontroluje podklady (preukaz totožnosti). Pohovor trvá len chvíľku a nie je potrebné mať 

perfektnú angličtinu. NIN následne príde listom, maximálna doba čakania je 12 týždňov. 

Toto číslo vám už zostane navždy a budete ho potrebovať aj pri žiadaní o prácu ak budete 

chcieť brigádovať alebo po štúdiu pracovať v Británii, takže si list starostlivo odložte. 

Informujte sa aj na škole ohľadom online application, zavádzajú aj túto možnosť ktorá 

ma byť omnoho jednoduchšia a NIN by vám taktiež málo prísť omnoho rýchlejšie.  

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE POISTENIE 

V Británii sa podobne ako v SR platí zdravotné a sociálne poistenie. Sumy sa postupne 

strhávajú z Vášho zárobku, ak je to viac ako 157 GBP týždenne pred zdanením. Jednotlivé 

platby sa nazývajú national insurance contributions (NICs). 
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Pokiaľ si v Británii nájdete prácu a odvádzate tak platby za zdravotné poistenie, musíte sa 

odhlásiť zo slovenskej zdravotnej poisťovne, pretože nemožno mať súčasne dve 

poistenia. Počítajte s tým, že budete musieť vyplniť formulár o odhlásení zo slovenského 

zdravotného poistenia (príp. bude treba poslať upovedomenie doporučene poštou). 

BANKOVÝ ÚČET V BRITÁNII 

Jedným z dôležitých krokov pri hľadaní práce je založenie bankového účtu. Než si založíte 

bankový účet, je potrebné vybrať správnu banku, ktorá bude vyhovovať Vašim potrebám. 

Banky väčšinou ponúkajú študentské účty a školy často majú na webe adresu pobočiek 

jednotlivých bánk a budú Vás informovať v rámci Induction weeku. 

 

Najväčšie banky pôsobiace v Británii 

• Lloyds TSB: www.lloydstsbgroup.co.uk 

• NatWest: www.natwest.com 

• Santander: www.santander.co.uk 

• Barclays: www.barclays.com 

• HSBC: www.hsbc.co.uk 

Pre prevod peňazí medzi slovenským a britským účtom odporúčame využiť službu 

TransferWise, ktorá ponúka lacnejšie poplatky ako u klasického bankového prevodu. 

MOBILNÍ OPERÁTORI V BRITÁNII 

Možnosti telefonovania v UK sú prakticky rovnaké ako na Slovensku. Predvoľba pre volania 

do Británie je +44. Telefonovať môžete pomocou PAYG (Pay As You Go), čo je klasický 

systém predplatených kariet (ktoré môžete kúpiť v trafike) alebo predplateného paušálu 

(uzatvorenie písomnej zmluvy so spoločnosťou). Paušál sa oplatí pri pobyte v UK dlhšom 

ako šesť mesiacov. 

Roamingové poplatky za hovory, SMS a užívanie internetu v 

zahraničí sú v rámci EÚ zakázané od 15. júna 2017. Zo svojho 

britského čísla teda môžete počas svojich ciest po EÚ (napr. pri 

návšteve Slovenska ) čerpať dáta, minúty aj SMS zo svojho balíčka. 

Ceny taríf v Británii sú výhodnejšie ako v SR aj u predplatených 

kariet, takže sa to oplatí. 

Vybraní operátori vo Velkej Británii: O2,  EE, Three, Vodafone, Virgin Mobile, Lebara, 

Lycamobile, Giffgaff. 

http://www.lloydstsbgroup.co.uk/
http://www.natwest.com/
http://www.santander.co.uk/
http://www.barclays.com/
http://www.hsbc.co.uk/


 

  
 

13 

VO VEĽKEJ BRITÁNII 

Pracovať pri štúdiu je samozrejme možné a platí pravidlo, že kto prácu hľadá, ten ju nájde. 

