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Vedenie  
11. 11. 2019 
 
 

Analýza podpory najlepších študentov a návrh na možnosti 
a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium 
na STU v Bratislave 
 
Predkladá: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 
 
Vypracoval: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 
 

 
 
Zdôvodnenie: Analýza podpory najlepších študentov a návrh na možnosti a spôsoby 

zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU boli vypracované na 

základe uznesenia 1.6.2/2019-SR, ktorým Správna rada STU ukladá 

vypracovať analýzu podpory najlepších študentov a predložiť návrh na 

možnosti, resp. spôsob zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na 

STU.  

 
Návrh uznesenia: Vedenie STU berie na vedomie analýzu podpory najlepších študentov 

a návrh na možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre 
štúdium na STU 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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Analýza podpory najlepších študentov a návrh na možnosti a spôsoby 
zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave 

 
 

Analýza podpory najlepších študentov STU v Bratislave 
 
STU poskytuje najlepším študentom podporu v študijnej oblasti, vo výskumnej, vývojovej 
alebo umeleckej a ďalšej tvorivej oblasti a v sociálnej oblasti formou priamej a nepriamej 
podpory. 
 
V študijnej oblasti je to najmä možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách 
formou mobility typu študijný pobyt a možnosť študovať podľa individuálnych študijných 
plánov.  
 
Vo výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej oblasti sa podpora študentov 
uskutočňuje najmä zapájaním študentov spravidla druhého a tretieho stupňa štúdia do 
riešenia výskumných úloh a projektov, vytváraním podmienok pre študentskú vedeckú 
odbornú činnosť, resp. študentskú tvorivú vedeckú odbornú a umeleckú činnosť, 
organizovaním študentských vedeckých konferencií a oceňovaním prác prezentovaných na 
týchto konferenciách, podporou projektov mladých výskumníkov a mladých excelentných 
tímov. 
 
V sociálnej oblasti sa podpora študentov realizuje priamou a nepriamou formou. Priamou 
formou sociálnej podpory je poskytovanie štipendií, motivačných z dotačných zdrojov 
a mimoriadnych z vlastných zdrojov STU. Nepriamou formou sociálnej podpory je najmä 
poskytovanie služieb, ktorými sú ubytovanie, podpora športových činností, kultúrnych činností 
a iných záujmových činností študentov, podpora činnosti študentských organizácií pôsobiacich 
na STU a ich projektov pre študentov STU.  
 
Podrobnejšia analýza podpory najlepších študentov STU v Bratislave rozpracovaná v ďalších 
častiach sa opiera o údaje z ostatnej výročnej správy STU vypracovanej za rok 2018. Výročná 
správa STU za rok 2019 sa bude pripravovať v prvom štvrťroku 2020. 
 
Mobility študentov 
STU vysiela študentov na medzinárodné akademické mobility za účelom štúdia na 
zahraničných univerzitách alebo na pracovné stáže do zahraničných podnikov a firiem 
na rôzne dlhé časové obdobia. Jedným z hlavných kritérií výberu študentov na mobility typu 
študijný pobyt je prospech študentov vyjadrený váženým študijným priemerom (ďalej len 
„VŠP“), takže príležitosť zúčastniť sa mobility dostávajú hlavne najlepší študenti spomedzi 
prihlásených. Akademické mobility sú zastrešené buď grantovým programom alebo 
podpísanou bilaterálnou zmluvou priamo medzi STU a zahraničnou vysokou školou. Mobility 
študentov sú jedným z významných nástrojov stratégie internacionalizácie STU. Účastníci 
akademických mobilít z STU v zahraničí okrem nových vedomostí získavajú v zahraničí nové 
spôsobilosti, kontakty a skúsenosti uplatniteľné následne vo svojej činnosti na domácej 
univerzite. Počas akademickej mobility si zvyšujú a rozširujú svoje pracovné a odborné 
spôsobilosti. Zmenu prinášajú akademické mobility aj v oblasti nadobudnutia nových 
európskych postojov uplatňovaných v praxi ako nástroj osobného rozvoja a zvyšovania si 
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hodnoty na trhu práce. Jazyková úroveň po absolvovaní akademickej mobility nadobúda inú 
lepšiu kvalitatívnu úroveň. Mobility sa realizujú cez programy, granty a zmluvy, a to najmä 
programy Erasmus+, CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), 
Národný štipendijný program Slovenskej republiky (NŠP), ktorého cieľom je podpora mobilít 
študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov, IAESTE (The 
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), Štipendijný 
program EHP, ktorý zabezpečuje mobility študentov a doktorandov na partnerských 
organizáciách v donorských štátoch Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku. Ďalšou možnosťou je 
akademická mobilita typu Free-movers, mobilitný program, ktorý môže (ale nemusí) byť 
zastrešený bilaterálnou zmluvou a študent si mobilitu hradí individuálne zo svojich finančných 
zdrojov. STU môže študenta na mobilite podporiť mimoriadnym štipendiom z vlastných 
zdrojov. Prehľad o počtoch mobilít v akademickom roku 2017/2018 sú uvedené v tab. 1. Údaje 
za akademický rok budú uvedené vo výročnej správe STU za rok 2019. 
 
