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Štúdium v 
Holandsku

Holandsko je malá krajina na západe Európy, 26% územia leží pod hladinou mora, pomenovanie 
krajiny Holandsko je skratka pre („Nízke krajiny“). Hlavné mesto Holandska je Amsterdam, ale 
sídlo vlády sa nachádza v Haagu. 

Jedna z vecí, ktoré robia Holandsko jedinečným, je jeho vzdelávací systém. Holandsko je druhou 
krajinou (po Veľkej Británii, kde je materinským jazykom angličtina) a ponúka preto širokú škálu 
medzinárodných programov v angličtine. 

Holandský systém vzdelávania je finančne stále dostupný, a rovnako, je považovaný za jeden z 
najlepších na svete!

ŠTUDENTSKÉ 
MESTÁ

Štúdium v Holandsku ponúkame na  partnerských inštitúciách, ktoré ponúkajú svoje vlastné 
campusy v nasledujúcich holandských mestách:

AMSTERDAM/DIEMEM
Hlavné a zároveň najväčšie mesto Holandska. Pre študentov je atraktívne ako jedna z popredných 
európskych metropol, v ktorej môžu dosiahnuť kvalitné vzdelanie v medzinárodne rozmanitom 
prostredí.

DELFT
Delft je známy pre svoje historické centrum s kanálmi a typickou modro-bielou keramikou. 
Študenti si ho často vyberajú pre jeho atmosféru klasickej holandskej “dediny” s anglicky 
hovoriacim medzinárodným prostredím.

HAARLEM
Hlavné mesto provincie Severné Holandsko leží len 15 minút od Amsterdamu. Jeho počiatky 
siahajú až do obdobia gotiky. To sa odráža na architektúre a dláždených uliciach. Je navyše centrom 
pre pestovanie známych holandských tulipánov.

THE HAAGUE 
The Haague je tretie najväčšie mesto v Holandsku. Je to hlavné mesto provincie Južné Holandsko, 
kde sa nachádza sídlo vlády, parlamentu, Najvyššieho súdu a Štátnej rady. Mesto je obľúbené pre 
svoje študentské a medzinárodné prostredie.

BREDA
Breda sa nachádza na juhu Holandska, v provincii Severné Brabantsko. Breda je študentské mesto, 
so študentskou populáciou asi 30 000 obyvateľov a známa je tým, že má najlepšie centrum mesta 
v Holandsku (má najviac najlepších barov, reštaurácií, kaviarní, festivalov, nákupných centier a 
najvyššiu úroveň bezpečnosti).

VENLO
(Fontys University of Applied Sciences). Venlo je strategicky položené mesto, priamo na hranici 
medzi Holandskom a Nemeckom. Je súčasťou provincie Limburg a počet obyvateľov mesta je asi 100 
000 občanov.

EINDHOVEN
(Fontys University of Applied Sciences). Eindhoven sa nachádza v blízkosti Bredy a Venlo, na juhu 
Holandska, v provincii Severné Brabantsko. Mesto je známe tým, že je ústredným centrom všetkého 
strojárstva a IT firiem v západnej Európe.

VLISSINGEN
(HZ University of Applied Sciences). Vlissingen sa nachádza na pobreží Severného mora, v provincii 
Zeeland. Vlissingen je malé mesto s počtom obyvateľov asi 45 000 obyvateľov. Toto turistické mesto 
je známe pre svoje krásne okolie a historické centrum mesta.

ENSCHEDE
Saxion University of Applied Sciences). Enschede je mesto na východe Holandska, v regióne 
Twente. Mesto je bývalým centrom textilnej výroby, ktorej produkcia sa presunula do Ázie.

MAASTRICHT
(Maastricht University) je druhé najstaršie mesto v Holandsku po Nijmegene, ktorý sa nachádza 
v provincii Limburg s asi 130 000 obyvateľov. Mesto je známe najmä tým, že v roku 1992 tam bola 
podpísaná zmluva, ktorá viedla k sformovaniu sa Európskej únie.



NHTV BREDA UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES

INHOLLAND UNIVERSITY OF 
APPLIED SCIENCES

HZ UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES

AVANS UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCES

FONTYS UNIVERSITYA

SAXION UNIVERSITY OF APPLIED 
SCIENCE

WEB ŠKOLY: WWW.NHTV.NL

WEB ŠKOLY: WWW.INHOLLAND.NL

WEB ŠKOLY: WWW.HZ.NL/EN/

WEB ŠKOLY:  
WWW.AVANS.NL/INTERNATIONAL

WEB ŠKOLY: WWW.FONTYS.EDU

WEB ŠKOLY:  
WWW.SAXION.EDU

V krásnom historickom meste Breda sa nachádza 
vzdelávacia inštitúcia NHTV Breda University of 
Applied Sciences, ktorú navštevuje viac ako 7,700 
študentov z viac ako 60 krajín. Nachádza sa v južnej 

