
 
 
 
 
 

 

 

 

   

Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg 
Štipendijný program pre mladých vedúcich pracovníko v zo strednej 
Európy 
 
Programový rok 2010/2011, 10. ročník 
 
Mladí vedúci pracovníci z verejného sektora 

 

Rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004 a 2007 prinieslo verejnému sektoru 
v nových a starých členských krajinách veľké výzvy a nutnosť zvládať nové 
úlohy. Čeliť týmto výzvam môžu len odborne spôsobilí a motivovaní vedúci 
pracovníci, ktorí sú zároveň súčasťou cezhraničných partnerských sietí. 
Nadácia Roberta Boscha chce programom Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg 
prispieť k úspešnému zvládnutiu týchto výziev a úloh. 

Štipendijný program podporuje každoročne až do 25 mladých vedúcich pra-
covníkov pracujúcich vo verejnej správe, príspevkových organizáciách alebo 
inštitúciách plniacich spoločensky dôležité úlohy z Bulharska, z Českej repub-
liky, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska, ktorí majú záujem o získanie 
kvalifikovaných pracovných skúseností vo verejnom sektore Nemecka a usi-
lujú sa o spoločensky významnú pozíciu vo svojich krajinách. 

Štipendisti intenzívne spoznávajú nemeckú verejnú správu. Oboznamujú sa s 
európskymi predpismi v nemeckých verejných alebo súkromných inštitúciách, 
ako aj v orgánoch Európskej únie, pričom vystupujú ako hospitujúci kolegovia. 
Ich stáže v rámci programu sú koncipované a realizované podľa indivi-
duálnych predstáv a očakávaní. Pobyt v Nemecku dopĺňajú a kompletizujú aj 
sprievodné semináre a ďalšie formy odborného vzdelávania.Program sa 
prevažne orientuje na praktické skúsenosti. 

Počas programového roka (september – máj) sa štipendisti pravidelne 
stretávajú aj s účastníkmi iných štipendijných programov Nadácie Roberta 
Boscha. Prepojenie s ďalšími programami podporujúcimi medzinárodných 
vedúcich pracovníkov umožňuje vytváranie a upevňovanie širokej siete med-
zinárodných kontaktov. Štipendisti plnia zároveň úlohu „vyslancov“ svojich 
krajín, ktorí sprostredkúvajú nemeckým partnerom informácie o svojich kra-
jinách a o fungovaní vereného sektora v nich. Po návrate domov profitujú z 
nadobudnutých skúseností a kontaktov. Tieto sa snažia aj naďalej vo svojej 
práci používať tak, aby z ich pobytu v Nemecku profitovalo široké okolie. 
Štipendisti sa tak stávajú aj sprostredkovateľmi aktuálneho obrazu Nemecka 
vo svojich krajinách. 

Tematické zameranie 10. ročníka 2010/2011: „Žiť Európou – spoluvytvárať susedské vzťahy“ 

Štipendijný rok 2010/2011 podporuje a spája mladých vedúcich pracovníkov, 
pracujúcich v oblasti cezhraničnej spolupráce a medzinárodných vzťahov. 
Úzka spolupráca medzi krajinami EÚ a spolupráca s jej susedmi je základným 
predpokladom tvorby spoločnej Európy. Takto si mladí vedúci pracovníci z 
rôznych krajín, avšak pracujúci v rovnakej oblasti, majú možnosť v Programe 
Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg vzájomne vymeniť skúsenosti. Vytvorená sieť 
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Strana 2 kontakov predstavuje dôležitú mozaiku Európy budúcnosti. Napomáha 
odstraňovať predsudky a podporuje vytváranie dôvery, ako aj prispieva k mie-
rovému spolunažívaniu národov.  

Niekedy sa EÚ zdá byť veľmi vzdialená svojim občanom a byrokratická. 
Avšak popritom sa zabúda, že veľa opatrení podporujúcich mier, by sa nikdy 
nepodarilo presadiť bez bruselskej praxe kompromisu. Na jednej strane pro-
gram približuje spôsob práce inštitúcií EÚ a na strane druhej to, ako sa prob-
lematika európskej integrácie a cezhraničnej spolupráce implementuje v ne-
meckých inštitúciách. Medzinárodná spolupráca sa nevykonáva len na úrovni 
spolkovej krajiny, ale aj v rámci regionálnych a komunálnych inštitúcií, čo 
ukážu aj semináre a hospitácie počas programu. 