Občania EÚ nie sú nijako obmedzení počtom hodín, ktoré môžu mesačne odpracovať. 

Nezabudnite však na to, že ste do Británie prišli hlavne študovať. 

Minimálna mzda pre študentov od 18 do 20 rokov je 5.60 GBP / hod; pre študentov od 21 

do 24 rokov je to potom 7.05 GBP / hod, a pre študentov starších 25 rokov je to 7,50 GBP 

/ hod. Hodnoty sa menia každý apríl, všetko však závisí na zamestnávateľovi a Vašej 

osobnej dohode. Študenti sú schopní pokryť svoje životné náklady už keď pracujú napr. 15-

20 hodín týždenne. 

Študenti obvykle pracujú v reštauráciách, kaviarňach, hoteloch či obchodoch. Veľa 

pracovných príležitostí tiež ponúkajú samotné univerzity prostredníctvom vlastných 

agentúr práce, alebo v študentských úniách a spolkoch. Z celého radu serverov určených 

k hľadaniu práce stojí určite za zmienku Gumtree, StudentJob alebo E4S. 

S brigádou sa spájajú aj odvody na zdravotné a sociálne poistenie (viď samostatná 

kapitola) a platba daní. Dane sa platia len vtedy, ak je príjem vyšší ako 11 500 GBP v 

jednom daňovom roku, ktorý začína vždy v apríli). Aby ste boli povinní platiť dane, museli 

by ste zarobiť viac ako 958 GBP mesačne a 239,5 GBP týždenne . 

Počítajte s tým, že hľadanie práce (a vybavovanie formalít) nejakú dobu zaberie. Majte 

pripravených dosť peňazí do začiatku a aj "poistku" pre prípad, že sa hľadanie brigády 

pretiahne.  

CESTOVANIE PO VEĽKEJ BRITÁNII 

Štúdium v Británii priamo nabáda k poznávaniu nielen Vášho mesta, ale aj blízkeho a 

ďalekého okolia. Radi by sme Vám predstavili rôzne spôsoby dopravy, ktoré môžete využiť 

počas svojho štúdia, často so študentskou zľavou. 

VLAKOVÁ DOPRAVA 

Vo Veľkej Británii existuje niekoľko prevádzkovateľov vlakových 

liniek. Odchody vlakov a cestovné poriadky pre všetky vlakové 

spoločnosti nájdete na internetových stránkach národných dráh 

National Rail, kde si môžete tiež zakúpiť cestovný lístok na cestu 

medzi ktorýmikoľvek dvoma stanicami, kedy lístky platia pre všetky 

vlakové spoločnosti. 

Ak máte 16- 25 rokov, môžete si za 30 GBP na rok, prípadne za 70 GBP na 3 roky kúpiť 

kartičku "16-25 Railcard", vďaka ktorej budete mať všetky cesty o tretinu lacnejšie. 

http://www.nationalrail.co.uk/
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AUTOBUSY 

Miestne autobusové linky sa veľmi líšia kvalitou i cenou. V rámci MHD to väčšinou môže 

byť jedno, pretože ide o krátku vzdialenosť. Na dlhšie trasy si vyberajte pozornejšie. Každý 

dopravca má väčšinou nejaké infocentrum, kde sa nemusíte báť na čokoľvek opýtať (či už 

ide o problém s cestovným poriadkom, alebo voľba vhodnej 

trasy). 

Autobusy sú spravidla oveľa pomalšie než vlaky. Rovnako tak 

frekvencia spojov môže byť na niektorých trasách nižšia. Platí 

však, že autobus je oveľa lacnejšie než vlak a komfort je veľmi 

podobný. Autobusové stanice sú vo väčšine miest situované 

priamo v centre mesta, čo je veľká výhoda. 

Najväčší autobusoví dopravcovia v Británii 

• National Express: Spoločnosť s najväčším pokrytím. Autobusové linky vedú prakticky do 

všetkých väčších miest. Za registráciu lístkov nepočítajú žiadne poplatky, najnižšie ceny za 

lístky začínajú na 1£. 