Tab. 1 Mobility študentov STU v akademickom roku 2017/2018 

 ERASMUS+ NŠP CEEPUS Spolu 

SvF 71 1 4 76 

SjF 20   20 

FEI 33 3  36 

FCHPT 35 3  38 

FA 84  1 85 

MTF 11  15 26 

FIIT 14   14 

ÚM 8   8 

Spolu 276 7 20 303 

 
Študentská vedecká a umelecká činnosť na STU 
 
Dôležitou oblasťou komplexného vysokoškolského vzdelávania je rozvoj vedeckej a umeleckej 
činnosti študentov v študijných odboroch, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské štúdium. 
Na túto oblasť je špecificky zameraná študentská vedecká odborná činnosť, resp. študentská 
tvorivá vedecká odborná a umelecká činnosť (ďalej tiež „ŠVOČ“), ktorá má na STU dlhoročnú 
tradíciu. Zúčastňujú sa jej hlavne študenti v 2. a 3. roku štúdia na prvom stupni a v 1. a 2. roku 
štúdia na druhom stupni. Činnosť ŠVOČ môže byť ocenená mimoriadnym štipendiom 
z vlastných zdrojov. ŠVOČ sa každý rok završuje konferenciou (Študentská vedecká 
konferencia – ŠVK), na ktorej študenti prezentujú výsledky svojej vedeckej odbornej činnosti. 
ŠVK prebieha na všetkých súčastiach STU vo forme jednodňovej konferencie v odborných 
sekciách, kde študenti majú možnosť prezentovať svoje práce prostredníctvom posterov alebo 
odbornej powerpointovej prezentácie. Niektoré fakulty vydávajú pri príležitosti ŠVK zborník 
prác študentov. 
V každej odbornej sekcii sú odbornou komisiou vyhodnocované najlepšie práce, ktoré 
sú slávnostne vyhlásené na záver ŠVK. Študenti víťazných prác sú okrem diplomov ocenení 
aj motivačným štipendiom alebo mimoriadnym štipendiom z vlastných zdrojov STU. Niektoré 
fakulty vyhľadávajú a využívajú pri organizovaní ŠVK a oceňovaní najlepších prác podporu 
sponzorov – vo väčšine prípadov významných firiem z danej odbornej oblasti (Slovenská 
spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, Oracle, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 
Slovnaft, Slovenský plynárenský priemysel, Slovenská zváračská spoločnosť, STRABAG, Zväz 
slovenských vedecko-technických spoločností a ďalšie). Najlepšie práce ŠVK sú nominované 
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na Cenu literárneho fondu, celkovo bolo v napr. v ak. roku 2017/2018 ocenených Cenou 
literárneho fondu 18 prác (SvF 9, SjF 3, FEI 2 a MTF 4). Prehľad takýchto ocenení poskytuje 
tabuľka 2. 
 
Tab. 2 Prehľad ocenení študentov STU dosiahnutých mimo univerzity na národnej úrovni 
Ocenenia dosiahnuté na národnej úrovni mimo STU SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM 

ACM ICPC 2017       3  

Asociácia čistiarenských expertov SR    1     

BIM challenge 2017, Majstrovstvá Slovenska v rýchlosti 
projektovania  (2., 3. a 5. miesto) 