Ďalším zámerom Programu Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg je spolupráca s 
východnými susedmi EÚ. Rozšírenie EÚ v rokoch 2004 a 2007 vytvorilo novú 
východnú hranicu EÚ, ktorá mnohým pripadá nepriepustná. V zmysle poro-
zumenia medzi národmi chce program protirečiť obrazu Európy ako „pevnosti“ 
a cielene podporiť výmenu s krajinami na východ od hranice EÚ. 

Finančná podpora 

Účastníci programu sú v odobí celého programového roka mesačne podpo-
rení štipendiom vo výške 1380,- EUR, prípadne príspevkami na 
manžela/manželku a deti. Cestovné na aktivity súvisiace s programom i 
náklady na jazykové kurzy v rámci štipendijného programu hradí Nadácia Ro-
berta Boscha. Rovnako aj náklady na poistenie štipendistov počas ich pobytu 
v Nemecku. 

Podmienky účasti 

:: bulharská česká, maďarská, poľská, rumunská alebo slovenská štátna 
príslušnosť 
:: vysokoškolské vzdelanie ukončené s výbornými výsledkami 
:: prvé pracovné skúsenosti z verejného sektora 
:: prvé skúsenosti v oblasti cezhraničnej alebo medzinárodnej spolupráce, 
resp. s prácou na projektoch alebo úlohach v tomto sektore 
:: vedomie a angažovanie sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti 
:: motivácia a jasné zadefinovanie cieľa pobytu v Nemecku 
:: predpoklady na vykonávanie vedúcej funkcie 
:: veľmi dobrá znalosť nemeckého jazyka 

Príklady z predošlých ročníkov 

Štipendisti sú zástupcovia ministerstiev, ako napríklad Ministerstva hos-
podárstva Slovenskej republiky, regionálnych inštitúcií, akým je aj Úrad 
Maršala vojevodstva Západného Pomoranska, z inovačných agentúr, akou je 
aj Agentúra pre podporu malého a stredného podnikania v Bulharsku, z 
lokálnych samospráv, ako napríklad Magistrátu mesta Brno, z programov EÚ, 
akým je aj Maďarská kancelária programu EQUAL alebo z vedeckých 
inštitúcií, akou je aj Akadémia pre ekonomické štúdie v Bukurešti. Oblasť ich 



 

 
 
 

 

 

 

 

   

Strana 3 záujmu siaha od podpory využívania znovuobnoviteľných energií, cez boj s 
daňovou kriminalitou, zriaďovanie Euroregiónov, tvorbu kultúrno-politických 
konceptov, manažment kvality pri ochrane spotrebiteľa až po podporu re-
gionálnych centier. Svoje stáže absolvujú v takých inštitúciách, akými sú 
Vládne Prezídium Freiburg, Ministersvo vnútra, Spolkový úrad pre ochranu 
spotrebiteľa, Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, Vyšší finančný di-
rektoriát Porýnia, Technologickom parku Berlín –Adlershof, Národnom parku 
Bavorský les. 

Prihláška 

On-line prihláška pre štipendijný rok 2010/2011 musí byť odoslaná do 31. 
októbra 2009. Informácie a poradenstvo k prihláškam podáva výhradne kon-
taktné miesto v Centre pre Strednú a Východnú Európu Nadácie Roberta Bo-
scha pri Spoločnosti pre zahraničnú politiku e.V. (DGAP). Z prihlásených záu-
jemcov o štipendium bude spolu až do 60 kandidátov pozvaných na osobný 
pohovor. Osobné pohovory sa budú konať v polovici marca 2010 v Berlíne.  

Úspešní kandidáti budú informovaní v apríli 2010. 

SKARB – Združenie absolventov štipendijného programu Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg 

Od roku 2001 tento štipendijný program absolvovalo 189 štipendistov. Mnohí 
z nich naďalej využívajú kontakty na svojich nemeckých kolegov aj ostatných 
bývalých štipendistov. V roku 2002 bolo založené združenie absolventov pro-
gramu pod názvom SKARB. Toto združenie alumni organizuje raz až dvakrát 
ročne odborné semináre a pracovné stretnutia pre absolventov a zaintereso-
vanú verejnosť s podporou Nadácie Roberta Boscha. Tieto pravidelné stretnu-
tia posilňujú kontakty medzi bývalými štipendistami a zároveň slúžia i 
ďalšiemu rozvoju programu. Bývalí štipendisti sa usilujú vo svojich a v su-
sedných krajinách (napr. Ukrajina) predávať ďalej svoje skúsenosti a kontakty, 
ako aj udržiavať pracovné kontakty získané v Nemecku. 