• Megabus: Je veľmi populárny medzi študentmi či ľuďmi, ktorí často využívajú spojenie 

medzi veľkými mestami. Najvýhodnejšie lístky zaobstaráte skrz rezerváciu aspoň dva 

týždne dopredu - aj keď napr. lístok na linke Manchester - Londýn môže vyjsť na 8£ iba 

dva dni vopred! 

National Express ponúka študentom "Young Persons Coachcard", ktorá stojí 10£ na rok 

alebo 25£ na 3 roky. Vďaka tejto karte máte nárok na o tretinu nižšie ceny a na 10% zľavu 

pri ceste na niektorý z fetivalov.  

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

S MHD disponuje dnes každé väčšie mesto. S postupom času sa tiež rozvinul systém 

rôznych zliav, zvýhodnených kariet atď. Vzhľadom k tomu, že MHD má v mestách väčšinou 

monopolné postavenie (ide o tzv. vládne organizácie), možno podmienky prepravy ľahko 

zisťovať u jedného dopravcu pre vaše mesto. 

KULTÚRNY ŠOK 

Kultúrny šok je psychický a čiastočne i fyzický (napríklad zmena telesnej 

hmotnosti) prerod spôsobený zmenou životného a kultúrneho zázemia, ktorý 

sa môže niekedy prejaviť. Najlepšie pozorovateľný je pri dlhodobom pobyte 

mimo domova. Prejavy kultúrneho šoku sú veľmi individuálne, závisí od individuálnej 

situácie. 



 

  
 

15 

4 FÁZY KULTÚRNEHO ŠOKU 

Nadšenie 

Nastáva hneď po príchode do nového prostredia. Nadšenie vyvoláva takmer všetko. 

Odlišné správanie ľudí, odlišné návyky, jedlo, životný štýl, počasie, objavovanie všetkého 

nového a doposiaľ nepoznaného. Zvyčajne sa jedná o najkratšiu fázu (trvá približne 3-4 

týždne). 

Otrávenie 

Ide o najhoršiu fázu zo všetkých. Práve v tej nastáva prerod, ktorý sa v ďalších fázach už 

len kryštalizuje. Všetky veci, ktoré spočiatku spôsobovali nadšenie, začnú teraz neskutočne 

liezť na nervy. Od prejavov ľudí, cez televízne programy až po cudzí jazyk, v podstate všetko, 

čo je iné ako doma. 

Zvykanie si  

Dĺžka je len o niečo dlhšia ako u prvej časti. Pravdepodobne ide o najpríjemnejšiu časť. 

Postupne sa s vecami, ktoré nám ešte nedávno vadili, vyrovnávame, zažívate sa s kultúrou, 

prijímame zvyky a stávame sa súčasťou miestnej kultúry a spoločnosti. 

Multikultúrny človek  

Nastáva kompletný prerod s neobmedzenou dĺžkou. Stal sa z nás človek, ktorý sa zžil a 

pochopil cudziu kultúru a pritom má stále v sebe zakódovanú tú vlastnú. Kedykoľvek sa 

vrátime do danej kultúry, sme schopní prepnúť a žiť s miestnymi obyvateľmi. 

Obrátený kultúrny šok môže nastať po návrate domov, do našej pôvodnej kultúry a trvá 

dohromady cca 1 mesiac. Počas tohto mesiaca sa uskutočnia všetky vyššie menované fázy, 

v kratšom čase a menšej intenzite. Až po dovŕšení tejto štvrtej časti sa človek stane 

skutočne multikultúrny.  

Ako bojovať s kultúrnym šokom? 

 

o Sústreďte sa na ciele a dôvody, prečo ste do Británie prišli. 