3        

Bukóza Holding, a. s.    1     

Cena ABF Slovakia (cena/čestné uznanie) 5        

Cena Aurela Stodolu   1      

Cena československej sekcie IEEE   4      

Cena HUMUSOFT   1      

Cena komory geodetov a kartografov 1        

Cena literárneho fondu 9 3 2   4   

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií 2        

Cena NAG 2018       2  

Cena NCR   2      

Cena predsedu Úradu kartografie a katastra SR 1        

Cena prezidenta SEZ-KES za prínos v elektrotechnike   1      

Cena primátora mesta       1   

Cena prof. Arpáda Tesára 1        

Cena prof. Jana Hlavičku za vynikajúce výsledky 
v doktorandskom štúdiu 

  1      

Cena prof. Jozefa Lacka 2017/2018 2        

Cena prof. Nemessányiho, Slovenský plynárenský 
a naftový zväz  

 1  1     

Cena SASI  1       

Cena Slovak German Start up award v rámci Slovak 
German Innovation Day za najinovatívnejší startup 

       1 

Cena Slovenskej cestnej spoločnosti 1        

Cena Slovenského národného komitétu IWA  
(International Water Association) 

   1     

Cena Spolku SKSI, SAS, SFVU, SKCOLD (stavov. org.) 2    
 

   

Cena spoločnosti STRABAG za vynikajúce diplomové 
práce  

4        

Cena UI SAV       1  

Cena zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve 1        

Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností  1 1 1  5   

Certifikát MUNISS medziuniverzitná študentská súťaž 
Smart rozvoj lokality v Bratislave 

       11 

CONECO 2018/Salón architektúry – ocenenie 
Zlatý Leonardo 

1        

Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu 2017 - 
čestné uznanie 

  1      

Inžinierska cena za najlepšiu diplomovú prácu 2018 - IET       1  

ISTRAN, s .r. o.    1     

ISTROBOT 2. miesto Voľná jazda    1     

Malé Centrum, kníhkupectvo a vydavateľstvo    1     

MDŠ/IMOS-Systemair, s.r.o. 1        

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov TU 
Košice, 2. najlepší príspevok 

     1   

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre, súťaž Techfórum    1       

Memoriál Antonína Fajkoša/STRECHY/ 6        
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Mondi SCP, a.s.    1     

Nadácia Ekopolis/súťaž PRE VODU (1. a 2. miesto) 2        

Nadácia pre rozvoj FCHPT STU v Bratislave    1     

Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných 
zdrojov energií 

   1     

Rajo, a.s., Bratislava    1     

Regotrans - Rittmeyer, s.r.o.    1     

Siemens    1     

Slovenská elektrochemická spoločnosť a Metrohm 
Slovensko, s.r.o. 

   1     

Slovenská chemická spoločnosť    1     

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva    3     

Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy     1     

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku  2       

Slovnaft, a.s.  1  1     

Súťaž Equitone - originálne odvetrané fasády  4        

Súťaž ISOVER 2017, (čestné ocenenie projekt 
„SILHOUETTE“, záverečné kolo ) 

1        

Súťaž ISOVER 2018, národné kolo 3    1    

Súťaž I-SWEEP, Houston, 3. miesto        1 

Súťaž Stavby s vůní dřeva 2        

Synchro University Challenge 4D BIM plánovanie 
výstavby 

1        

Študentská osobnosť Slovenska     1      

Študentská súťaž Navrhneš interiér domu 3x3     3    

Študentská súťaž Skrášlenie bratislavských okruhov     1    

Študentská osobnosť roka 1        

Thermosolar, s.r.o., Žiar nad Hronom    1     

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu    1     

1. miesto ŠVK Aplikovaná chémia a environmentálna 
chémia 2018, UCM, Trnava 

   1     

Spolu 54 10 15 24 5 11 7 13 

 
STU podporuje najlepších študentov aj tým, že ich vysiela na celoštátne a medzinárodné 
študentské vedecké a odborné konferencie. V akademickom roku 2017/2018 sa umiestnili 
práce študentov aj na najvyšších miestach v celoštátnych a medzinárodných súťažiach ŠVOČ 
alebo ŠVK, ako je podrobne uvedené v tabuľke  3. Niektoré fakulty organizujú okrem ŠVK ako 
podporu vedeckej práce študentov tretieho stupňa štúdia aj medzinárodné doktorandské 
semináre a konferencie. Kvantitatívny prehľad ŠVK v troch akademických rokoch je uvedený 
v tabuľka 4. 
Z uvedeného je zrejmé, že STU poskytuje v oblasti vedeckej a odbornej činnosti najlepším 
študentom významnú podporu. 
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Tab. 3 Prehľad ocenení študentov STU dosiahnutých mimo univerzity na medzinárodnej úrovni 
Ocenenia dosiahnuté v zahraničí SvF SjF FEI FCHPT FA MTF FIIT ÚM 