časti Holandska, v meste Breda, iba 100 km od Amsterdamu a Bruselu. Breda je „Perlou Juhu“ s cca 174,000 
obyvateľmi. Študuje tu až okolo 20,000 mladých ľudí a preto niet divu, že sa tu nachádza mnoho skvelých barov, 
reštaurácií, športových klubov a koná sa tu mnoho festivalov, podujatí a karnevalov. Ak túžiš žiť v dynamickom a 
živom meste tak práve Breda je stvorená pre teba. Takmer všetky štúdijné programy na NHTV sú zaradené 
medzi prvé miesta vo svojich kategóriach v národných rebríčkoch. Väčšina bakalárskych programov a všetky 
magisterské programy sú vyučované v angličtine. Táto inštitúcia má medzinárodných pedagogických 
pracovníkov a takmer 13% z celkového počtu študentov pochádza zo zahraničia. Študenti sú vedení k tomu, aby 
išli na pracovnú stáž do zahraničia alebo do firiem s medzinárodným zameraním. 

Inholland University of Applied Sciences, sídli v 
mestách ako Amsterdam/Diemen, Delft, Haarlem a 
The Hague. S viac ako 29 000 študentami zo 110 krajín 
sveta, 26 výskumnými skupinami a približne 1 800 

zamestnancami, patrí medzi TOP vzdelávacie inštitúcie v Holandsku.
Ak sa rozhodneš študovať na Inholland, môžeš sa určite spoľahnúť, že odborné vzdelanie, ktoré Ti bude 
poskytnuté, je vo všetkých aspektoch tej najvyššej možnej kvality.Aj napriek vysokej úrovni a štandardom na 
škole, sa tu stretneš s priateľským a osobným prístupom v rámci ktorého budeš mať možnosť rozvíjať sa ako 
jednotlivec a navyše sa tu budeš čoskoro cítiť ako doma.
Štúdium na Inholland University je orientované na prax – počas štúdia a pracovnej stáže nadobudneš skúsenosti 
v oblasti obchodu a priemyslu, čo ťa optimálne pripraví na trh práce a získaš hlavne celoživotné cenné kontakty.

Univezita sa nachádza na krásnom pobreží Zeeland v 
juhozápadnej časti Holandska v meste Vlissingen. Má 
4500 študentov, z ktorých 400 je zo zahraničia. V roku 
2014 získala ocenenie za najlepšiu multidisciplinárnu 
univerzitu aplikovaných vied v Holandsku. Pre 

univerzitu  je študent veľmi dôležitý, čo môžeš vyčítať z ich sloganu „where students matter“ a zažiť na vlastnej 
koži po prekročení prahu univerzity, kde sa budeš cítiť ako doma. Základnými hodnotami univerzity sú kvalita, 
osobný rozvoj, vzájomný rešpekt a profesijná orientácia. Vďaka vlastne postavenému flexibilnému študijnému 
programu môžeš získať vedomosti a zručnosti, ktoré ťa pripravia na náročnú kariéru. Univerzita je rozdelená do 7 
akadémií, ktoré ponúkajú 26 bakalárskych programov. Odborná prax je začlenená do vzdelania prostredníctvom 
stáží, aplikovaného výskumu a praktických úloh. Bakalárske študijné programy sa skladajú zo šiestich semestrov 
teoretickej výučby a dvoch semestrov pracovných stáží. 

Avans University of Applied Sciences bola založená 
1. januára 2004 po zlúčení Hogeschool Brabant a 
Hogeschool ‚s-Hertogenbosch. Avans Univeristy sa 
nachádza v troch mestách v južnej časti Holandska, 
avšak anglické programy sa vyučujú len v meste Breda. Približne 24.000 študentov študuje v 60 rôznych kurzoch. 
Avans University of Applied Sciences sa môže pýšiť vyhásením za TOP hlavnú univerzitu aplikovaných vied 
v Holandsku. Avans ti ponúka vzdelanie najvyššej kvality a jej cieľom je pomôcť dosiahnúť ti tvoj maximálny 
potenciál. Breda je označovaná za „Perlu Juhu“ s historickým duchom a širokou ponukou barou, reštaurácií a 
športových klubov pre mladých ľudí. 

Fontys Hogescholen (Fontys) je jednou z najväčších a 
najznámejších univerzít v Holandsku. Jej školské areály 
sa nachádzajú prevažne na juhu Holandska. Ponúka 
32 programov v anglickom jazyku pre zahraničných 
študentov a taktiež pre študentov na výmennom 
pobyte. V ponuke sú tiež letné v školy v meste Venlo a 
Eindhoven. Fontys má kampusy v 3 holandských mestách Eindhoven, Venlo a Tilburg. Eindhoven je študentské 
mesto obklopené veľkými budovami a je považované za centrum vedy a techniky. Venlo sa nachádza 5 minút od 
nemeckých hraníc a je domovom študentov vyše 50 rôznych národností. Tilburg je dynamické kultrúrne mesto, 
kde sa každoročne koná niekoľko festivalov a udalostí. Všetky programy zahŕňajú stáž a prakticky ťa pripravia na 
budúcu kariéru.