Množstvo študentov bolo v Británii pred Vami a nakoniec boli za túto 

možnosť veľmi radi -kultúrny šok je normálna vec. 
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o Zhodnoťte svoje doterajšie skúsenosti - Aké boli Vaše reakcie na Britániu, Britov, 

školu, život? Ak budete zmätení a sklamaní spýtajte sa sami seba: Čo 

som očakával? Prečo? - Bolo moje očakávania odôvodnené alebo bolo 

skôr nereálne a prehnané? Ak zistíte svoje očakávania za prehnané, tak 

je stále možnosť niečo s tým urobiť. 

o Buďte otvorení k rozdielom a zmenám. Ľudia v Británii sa nemusia 

správať v rôznych situáciách rovnako a tiež sa môžu správať k Vám 

rozdielne, ste predsa cudzinec v ich krajine. Preto sa pokúste nesúdiť ľudí 

podľa toho aké to je u nás, ale skôr sa skúste poučiť z ich iného správania. 

o Buďte v častom kontakte so svojou rodinou a blízkymi priateľmi. 

o Jedzte zdravo a cvičte! V Británii je množstvo fitness centier, kde sa členom môže 

stať každý a ani to toľko nestojí. Šport a pohyb Vám pozitívne ovplyvní Vašu psychiku. 

Mnoho škôl Vám dokonca ponúka rok členstva v ich posilňovni zadarmo alebo ponúka 

rôzne zľavy do fit centier.  

o Buďte v kontakte s ostatnými medzinárodnými študentmi, vytvorte si kontakt 

s domácimi.  

o Učte sa z vlastných skúseností - život v cudzej krajine Vám ponúka neskutočnú 

príležitosť uvedomiť si svoje vlastné postoje, hodnoty a veľmi Vám rozšíri obzory. 
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SLOVO NA ZÁVER 

Veríme, že Vám informácie v tomto manuáli budú užitočné. 

Nezabudnite, že ak budete mať akékoľvek otázky, niečo Vám napríklad 

v manuáli nie je jasné a podobne, tak sa na nás môžete kedykoľvek 

obrátiť. 

P.S. Veľmi si vážime Vašu podporu, a ak ste boli s našimi službami spokojní, budeme Vám 

vďační, keď nám dáte recenziu, či už v podobe hviezdičiek alebo i prípadného komentára, 

na našom Facebooku Scandinavian study Slovakia. 

Ďakujeme Vám a tešíme sa, až nám dáte vedieť, ako sa Vám v Británii darí! 

 

Tím Scandinavian study  

  

https://www.facebook.com/dansko2017/
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VIDEÁ 

1. DMU – De Montfort University - Leicester 

 Rozhovor so študentkou (Kriminológií)– skúsenosti  

 Rozhovor so študentom (Marketingu) – skúsenosti a šport  

 Rozhovor so študentkou (Architektúry) – skúsenosti 

 Fakulta engineering a médií   

 Školská posilňovňa, fakulta právde montfort a, umení, tanca, laboratória, 

architektúry, fashion a obuvi 

 Rozhovory so zástupcom školy DMU 

2. NTU – Nottingham Trent University – Nottingham  

 Rozhovor s International office - skúsenosti priamo zo školy 

 Rozhovor so študentkou (Fashion designu) – život a škola 

 Rozhovor so zástupcom školy NTU 

3. CU – Coventry University – Coventry, London 

 Engineering, Hacking, Trading Faculty and Accomodation 

 Business, Healt and life science, Media, Law, Art and Fashion, Design faculty and 