Cena dekana, medzinárodná ŠVOČ - Zielonogorska 
univerzita 

     1   

Cena prof. Halabalu      1    

Český ostrovní dům     1    

Imagine Cup 2018       3  

Muniss 2017/2018     1    

Národná cena za študentský dizajn GRAND 2017     1    

Súťaž ISOVER 2017, medzinárodné kolo     1    

Súťaž o najlepší urbanistický projekt (ČVUT Praha)     3    

VELUX 2017     4    

VELUX 2018     1    

Xella 2017/2018     3    

1. miesto, súťaž KEYMAKER (MKB) -  v kategórií PhD.    1      

1. miesto,  medzinárodná SVOČ       1  

2. miesto, súťaž KEYMAKER (MKB) - v kategórií PhD.    1      

2. miesto, medzinárodná SVOČ       1  

3. miesto, medzinárodná ŠVOČ - Zielonogorska univerzita      1   

6. miesto, súťaž KEYMAKER (MKB) - v absolútnom poradí   1      

Spolu     3   16 2 5 26 

 
 Tab. 4 Kvantitatívny prehľad ŠVK v troch akademických rokoch 

  

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

sekcie práce študenti sekcie práce študenti sekcie práce študenti 

SvF 18 173 210 17 155 183 16 148 179 

SjF 9 76 80 7 59 61 8 57 59 

FEI 8 35 37 8 31 32 8 26 26 

FCHPT 19 156 166 27 231 240 24 221 239 

FA 6 97 145 5 79 129 6 94 137 

MTF 11 88 94 10 73 85 8 67 76 

FIIT 7 65 89 7 75 95 8 80 87 

UM 1 5 9 1 6 14 1 7 8 

STU 79 695 830 82 709 839 79 700 811 

 
Projekty na podporu mladých výskumných pracovníkov a excelentných tímov mladých 
výskumníkov 
 
Program na podporu mladých výskumníkov je jedným z významných podporných a 
motivačných nástrojov pre najlepších študentov najmä doktorandského štúdia. V roku 2018 
už deviaty rok doktorandi a mladí vedci so svojimi projektmi uspeli v súťaži v rámci schémy 
Programu na podporu mladých výskumníkov a dostali od STU granty na riešenie vedecko-
výskumných projektov. V súlade s platnou smernicou mladí zamestnanci (PhD. študenti 
a zamestnanci do 30 rokov) podali spolu 141 projektov, z čoho 113 projektov bolo 
financovaných. STU na tento účel vyčlenila 112 190,- eur.  
Úspešnosť fakúlt a ÚM v uvedenom programe je nasledovná: SvF 32 projektov, SjF 6 
projektov, FEI 9, FCHPT 31 projektov, FA 5, MTF 15, FIIT 14 a ÚM 1 projekt. 
Tabuľka 5 ukazuje finančné prostriedky pridelené doktorandom a mladým výskumníkom na 
jednotlivých súčastiach STU v rokoch 2011-2018.  
Z hľadiska podpory študentov 3. stupňa štúdia je program veľmi prínosný, preto STU od roku 
2011 postupne takmer zdvojnásobila objem finančných prostriedkov určených na podporu 
doktorandov a mladých výskumníkov. 
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Tab. 5 Finančné prostriedky pridelené v rámci výzvy Projekty mladých výskumníkov (v €) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SvF 9 780 16 977 29 586 26 930 26 673 29 691 28 931 31 250 

SjF 8 518 8 489 14 766 8 943 8 998 9 000 9 000 6 000 

FEI 8 281 16 000 16 716 19 798 16 892 18 867 17 930 9 000 

FCHPT 13 820 15 588 28 367 27 000 25 990 23 980 24 900 30 990 

FA 6 790 6 174 8 760 7 000 6 830 5 960 6 865 4 950 

MTF 5 827 10 650 10 999 10 882 13 000 18 000 15 000 15 000 

FIIT 5 896 3 859 8 000 7 990 9 679 13 000 14 000 14 000 

ÚM 1 000 2 264 3 000 2 000 2 000 2 000 3 000 1 000 

Spolu 59 911 80 000 120 194 110 542 110 062 120 498 119 626 112 190 

 