Saxion University of Applied Sciences je jednou z 
najväčších vysokých škôl v Holandsku, má skoro 27.000 
študentov (a stále rastie!). 
Saxion University má za sebou bohatú históriu – jej korene možno vysledovať až do roku 1875. Zlúčením dvoch 
vzdelávacích inštitúcií si Hogeschool Enschede a Hogeschool Ijselland, v roku 1998 vydláždili cestu pre Saxion 
University v jej súčasnej podobe.
Táto fúzia umožnila Saxion ďalej stavať na svojej silnej pozícii v holandskom vyššom vzdelaní a od tej doby je 
Saxion University považovaná za najdôležitejšie odborné stredisko na regionálnej, národnej a medzinárodnej 
úrovni.

Ponuka škôl



FINANCOVANIE 
ŠTÚDIA

Náklady na študentské ubytovanie v podnájme sú cca. 300-350 € mesačne v závislosti od 
mesta (zahrnuté sú už náklady ako plyn, voda, elektrina, internet). 
Potraviny a ostatné náklady sú asi 150-200 € mesačne.
Orientačné ceny študentských izieb v Holandsku (samostatná izba): Amsterdam 410 €, 
Delft 355 €, Eindhoven 320 €, Utrecht 350 €, Breda 350 €, Haarlem 410 €…

Holandský systém vzdelánia je finančne stále pomerne dostupný, a rovnako, je 
považovaný za jeden z najlepších na svete.

Študenti pochádzajúci z členských krajín EU, tak ako samotní Holanďania platia na 
bakalárskom stupni štúdijný poplatok a to 2 060 € za školský rok v závislosti od odboru 
(na Magisterskom stupni štúdia stojí každý konkrétny program viac, cena je dohladateľná 
na stránke konkrétneho študijného odboru). 

Študent si hradí ďalej náklady na študijné materiály, ubytovanie, transport a stravu. 
Štúdijný poplatok sa uhrádza až po prijatí na školu a vždy na začiatku ďalšieho 
akademického roka. Samotné splátky za štúdium sa platia priamo škole. Školné je možné 
rozdeliť ročne až do desiatich splátok a teda na začiatok štúdia ti stačí prvých 260 €.

ŠTUDENTSKÁ PÔŽIČKA
Samozrejme aj v Holandsku máš nárok na študentskú pôžičku. Pôžička je splatná až do 
15 rokov po ukončení štúdia a je na nej len minimálny úrok a to 0,6 percenta! Splácať sa 
začína dva roky po ukončení štúdia, jej schválenie je podmienené tým, že budeš 
pracovať minimálne 56 hodín týždenne a jej výška je 380€. Financovanie štúdia v 
Holandsku vládnym grantom pre študentov z nízko príjmových rodín Občania EU 
majú rovnaké povinnosti, ale aj výhody ako držitelia holandského občianstva. Ak máš 
menej ako 30 rokov a si v Holandsku registrovaný a si študentom denného štúdia na VŠ 
môžeš požiadať o príspevok na štúdium. 

Nie však každý študent má na financovanie nárok, pridelenie grantu závisí od príjmu 
tvojich rodičov za posledné dva roky. Výška grantu je cca. 383.77 € mesačne. 
Podmienka je takisto že máš menej ako 30 rokov a si študent denného štúdia. Študenti 
môžu požiadať o študentské financovanie/granty prostredníctvom vládnych webových 
stránok DUO, na tie sa môžete prihlásiť len po prihlásení na holandskú vysokú školu a 
po príchode do Holandska.

PRÁCA A NÁKLADY

PODMIENKY PRIJATIA

V Holandsku sa neskladajú typické prijímacie skúšky ako u nás a ani tvoj priemer 
známok nie je až na toľko dôležitý ako u nás. Dôležitý faktor na prijatie na školy je tvoja 
znalosť angličtiny a dostatočná motivácia k štúdiu. Tú študent vyjadruje aj cez motivačný 
list (Personal statement) a na osobnom pohovore so zástupcom školy.  

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA

• vek min. 18 rokov v deň nástupu na školu
• študent maturitného ročníka, resp. má absolvovanú maturitnú skúšku, resp. študent alebo
absolvent VŠ
• ovládanie angličtiny na jazykovej úrovni min B2 – Intermediate level

Naši študenti nemusia spolu s prihláškou predložiť certifikát z anglického jazyka a na 
preukázanie jazykovej úrovne anglického jazyka stačia známky dosiahnuté na strednej 
škole.  

AKO SI VYBUDUJEŠ ÚSPEŠNÚ KARIÉRU TI PRAVDEPODOBNE NEPOVIEME, NO 
KTORÁ ŠKOLA BUDE PRE TEBA NAJVHODNEJŠIA, TO VIEME! SME AGENTÚRA 
TVORENÁ ABSOLVENTAMI UNIVERZÍT V ZAHRANIČÍ A RADI POMÔŽEME AJ TEBE!
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