
   
 

 

Prehľad uzávierok prihlášok na stáže v inštitúciách Európskej únie 
 
Programy stáží EÚ ponúkajú jedinečnú príležitosť zistiť, o čom je kariéra v EÚ. 
 
Každoročne si viac ako 2 000 stážistov zvyšuje odborné zručnosti, rozširuje sieť kontaktov a uvádza do praxe akademickú teóriu prostredníctvom 
programov EÚ pre stážistov. Väčšina inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ organizuje stáže, ktoré zvyčajne trvajú niekoľko mesiacov. Stáže sú zväčša 
určené pre absolventov minimálne 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Prihlasovať sa môžu štátni príslušníci členských štátov EÚ, zväčša aj 
štátni príslušníci kandidátskych krajín, ktoré s EÚ uzavreli dohodu o pridružení, resp. krajín pridružených k rámcovým programom pre výskum 
a pod. 
 
Stáže ponúkajú skvelý pohľad na činnosť EÚ a sú dostupné v širokej škále oblastí, ako sú právo hospodárskej súťaže, ľudské zdroje, 
environmentálna politika, komunikácia a mnohé ďalšie. Stážisti zvyčajne vykonávajú tie isté úlohy ako novoprijatí absolventi. Zvyčajne sa 
vyžaduje znalosť anglického jazyka na úrovni C1, resp. znalosť dvoch úradných jazykov EÚ (vrátane slovenského jazyka). Ide väčšinou o platené 
stáže (okrem grantu účastníci dostávajú spravidla príspevok na cestovné náklady a poistenie prípadne iné príspevky), no viaceré inštitúcie 
ponúkajú aj neplatené povinné stáže pre študentov 3., 4. a 5. ročníka vysokoškolského štúdia. 
 
Každá inštitúcia, orgán a agentúra EÚ vykonávajú svoje vlastné výberové konania na stáže. 
 
Viac informácií na stránke: https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_sk  
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Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Dĺžka trvania stáže 
a nástupné termíny 

Kto sa môže 
prihlásiť 

Aktuálna uzávierka 
prihlášky 

Ďalšie informácie 

Európska 
komisia 

Brusel (BE), 
Grange (IE), 
Luxemburg (LU) 

5 mesiacov,  
1. marec a  
1. október 

Absolventi 1. 
stupňa VŠ 

Prihlasovanie na 
stáž spravidla 6 
mesiacov pred jej 
začiatkom 

Blue Book Traineeship – 
administratívne a prekladateľské 
platené stáže (1282,75 EUR/mesiac) 
https://ec.europa.eu/stages/ 

Generálny 
sekretariát 
Rady / Rada EÚ 

Brusel (BE) 
  
 
 

5 mesiacov,  
1. február a  
1. september 

Absolventi 1. 
stupňa VŠ 

Prihlasovanie na 
februárovú stáž 
končí 
v auguste/septem
bri  
pre septembrovú 
končí vo 
februári/marci 

Platené stáže v Generálnom 
sekretariáte Rady (1229,32 
EUR/mesiac) 
https://www.consilium.europa.eu/sk/g
eneral-secretariat/jobs/traineeships/  

Európsky 
parlament 

Brusel (BE), 
Luxemburg (LU), 
Štrasburg (FR) 
a ďalšie mestá 
v ČŠ EÚ 

5 mesiacov,  
1. marec a  
1. október 

Absolventi 1. 
stupňa VŠ 

Prihlasovanie na 
marcovú stáž  
1.-31.10. 
predchádzajúceho 
roka resp. 1.-31.5. 
pre októbrovú stáž  

Stáže Roberta Schumana (platené stáže 
cca. 1300 EUR/mesiac) 
https://ep-
stages.gestmax.eu/website/homepage  

Súdny dvor EÚ Luxemburg (LU)  3 až 5 mesiacov,  
1. marec a  
16. september 

Absolventi 
práva alebo 
politických vied, 
ekonomiky, 
ideálne 

Prihlasovanie na 
marec 1.6-15.9 
predchádzajúceho 
roka resp. 1.2-15.4 
pre septembrovú 
stáž 