Ďalšiu formu podpory študentov 3. stupňa štúdia predstavuje nadstavba programu na 
podporu mladých výskumníkov, a je ňou grantová schéma na podporu excelentných tímov 
mladých výskumníkov v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Študenti 
STU dennej formy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sú takto podporovaní univerzitou, 
aby už počas štúdia nadobudli skúsenosti s prácou vo výskumnom kolektíve a skúsenosti s 
prípravu projektov do grantových schém Slovenskej republiky alebo do výskumných schém 
Európskej únie.  
V roku 2018 pokračoval program štvrtým ročníkom. Celkovo bolo podaných 27 projektov zo 
všetkých fakúlt (okrem FA) a z Ústavu manažmentu. Najviac žiadostí o grant podala FCHPT 
(10), MTF (6) a SjF (5). Po dva návrhy pripravili SvF, FEI a po jednom FIIT a ÚM. Financovaných 
bolo 7 projektov v celkovej hodnote 41 000 EUR. 
 
Projekty na podporu študentských organizácií 
 
Na STU je už skoro pravidlom, že nadaní a talentovaní študenti sa aktívne zapájajú aj do 
mimoškolských aktivít v rámci študentských organizácií STU. Program podpory STU pre 
študentské organizácie je ďalším nástrojom na podporu talentovaných študentov  a je 
financovaný formou spolufinancovania aktivít príslušnej študentskej organizácie. V priebehu 
rokov 2018 a 2019 prebehli 4 výzvy. Prehľad o finančných prostriedkoch, ktorými boli 
študentské organizácie podporené poskytuje tabuľka6 6 
 
Tab. 6 Finančné prostriedky pridelené v rámci výzvy Projekty mladých výskumníkov (v €) 

termín 
výzvy 

počet podporených 
študentských 

projektov 

celková suma 
€ 

27.2.2018 8 8901 

4.10.2018 12 12025 

7.3.2019 10 14 192 

3.7.2019 8 16 363 

Spolu 38 51481 

 

Motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov STU 
 
Motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov STU predstavujú najdôležitejší nástroj na 
priamu podporu a motiváciu najlepších študentov. Ocenenie aktivít študentov za vynikajúce 
plnenie študijných povinností, vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia, výskumu, 
vývoja umeleckej alebo športovej činnosti sa realizovalo prostredníctvom motivačných 
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20. zasadnutie V STU, 11.11.2019 
Analýza podpory najlepších študentov a návrh na možnosti  

a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej tiež „dotácia“) a z vlastných zdrojov. 
Motivačné štipendiá delia na motivačné štipendiá v študijných odboroch určovaných 
v metodike delenia dotácie MŠ VVŠ SR  (ďalej tiež „motivačné štipendiá odborové“) a 
motivačné štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho 
výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Pravidlá a 
postup priznávania štipendií študentom STU je ustanovený v Štipendijnom poriadku STU v 
platnom znení, pričom najdôležitejším kritériom sú študijné výsledky posudzované na základe 
dosiahnuté váženého študijného priemeru, splnia študijného plánu a dosiahnutých výsledkov 
vo výskumnej činnosti u študentov doktorandského štúdia. 
 
Motivačné štipendiá odborové sú priznávané študentom STU študujúcim študijné odbory 
určené v metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu so zohľadnením študijných výsledkov 
z predchádzajúceho štúdia, v prípade študentov študijných programov prvého stupňa v prvom 
roku štúdia sa zohľadňujú študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole, pričom 
fakulty si mohli stanoviť vo svojich štipendijných poriadkoch ďalšie skutočnosti rozhodujúce 
pre posúdenie nároku na priznanie motivačného štipendia odborového (článok 4 
Štipendijného poriadku STU v platnom znení). 
 
Motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky sú priznávané študentom STU druhého, 
prípadne vyššieho ročníka štúdia za študijné výsledky dosiahnuté na univerzite v 
predchádzajúcom akademickom roku. Na fakultách sa uplatňovali pravidlá priznávania a 
poskytovania motivačných štipendií, ktoré sú určené v článku 5 Štipendijného poriadku STU v 
platnom znení, ktoré mohli byť bližšie špecifikované fakultným vnútorným predpisom. 
 
Motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky sa poskytujú študentom STU všetkých stupňov 
štúdia s uplatnením kritérií priznávania motivačného štipendia za mimoriadne výsledky 
stanovených v článku 6 Štipendijného poriadku STU v platnom znení. Kritériá umožňujú 
priznať a poskytnúť študentovi štipendium za mimoriadne plnenie študijných povinností, 
mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja, úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, 
alebo inej súčasti STU v športových súťažiach, úspešnú reprezentáciu STU, fakulty, alebo inej 
súčasti STU v umeleckých súťažiach, úspešnú reprezentáciu STU fakulty, alebo inej súčasti STU 
v súťažiach v oblasti štúdia, výskumu alebo vývoja. 
 
Štipendiá z vlastných zdrojov STU majú charakter mimoriadneho štipendia a môžu byť 
poskytnuté jednorazovo, opakovane, resp. pravidelne študentom STU a absolventom STU, u 
ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní podľa článku 7 a 8 
Štipendijného poriadku STU v platnom znení, zo štipendijného fondu z vlastných zdrojov ako 
mimoriadne štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 
mimoriadne štipendium za vynikajúcu záverečnú prácu, mimoriadne štipendium na podporu 
štúdia v rámci mimouniverzitnej mobility študenta,  mimoriadne štipendium na podporu 
zahraničných študentov, mimoriadne štipendium na podporu vrcholových športovcov, 
mimoriadne štipendium na podporu štúdia na STU,  mimoriadne štipendium za významnú 
činnosť konanú v prospech STU, ďalšie mimoriadne štipendiá. 
 
Motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky a mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU 
sú priznávané dekanmi, v prípade študentov fakúlt STU, alebo rektorom, v prípade študentov 
Ústavu manažmentu STU alebo v prípade špeciálnych univerzitných ocenení. Štipendiá sú 
poskytované z fakultných štipendijných fondov, resp. z osobitného štipendijného fondu. 
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20. zasadnutie V STU, 11.11.2019 
Analýza podpory najlepších študentov a návrh na možnosti  

a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Celkový prehľad štipendií priznaných študentom STU za rok 2018 a v období január – október 
2019 je v tabuľkách 7 a 8.  
 
Tab. 7 Prehľad štipendií vyplatených na STU študentom v r.2018 

Základný typ štipendia Ďalšia špecifikácia štipendia Suma € 
Počet 

štipendií 
Priemerná 

suma € 

Suma pre 
kategóriu 

€ 

motivačné štipendium - 
vybrané odbory 

motivačné - odborové 1305445 3172 412 1305445 

motivačné štipendium - 
vynikajúce plnenie 

študijných povinností 

motivačné štipendium za 
vynikajúce študijné výsledky 

504312 809 623 

614623 

motivačné štipendium - 
mimoriadny študijný 

výsledok 

motivačné štipendium za 
mimoriadne plnenie študijných 

povinností 
53344 249 214 

motivačné štipendium - 
mimoriadny výsledok vo 

výskume/vývoji 

motivačné štipendium za 
mimoriadny výsledok v oblasti 

výskumu alebo vývoja 
21519 152 142 

motivačné štipendium - 
mimoriadny výsledok vo 

výskume/vývoji 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v súťažiach v oblasti 

štúdia, výskumu alebo vývoja 
9340 76 123 

motivačné štipendium - 
mimoriadny výsledok v 

umeleckej činnosti 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v umeleckých 

súťažiach 
4425 14 316 

motivačné štipendium - 
mimoriadny výsledok v 

športovej činnosti 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v športových 

súťažiach 
21683 154 141 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

mimoriadne iné 102708 306 336 

235118 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

mimoriadne štipendium na 
podporu štúdia v rámci mimo 
univerzitnej mobility študenta 

3983 12 332 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

mimoriadne štipendium na 
podporu zahraničných študentov 

250 1 250 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

mimoriadne štipendium za 
vynikajúce plnenie študijných 

povinností počas celého štúdia 
34730 109 319 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

mimoriadne štipendium za 
vynikajúcu záverečnú prácu 

15895 99 161 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

mimoriadne štipendium za 
významnú činnosť konanú v 

prospech STU 
56657 455 125 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

motivačné štipendium za 
mimoriadne plnenie študijných 

povinností 
11035 101 109 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

motivačné štipendium za 
mimoriadny výsledok v oblasti 

výskumu alebo vývoja 
400 4 100 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v súťažiach v oblasti 