Lunch opportunity 

 Coventry University London, Campus tour, Employability, Accomodation tour  

 Rozhovory so zástupcom školy Coventry 

4. Rozhovory so zástupcami škôl (ostatné) 

 University of Sunderland  

 London south Bank University  

 Aberystwyth University 

 Bangor university 

5. Skype Talks so študentami v Anglicku  

 Skype talks – link na videá 

6. Štúdium v zahraničí VLOG 

 Link na Videá – život, skúsenosti 

7. Sociálne siete pre viac informácii a kontakt 

Facebook: Štúdium v Anglicku a Holandsku so Scandinavian study 

Instagram: https://www.instagram.com/scandinavianstudy_sk/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yzXAjg2CBD8
https://www.youtube.com/watch?v=lwKRWswoCsM
https://www.youtube.com/watch?v=DpBbVQgTcCw
https://www.youtube.com/watch?v=-rhQnrjIWFg
https://www.youtube.com/watch?v=t29Gr8Lve2s
https://www.youtube.com/watch?v=t29Gr8Lve2s
https://www.youtube.com/watch?v=B-1vABefsX8&list=PLrwb4ntMHH-e4oz6RfmA7Rl2OEoB-xaF7
https://www.youtube.com/watch?v=pO2pB3CFraU
https://www.youtube.com/watch?v=Djr2PcRQhno
https://www.youtube.com/watch?v=mAMOqzdRfZk&list=PLrwb4ntMHH-c1_NfISZTf_m972VC9xiEr
https://www.youtube.com/watch?v=cXgrcc0bjFs
https://www.youtube.com/watch?v=QrRVucomiz8
https://www.youtube.com/watch?v=QrRVucomiz8
https://www.youtube.com/watch?v=AQAFlsA55jw
https://www.youtube.com/watch?v=EDKHur8zc_c&list=PLrwb4ntMHH-ehubXWLnaVZ4nUlfT6l01m
https://www.youtube.com/watch?v=EhTOFMfemzw&list=PLrwb4ntMHH-faOXF-_0aNq8iSYFfzzE_Y
https://www.youtube.com/watch?v=e31fozxlDMs&list=PLrwb4ntMHH-fvgUcTGeebfuK7CoJQpOCX
https://www.youtube.com/watch?v=f9qVYmWeAo0&list=PLrwb4ntMHH-ePsoS57_qsjDfCbhiv1HTJ
https://www.youtube.com/watch?v=1XWQzIN_BlQ&list=PLrwb4ntMHH-eaGVwuBmW78wFGXGuaOqQ1
https://www.youtube.com/watch?v=pwdDGEsVPb8&list=PLrwb4ntMHH-dOa1TpIMkHbnmZ_aZYPkm_
https://www.youtube.com/watch?v=ePFH8NF5NeU&list=PLrwb4ntMHH-cie7hmbwS4CtQoyGzXcOqL
https://www.facebook.com/studiumvbritanii/
https://www.instagram.com/scandinavianstudy_sk/
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Social media škôl 

1. University of Sunderland 

Instagram: https://www.instagram.com/sunderlanduni/?hl=en 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y3rBG7hMqE4 

Facebook: https://www.facebook.com/sunderlanduniversity/ 

 

Rozdelenie štipendií podľa odborov link TU a brožúrka na stiahnutie link TU. 

 

Štipendiá v ponuke: 

• Automatically awarded 

• You need to apply for 

• Scholarship for students 

• Government allowances and grants 

2. De Montfort University Leicester 

Instagram: https://www.instagram.com/dmuleicester/?hl=en 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoRbXiSOhBr9UlTsTqTW_AA 

Facebook: https://www.facebook.com/dmuleicester/ 

 

Štipendiá v ponuke: 

Link na stránku štipendií TU. 

• LoveEU bundle a prihláška TU. 

• #DMUglobal High Flyers Award  

• Vice-Chancellor’s Sports Scholarships 

• Principal’s scholarship LCBS 

3. Bangor University 

Instagram: https://www.instagram.com/bangor_university/ 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mPyOzKFSyzk 

Facebook: https://www.facebook.com/BangorUniversity/ 

 

Štipendiá v ponuke: 

• Bursaries link TU 

• Scholarships link TU 

• International scholarships link TU 

• Prihláška na štipendiá a ďalšie info link TU. 

