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FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 
UCM V TRNAVE 

vyhlasuje výberové konanie na štipendijné pobyty na Kube 
v akademickom roku 2019/2020 realizované na základe  

Dohody medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom vysokého školstva 
Kubánskej republiky 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. 4. 2019 v zasadacej miestnosti dekanky FMK 
v hlavnej budove UCM na prvom poschodí, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava o 13.00 

hod. 

 

Neodpustiteľné požiadavky na uchádzača (špecifikované podľa Dohody medzi MŠVVaŠ         
SR a MVŠ KR): 

� študent I., II. alebo III. roka bakalárskeho stupňa štúdia a v čase vycestovania  (t.             
j. v akademickom roku 2019/2020) bude riadnym študentom fakulty, 

� študenti I. roka magisterského stupňa štúdia: bez obmedzenia, 
� ponuka je určená poslucháčom študijných programov KOMU, MARK, VZME,         

AMES a TEDI,  
� nevyhnutnosťou je ovládanie španielskeho jazyka (úroveň B2 a vyššia), 
� študent musí byť občanom Slovenskej republiky,  
� dobrý zdravotný stav, t. j. spôsobilosť na absolvovanie pobytu (absencia          

telesných alebo duševných postihnutí, ktoré by mohli znemožniť pobyt, absencia          
infekčných chorôb). 

Podmienkou účasti na výberovom konaní je vyplnenie prihlasovacieho formulára dostupného          
na: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZTYxMtmsVFarpHcUdJj5LR-16Jsy-0u8lJNC
u3lP1zFP6bQ/viewform?vc=0&c=0&w, a to do 2. 4. 2019 do 12.00 hod.  

Výberové konanie sa uskutoční formou ústneho pohovoru v cudzom jazyku.  
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INFORMÁCIE K ŠTIPENDIJNÉMU POBYTU: 

Názov ponuky 
Štipendiá na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a          
športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej        
republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe 

Krajina pobytu Kuba 

Trvanie/nástup na  
pobyt 

8 týždňov, predpokladaný nástup na pobyt je október/november 2019 alebo          
február 2020 

Nástup na pobyt sa však môže zmeniť s ohľadom na možnosti kubánskej strany            
(o konkrétnych termínoch pobytu budú štipendisti informovaní po rozhodnutí         
kubánskej strany). 

 

Zdroj 
financovania 

Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej         
republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o        
spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe (ďalej iba      
„Dohoda“) 

Poskytovaná 
podpora 

Pri príchode na Kubu bude štipendistovi na základe uvedenej Dohody          
zabezpečené pokrytie životných nákladov a ubytovania počas štipendijného       
pobytu na Kube, vrátane medzinárodnej dopravy na Kubu a späť. Uvedené           
zahŕňa:  

a) Školné: Zahŕňajú všetky činnosti spojené s akademickým programom        
účastníkov programu. Konkrétne to zahŕňa aj zápis, právo zúčastňovať sa          
všetkých povinných a voliteľných vyučovaní, teoretických ako aj       
praktických, právo zúčastniť sa všetkých relevantných skúšok, zápis        
známok za akademické obdobie, využívanie služieb knižnice počas štúdia,         
prístupu k športovým a kultúrnym zariadeniam inštitúcií vysokoškolského      
vzdelávania, účasti na ich rôznych aktivitách a právo na vedecké         
konzultácie vo vzťahu k výskumným projektom.  

b) Ubytovanie a strava: Zabezpečuje sa v univerzitných domovoch za         
rovnakých podmienok ako pre Kubáncov a počas celej doby akademického         
programu. Všetky záležitosti týkajúce sa úhrady poplatkov za všetky         
poskytnuté služby budú riešené jednorazovo pri príchode účastníkov        
programu na Kubu. Poplatky za tieto služby sa môžu odlišovať v závislosti           
od podmienok príslušných inštitúcií a predložených požiadaviek. 
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c) Overenie vysvedčení/diplomov: Vykoná sa pri príchode účastníkov       
programu a po ukončení štúdia na kubánskych univerzitách. 

d) Medzinárodná zdravotná prehliadka, ďalej len „MZP“: Zahŕňa ubytovanie        
a stravu počas dní vykonávania prehliadky po príchode na Kubu. 

e) Medzinárodné cestovanie a akademické víza: Zahŕňa letenku, letiskový       
poplatok a akademické víza v rámci prvého príchodu a posledného návratu         
účastníkov programu. Kubánska strana zabezpečí účastníkom programu       
letenky 21 dní pred dátumom odchodu. Ministerstvo vysokého školstva         
Kuby bude informovať MŠVVaŠ SR o letenkách e-mailom. Následne budú         
kandidáti priamo informovaní prostredníctvom MŠVVaŠ SR.  

f) Vnútroštátna doprava pri príchode a odchode z Kuby: Využije sa na prevoz            
účastníkov programu z letiska do ich vzdelávacieho zariadenia a naspäť na          
letisko pri ich poslednom návrate domov. 

g) Vreckové: Účastníkom programov, zapísaných v akademických      
programoch v kurzoch dlhších ako jeden mesiac, bude poskytnutá čiastka         
vreckového v ekvivalentnej hodnote vo výške 300 USD mesačne. 

Ďalšie dôležité  
informácie 

Pred odchodom na Kubu si musia účastníci programu zabezpečiť komerčné          
pripoistenie, ktoré bude pokrývať všetky náklady spojené s poistnými        
udalosťami vrátane úmrtia. Pri príchode na Kubu sa účastník musí preukázať           
potvrdením o tom, že je takto dostatočne poistený. 

Upozorňujeme uchádzačov, že v zmysle pravidiel dohody medzi       
ministerstvami musí byť správanie účastníkov programu v súlade so zákonmi         
zvykmi a nariadeniami, právnymi nariadeniami, platnými na kubánskom       
území. 

Účastníci programu (štipendisti) musia mať pri vycestovaní nasledujúce        
dokumenty: lekárske potvrdenie; výpis z registra trestov; cestovný pas;        
medzinárodný očkovací preukaz; akademické vízum. 

 

Uzávierka 
(podanie online aj   
poštou) 

Fakultou nominovaní uchádzači: do 18. 04. 2019 o 16:00 hod. v SAIA, n. o. 
(elektronicky aj poštou). 
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