štúdia, výskumu alebo vývoja 
4945 64 77 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v športových 

súťažiach 
1635 21 78 

štipendium z vlastných 
zdrojov VŠ 

vedecká pomocná sila 2880 16 180 

Spolu   2155187 5814   2155187 
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Tab. 8  Prehľad štipendií vyplatených na STU študentom v r.2019 

Základný typ štipendia Ďalšia špecifikácia štipendia Suma € 
Počet 

štipendií 
Priemerná 

suma € 

Suma pre 
kategóriu 

€ 

motivačné štipendium - vybrané 
odbory 

motivačné - odborové 1231190 2904 424 1231190 

motivačné štipendium - 
vynikajúce plnenie študijných 

povinností 

motivačné štipendium za vynikajúce 
študijné výsledky 

43710 92 475 

115665 

motivačné štipendium - 
mimoriadny študijný výsledok 

motivačné štipendium za 
mimoriadne plnenie študijných 

povinností 
40090 166 242 

motivačné štipendium - 
mimoriadny výsledok vo 

výskume/vývoji 

motivačné štipendium za 
mimoriadny výsledok v oblasti 

výskumu alebo vývoja 
10866 85 128 

motivačné štipendium - 
mimoriadny výsledok vo 

výskume/vývoji 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v súťažiach v oblasti 

štúdia, výskumu alebo vývoja 
13900 81 172 

motivačné štipendium - 
mimoriadny výsledok v športovej 

činnosti 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v športových 

súťažiach 
7099 57 125 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

mimoriadne iné 141498 420 337 

264374 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

mimoriadne štipendium na podporu 
štúdia na STU 

2600 26 100 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

mimoriadne štipendium na podporu 
štúdia v rámci mimo univerzitnej 

mobility študenta 
5780 14 413 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

mimoriadne štipendium na podporu 
vrcholových športovcov 

200 2 100 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

mimoriadne štipendium za 
vynikajúce plnenie študijných 

povinností počas celého štúdia 
32250 118 273 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

mimoriadne štipendium za 
vynikajúcu záverečnú prácu 

13850 105 132 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

mimoriadne štipendium za 
významnú činnosť konanú v 

prospech STU 
41056 459 89 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

motivačné - odborové 620 2 310 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

motivačné štipendium za 
mimoriadne plnenie študijných 

povinností 
8980 82 110 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

motivačné štipendium za 
mimoriadny výsledok v oblasti 

výskumu alebo vývoja 
150 2 75 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v súťažiach v oblasti 

štúdia, výskumu alebo vývoja 
2535 21 121 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v športových 

súťažiach 
875 14 63 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

motivačné štipendium za úspešnú 
reprezentáciu v umeleckých 

súťažiach 
50 1 50 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

štipendium z mimodotačných 
zdrojov fakulty 

1930 2 965 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

vedecká pomocná sila 6000 35 171 

štipendium z vlastných zdrojov 
VŠ 

zvýšenie štipendia z neúčelovej 
dotácie 

6000 5 1200 

Spolu   1611229 4693   1611229 
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Motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky a mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov STU 
priznáva študentom a absolventom všetkých súčastí STU aj rektor, a to na základe 
akceptovania návrhu dekana fakulty, riaditeľa Ústavu manažmentu STU, resp. iného člena 
akademickej obce univerzity, pričom sú tieto štipendiá poskytnuté zo štipendijného fondu 
rektora. Rektor rozhoduje o priznaní mimoriadnych štipendií z vlastných zdrojov STU za 
vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia všetkým absolventom STU, 
ktorým udelil ocenenie „Cena rektora STU“ za splnenia zákonnej podmienky, že od riadneho 
skončenia ich štúdia neuplynulo viac ako 90 dní. Zároveň rektor rozhoduje o priznaní 
motivačných štipendií za mimoriadne výsledky, resp. mimoriadnych štipendií z vlastných 
zdrojov STU najlepším študentom STU oceneným cenou „Študent roka“.  
Komplexný prehľad poskytnutých finančných prostriedkov zo štipendijného fondu rektora v 
roku 2018 uvádza tabuľka 9 a v roku 2019 tabuľka 10. 
 