4. Aberystwyth University 

Instagram: https://www.instagram.com/aberystwyth.university/?hl=en 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=E8Xe3AOe1NM 

https://www.instagram.com/sunderlanduni/?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=Y3rBG7hMqE4
https://www.facebook.com/sunderlanduniversity/
https://www.sunderland.ac.uk/images/external-websites/www/fees/scholarships-guidance-notes/Full-Time-Programmes-Eligible-for-Scholarships.pdf
https://www.sunderland.ac.uk/images/external-websites/www/fees/Fees-Scholarships-brochure-final-lowres-version.pdf
https://www.sunderland.ac.uk/about/your-finances/scholarships-discounts-and-specialised-grants/
https://www.sunderland.ac.uk/about/your-finances/scholarships-discounts-and-specialised-grants/
https://www.sunderland.ac.uk/about/your-finances/scholarships-discounts-and-specialised-grants/
https://www.sunderland.ac.uk/about/your-finances/scholarships-discounts-and-specialised-grants/
https://www.instagram.com/dmuleicester/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCoRbXiSOhBr9UlTsTqTW_AA
https://www.facebook.com/dmuleicester/
http://www.dmu.ac.uk/international/en/fees-and-scholarships/international-scholarships.aspx
http://www.dmu.ac.uk/international/en/eu-fees-and-scholarships/loveeu-bundle.aspx
https://www.dmu.ac.uk/international/en/eu-fees-and-scholarships/love-eu-bundle-application-webform.aspx
http://www.dmu.ac.uk/study/undergraduate-study/fees-and-funding-2018/dmuglobal-high-flyers-award.aspx
https://www.dmu.ac.uk/study/undergraduate-study/fees-and-funding-2018/vice-chancellors-sports-scholarships.aspx
http://lcbs.ac.uk/study/principals-scholarship/
https://www.instagram.com/bangor_university/
https://www.youtube.com/watch?v=mPyOzKFSyzk
https://www.facebook.com/BangorUniversity/
https://www.bangor.ac.uk/studentfinance/info/scholarships.php.en#tab-1
https://www.bangor.ac.uk/studentfinance/info/scholarships.php.en#tab-2
https://www.bangor.ac.uk/studentfinance/info/scholarships.php.en#tab-3
https://www.bangor.ac.uk/studentfinance/info/lea.php.en
https://www.instagram.com/aberystwyth.university/?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=E8Xe3AOe1NM
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Facebook: https://www.facebook.com/aberystwyth.university/?ref=br_rs 

 

Štipendiá v ponuke: 

• Academic Excellence Studentship link TU. 

• Aberystwyth Bursary link TU.  

• Entrance Scholarship link TU. 

5. Solent University Southampton 

Instagram: https://www.instagram.com/solentuniversity/?hl=en 

Youtube: https://www.youtube.com/user/SolentUniOfficial 

Facebook: https://www.facebook.com/solentuniversity/ 

6. Coventry University 

Instagram: https://www.instagram.com/covuni/?hl=en 

Youtube: https://www.youtube.com/user/CovStudent 

Facebook: https://www.facebook.com/coventryuniversity/ 

 

Štipendiá v ponuke: 

Štipendiá link TU. 

Zľavy a úľavy link TU. 

7. NTU Trent Notthingham University 

Instagram: https://www.instagram.com/nottstrentuni/ 

Youtube: https://www.youtube.com/user/NottinghamTrentUni 

Facebook: https://www.facebook.com/NottinghamTrentUniversity?fref=ts 

 

Štipendiá v ponuke: 

EU Undergraduate Scholarship link TU, alebo jedno zo štipendií nižšie, link TU. 

• NTU Care Leaver Bursaries  

• Subject-specific bursaries  

• NTU Article 26 Sanctuary Scholarships  

• Sport Scholarships  

• Music Scholarships  

• International Scholarships 

8. Liverpool University 

Instagram: https://www.instagram.com/livuni/ 

Youtube: https://www.youtube.com/user/UofLTube 

Facebook: https://www.facebook.com/UniversityofLiverpool/ 

 

Link na jedno zo štipendií TU. 