Okrem platených administratívnych 
stáží v sekretariáte SD EÚ (cca. 1372 
EUR/mesiac) aj platené stáže 
v kabinetoch sudcov (Members‘ 
chambers) 3-5 mesiacov a platené 
tlmočnícke stáže 10-12 týždňov  

https://ec.europa.eu/stages/
https://www.consilium.europa.eu/sk/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.consilium.europa.eu/sk/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


   
 

 

s dobrou 
znalosťou FJ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2
_7008/en/  

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Dĺžka trvania stáže 
a nástupné termíny 

Kto sa môže 
prihlásiť 

Aktuálna uzávierka 
prihlášky 

Ďalšie informácie 

Európsky dvor 
audítorov 

Luxemburg (LU) 3-5 mesiacov,  
1. marec, 1. máj a  
1. október  

Absolventi 
aspoň 4 
semestrov VŠ, 
osobitne 
žiaduce profily 
v oblasti auditu, 
účtovníctva 
a dátovej vedy 

Prihlasovanie na 
stáž začínajúcu  
1.3 do 30.11 
(23:59) 
1.5. do 31.1 
(23:59) 
1.10. do 30.6. 
(23:59) 

Platené stáže (približne 1350 
EUR/mesiac) a neplatené stáže 
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/t
raineeshipcomplet.aspx  

Spoločné 
výskumné 
centrum (Joint 
Research 
Centre) 

Geel (BE), Ispra 
(IT), Karlsruhe 
(DE), Petten 
(NL) 

3-5 mesiacov,  
1. október 

Absolventi 1. 
stupňa VŠ, 
rôzne odbory 

 Na základe výzvy Platené absolventské vedecké stáže 
(suma v závislosti od miesta náboru) 
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?t
ype=GT  

Európska služba 
pre vonkajšiu 
činnosť 
 

Delegácie EÚ 
(Mestá mimo 
EÚ) 

Max. 6 mesiacov Absolventi 1. 
stupňa VŠ 
s menej než 
ročnou 
pracovnou 
skúsenosťou 

Rôzne, na základe 
výziev delegácií EÚ 

Okrem platených stáží aj neplatené 
povinné stáže 
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vac
ancies_en?f%5B0%5D=contract_type%
3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%
3ATrainee  

Európsky 
ombudsman 

Brusel (BE), 
Štrasburg (FR) 

Max. 1 rok,  
1. január a  
1. september 

Absolventi 1. 
stupňa VŠ 

Na základe výzvy Platené stáže (Približne 1300 
EUR/mesiac v Bruseli a 1600 
EUR/mesiac v Štrasburgu) 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=GT
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=GT
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee
https://www.eeas.europa.eu/eeas/vacancies_en?f%5B0%5D=contract_type%3ATrainee&f%5B1%5D=contract_type%3ATrainee


   
 

 

 
 

https://www.ombudsman.europa.eu/e
n/office/careers  

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Dĺžka trvania stáže 
a nástupné termíny 

Kto sa môže 
prihlásiť 

Aktuálna uzávierka 
prihlášky 

Ďalšie informácie 

Európsky výbor 
regiónov 

Brusel (BE) 5 mesiacov,  
16. február a  
16. september 

Absolventi 1. 
stupňa VŠ 

Prihlasovanie na 
stáž začínajúcu 
16.2. začína - 1.6 
do 30.9 
16.9. začína 1.1 do 
31.3. 
 

Platené štandardné stáže pre 
absolventov VŠ (približne 1200 
EUR/mesiac), neplatené študijné 
návštevy, neplatené stáže pre štátnych 
úradníkov 
https://cor.europa.eu/sk/about/jobs/P
ages/Traineeships.aspx  

Európsky 
dozorný 
úradník pre 
ochranu údajov 
 

Brusel (BE) 5 mesiacov,  
1. marec a  
1. október 

Absolventi 1. 
stupňa VŠ 

Prihlasovanie na 
stáž začínajúcu 
1.3. je aktívne 
od augusta  

Platené stáže (približne 950 
EUR/mesiac)  
Prihlasovanie prostredníctvom portálu 
Európskej komisie (Blue Book 
Traineeship)  
https://ec.europa.eu/stages/informatio
n/application_en (označenie EDPS ako 
1. preferencie) 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers
https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers
https://cor.europa.eu/sk/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
https://cor.europa.eu/sk/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
https://ec.europa.eu/stages/information/application_en
https://ec.europa.eu/stages/information/application_en