Nadácia Roberta Boscha 

Nadácia Roberta Boscha je jednou z najväčších politicky nezávislých fire-
mných nadácií v Nemecku. Je vlastníkom 92 percent základného imania firmy 
Robert Bosch GmbH. Nadácia bola založená v roku 1964 a vo svojej činnosti 
nadväzuje na verejnoprospešné úsilie zakladateľa firmy a donátora Roberta 
Boscha (1861 - 1942). 

Nadácia sa zaoberá v prvom rade témami, akými sú porozumenie medzi 
národmi, oblasť vzdelávania a zdravia. V Štutgarte prevádzkuje nemocnicu 
Roberta Boscha, Inštitút klinickej farmakológie Dr. Margarete Fischer-Bosch a 
Inštitút histórie medicíny. 

Od roku 1964 do roku 2008 podporila Nadácia Roberta Boscha programy a 
projekty sumou vo výške približne 840 miliónov EUR. V roku 2008 na tieto 
účely uvoľnila cca 60 miliónov EUR. 

www.skarb.org 

Ďalšie informácie a online-
prihláška sú dostupné na 
www.goerdeler-kolleg.de 

Deutsche Gesellschaft für Auswär-
tige Politik 
Zentrum für Mittel- und Osteuropa 
der Robert Bosch Stiftung 
Frau Marie-Lena May 
Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin, Nemecko 

m.may@dgap.org 
+49 (0) 30 25 42 31-13 
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Centrum pre Strednú a Východnú Európu pri DGAP 

Centrum pre Strednú a Východnú Európu Roberta Boscha pri Spoločnosti pre 
zahraničnú politiku (DGAP) spravuje a podporuje viacero programov Nadácie 
Roberta Boscha. Cieľom týchto podporovaných programov je financovanie a 
prepojenie nadaných mladých vedeckých pracovníkov a odborníkov, ktorí sú 
nositeľmi rozhodnutí v Strednej a Východnej Európe a Nemecku. Pre Carl 
Friedrich Goerdeler-Kolleg toto Centrum koordinuje výberové konania, ako aj 
pripravuje a realizuje sprievodné semináre programu. Poslaním Centra ako 
takého, je príprava a realizácia medzinárodných projektov k aktuálnym poli-
tickým témam, ako aj analýza politických procesov a občianskej diskusie v 
krajinách Strednej a Východnej Európy. 

Carl Friedrich Goerdeler 

Právnik a špecialista na správne právo Carl Friedrich Goerdeler bol v rokoch 
1930-1936 primátorom mesta Lipsko. Ako jeden z mála vtedajších starostov 
veľkých miest nebol členom NSDAP (Národno-socialistickej nemeckej ro-
botníckej strany ). Po svojom odstúpení z funkcie starostu mohol vďaka svojej 
pozícii vo firme Bosch vykonávať protinacistickú odbojovú činnosť. Ako 
spoluzakladateľ civilnej sprisahaneckej skupiny proti nacistickému režimu 
navrhol Goerdeler vo svojich memorandách nové ústavno-politické usporia-
danie i plány pre Európsku úniu. Po nevydarenom atentáte 20. júla 1944 bol 
Goerdeler, ktorý sa mal stať novým ríšskym kancelárom, dňa 2. februára 1945 
v Berlíne popravený ako „zradca“ a „politický vojnový špión“.  

Priebeh štipendijného roka 

Štipendijný rok trvá deväť mesiacov. Začína sa v septembri 2010 a končí v 
máji 2011. Na konci mája 2010 sa koná (sčasti spoločne so štipendistami 
predchádzajúceho ročníka) päťdňové stretnutie v Berlíne a okolí, cieľom 
ktorého je vzájomné zoznámenie sa, príprava na neskorší pobyt v Nemecku a 
konzultácie a upresnenie miest vhodných na stáže. 

Úvodný seminár (september 2010 – Štutgart a Berlín) 

Prvá fáza sa začína v Štutgarte slávnostným otvorením, na ktorom sa 
zúčastnia aj štipendisti z programu podporujúceho mladých vedúcich pra-
covníkov z USA (Fellowship Program). Štipendisti sa oboznámia s domom 
Roberta Boscha, v ktorom sídli Nadácia Roberta Boscha a s firmou Robert 
Bosch GmbH. Návšteva magistrátu mesta Štutgart, krajinskej vlády Bádenska 
- Württemberska a exkurzia do regiónu Oberrhein prehĺbi znalosti o ne-
meckých krajinských a komunálnych správach a ponúkne prvý pohľad na 
cezhraničnú spoluprácu. 