1. The Liverpool Bursary  

https://www.facebook.com/aberystwyth.university/?ref=br_rs
https://www.aber.ac.uk/en/undergrad/before-you-apply/scholarships/
https://www.aber.ac.uk/en/undergrad/before-you-apply/scholarships/
https://www.aber.ac.uk/en/undergrad/before-you-apply/scholarships/
https://www.instagram.com/solentuniversity/?hl=en
https://www.youtube.com/user/SolentUniOfficial
https://www.facebook.com/solentuniversity/
https://www.facebook.com/coventryuniversity/
https://www.coventry.ac.uk/international-students-hub/new-students/international-scholarships-and-discounts/international-scholarships/
https://www.coventry.ac.uk/international-students-hub/new-students/international-scholarships-and-discounts/161766/
https://www.instagram.com/nottstrentuni/
https://www.youtube.com/user/NottinghamTrentUni
https://www.facebook.com/NottinghamTrentUniversity?fref=ts
https://www.ntu.ac.uk/study-and-courses/undergraduate/fees-and-funding/bursaries-and-scholarships
https://www.ntu.ac.uk/study-and-courses/undergraduate/fees-and-funding/bursaries-and-scholarships
https://www4.ntu.ac.uk/student_services/individual_support/care_leavers/index.html
https://www4.ntu.ac.uk/student_services/fees_finance/bursaries/ntu_bursaries/index.html
https://www.ntu.ac.uk/study-and-courses/undergraduate/fees-and-funding/bursaries-and-scholarships
https://www.ntu.ac.uk/sport/performance-sport/scholarships
http://www4.ntu.ac.uk/music/scholarships_tuition/scholarships/
https://www.ntu.ac.uk/international/scholarships-and-fees/scholarships
https://www.instagram.com/livuni/
https://www.youtube.com/user/UofLTube
https://www.facebook.com/UniversityofLiverpool/
https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/finance/scholarships/
https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/finance/scholarships/liverpool-bursary/
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2. Care Leavers' Opportunity Bursary  

3. Hillsborough Trust Fund  

4. RIBA Education Fund and RIBA Walter Parker Bursaries  

5. Asylum Seekers Bursary  

6. Other Scholarships and Bursaries 

LSBU London South bank University 

Instagram: https://www.instagram.com/lsbu/ 

Youtube: https://www.youtube.com/user/Londonsouthbankuni 

Facebook: https://www.facebook.com/londonsouthbankuni 

 

Štipendá v ponuke: 

1. International Scholarships 

2. International Merit Scholarships 

3. LSBU Loyalty Award 

4. ONCAMPUS London South Bank Merit Scholarship 

5. Birmingham City University 

Instagram: https://www.instagram.com/mybcu/ 

Youtube: https://www.youtube.com/user/birminghamcityuni 

Facebook: https://www.facebook.com/birminghamcityuniversity 

https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/finance/scholarships/care-leavers/
https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/finance/scholarships/hillsborough/
https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/finance/scholarships/riba-edu-fund/
https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/finance/scholarships/asylum-seekers-bursary/
https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/finance/scholarships/
https://www.instagram.com/lsbu/
https://www.youtube.com/user/Londonsouthbankuni
https://www.facebook.com/londonsouthbankuni
http://www.lsbu.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-scholarships
http://www.lsbu.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/international-merit-scholarships
http://www.lsbu.ac.uk/courses/postgraduate/fees-and-funding/scholarships/loyalty-award
http://www.lsbu.ac.uk/international/fees-and-funding/scholarships/oncampus-merit-scholarship
https://www.instagram.com/mybcu/
https://www.youtube.com/user/birminghamcityuni
https://www.facebook.com/birminghamcityuniversity
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