Následný dvojtýždňový seminár v Berlíne sprostredkuje štipendistom formou 
prednášok, diskusií a tímovej práce detailné informácie o dejinách, politike, 
hospodárstve, spoločnosti a kultúre v Nemecku. Seminár je zároveň úvodom 
do nemeckých správnych štruktúr a správnych postupov na úrovni spolku, 



 

 
 
 

 

 

 

 

   

Strana 5 spolkových krajín a komún. Je veľmi prakticky orientovaný a vyžaduje aktívnu 
účasť štipendistov. Návštevy spolkových inštitúcií, spolkových správnych or-
gánov, médií a aktérov angažujúcich sa v hospodárskej, vedeckej a obči-
anskej spoločnosti v Berlíne a Lipsku sprospredkúvajú názorný obraz verej-
ného sektora v Nemecku. Spoločné akcie s americkými štipendistami 
štipendijného programu podporujúceho amerických vedúcich pracovníkov 
(Fellowship Program) umožňujú intenzívnu výmenu skúseností medzi 
štipendistami rôznych národností a s rôznym profesijným zázemím. Seminár 
venovaný tématickému zameraniu 10. ročníka a podujatia organizované pri 
príležitosti 20teho výročia znovuzjednotenia Nemecka uzatvárajú ponuku se-
minárov. 

Prvá stáž (október 2010 - január 2011) 

Prvá stáž sa uskutoční po dohovore s Nadáciou Roberta Boscha na minis-
terstvách, úradoch, v spolkoch, neziskových organizáciách, príspevkových or-
ganizáciách a ďalších inštitúciách verejného sektora. Štipendisti tu uplatnia 
svoje vlastné pracovné skúsenosti, oboznámia sa s rozhodovacími procesmi 
a so spôsobom práce, a zároveň môžu čerpať a rozvíjať nové impulzy pre 
svoju budúcu činnosť po návrate do svojej vlasti, prípadne sa tu štipendisti 
zaoberajú konkrétnou úlohou vyplývajúcou z ich činnosti v domácej inštitúcii. 

Tri spoločné podujatia (koniec októbra 2010 až koniec novembra 2011)  

Tri stretnutia štipendistov počas programu sú zamerané na aktuálne témy 
cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce a témy, ktoré na túto problematiku 
nadväzujú. Ich cieľom je výmena skúseností medzi štipendistami a odsúhlas-
nie stáží s Nadáciou. Tieto stretnutia sa konajú v rôznych mestách Nemecka 
a eventuálne aj v susedných krajinách.  

Seminár manažérských schopností (január 2011, Kláštor Seeon, Bavorsko) 

Túto seminárnu fázu tvorí niekoľkodňový intenzívny seminár týkajúci sa 
techník vyjednávania, prezentácie, rétoriky, krízového, časového a projek-
tového manažmentu. Na záver sa uskutočňuje evaulácia prvej stáže a začína 
sa s prípravou na návrat do domácej krajiny. 

Druhá stáž (február 2011 - máj 2011) 

Druhú stáž absolvujú štipendisti v inej inštitúcii, pričom môže určitým spôso-
bom nadväzovať na prvú stáž, na prácu v domácej inštitúcii, alebo môže 
slúžiť aj ďalšiemu profesijnému rastu štipendistov. S podporou Nadácie Ro-
berta Boscha navrhnú štipendisti svoju pracovnú náplň a spolupracujú na 
konkrétnych projektoch hostiteľskej inštitúcie. 

Seminár zameraný na problematiku Európskej únie (marec/apríl 2011, Brusel) 

Tu sa najväčšia pozornosť venuje otázkam Európskej únie (rozšírenie, ústa-
va, možnosti nových členov EÚ). V priebehu tejto štúdijnej cesty navštívia šti-
pendisti okrem iného aj inštitúcie EÚ, rôzne záujmové skupiny, ďalšie osob-
nosti hospodárskeho a spoločenského života a vybrané zastúpenia regiónov a 



 

 
 
 

 

 

 

 

   

Strana 6 krajín v Bruseli, prípadne aj iné mestá, v ktorých sídlia EÚ inštitúcie, akými sú 
Štrasburg a Luxemburg. 

Záverečné stretnutie (máj 2011, Berlín) 

Záverečné stretnutie slúži na konečné zhodnotenie celého programu a 
zúčastnia sa ho aj štipendisti nasledujúceho ročníka. Cieľom je odovzdávanie 
a výmena získaných skúseností a zhromažďovanie impulzov pre ďalší rozvoj 
tohto programu. Popri slávnostnom odovzdávaní certifikátov absolventom a 
oboznámení sa s nasledujúcim ročníkom je súčasťou programu aj seminár, 
ktorého hlavnou témou je príprava na návrat do inštitúcií v domácich kraji-
nách. 

 Stav: 07/2009 

 