Tab. 9  Prehľad štipendií priznaných rektorom v roku 2018 

Štipendium počet študentov 

Celková suma 
vyplatených 
štipendií v € 

mimoriadne 
štipendiá                      

z vlastných 
zdrojov STU 

štipendium 
oceneným               
"Cena rektora"                                                             

I. stupeň 14 3 500,00 

II. stupeň 32 11 200,00 

III. stupeň 13 5 850,00 

štipendium 
oceneným 
"Študent roka"                                                       

významná činnosť 
konaná v prospech 
STU, hmánny čin 

5 1 393,00 

významná činnosť konaná v prospech 
STU (účasť na Letnej univerzite pre 
stredoškolákov 2017, iné) 

19 670,88 

významná činnosť konaná v prospech 
STU (účasť na veľtrhoch Akadémia-
Vapac, Gaudeamus, Proeduco Košice) 

* * 

spolu z vlastných zdrojov 83 22 613,88 

motivačné 
štipendiá za 
mimoriadne 

výsledky                        
z prostriedkov 

štátneho 
rozpočtu 

štipendium 
oceneným 
"Študent roka 
2018" 

najlepší študent 
I.stupňa štúdia 

8 2 600,00 

najlepší študent II. 
stupňa štúdia 

8 2 600,00 

najlepší študent III. 
stupňa štúdia 

7 2 275,00 

najlepšie 
absolvovaná 
akademická 
mobilita na STU 

1 232,00 

mimoriadny 
výsledok v oblasti 
výskumu alebo 
vývoja 

13 4 225,00 

významný 
reprezentant STU 
v športe 

3 975,00 

významný 
reprezentant STU v 
umení 

13 4 225,00 

ďalšie motivačné štipendiá za 
mimoriadne výsledky  

0 0,00 

spolu z prostriedkov štátneho rozpočtu 53 17 132,00 

Spolu 136 39 745,88 
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Tab. 10 Prehľad štipendií priznaných rektorom v období január -  október 2019 

Štipendium 
počet 

študentov 

Celková suma 
vyplatených 
štipendií v € 

mimoriadne 
štipendiá                      

z vlastných 
zdrojov STU 

štipendium 
oceneným               
"Cena rektora"                                                             

I. stupeň 16 4 000,00 

II. stupeň 29 10 150,00 

III. stupeň 9 4 050,00 

štipendium 
oceneným 
"Študent roka"                                                       

významná činnosť 
konaná v prospech STU, 
hmánny čin 

    

významná činnosť konaná v prospech STU 
(veľtrh v Kyjeve, Kam na VŠ, účasť na Letnej 
univerzite pre stredoškolákov 2019, iné) 

7 428,50 

významná činnosť konaná v prospech STU 
(účasť na veľtrhoch Akadémia-Vapac, 
Gaudeamus, Proeduco Košice 2018) 

41 2 800,00 

spolu z vlastných zdrojov 102 21 428,50 

motivačné 
štipendiá za 
mimoriadne 

výsledky                        
z prostriedkov 

štátneho 
rozpočtu 

štipendium 
oceneným 
"Študent roka 
2019" 

najlepší študent 
I.stupňa štúdia 

    

najlepší študent II. 
stupňa štúdia 

    

najlepší študent III. 
stupňa štúdia 

    

najlepšie absolvovaná 
akademická mobilita na 
STU 

    

mimoriadny výsledok 
v oblasti výskumu alebo 
vývoja 

    

významný reprezentant 
STU v športe 

    

významný reprezentant 
STU v umení 

    

ďalšie motivačné štipendiá za mimoriadne 
výsledky  

    

spolu z prostriedkov štátneho rozpočtu 0 0,00 

Spolu 102 21 428,50 
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Analýza podpory najlepších študentov a návrh na možnosti  

a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Ubytovanie študentov 
Jednou z foriem nepriamej sociálnej podpory  najlepším študentov je pridelenie ubytovania 
v študentských domovoch STU. Kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „kritériá“) upravujú podrobnosti zostavenia 
poradovníka študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre pridelenie 
ubytovania. Najvýznamnejšiu časť bodového hodnotenia tvorí bodové hodnotenie za študijné 
výsledky. Ďalšie body môže študent získať za účasť alebo umiestnenie na študentskej vedeckej 
konferencii, reprezentáciu STU v odborných, umeleckých a športových súťažiach. Ubytovacia 
kapacita jednotlivých internátov pre študentov prvého a druhého stupňa štúdia a doktorandov 
bola od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 5 125 lôžok, 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 5 147 lôžok a v r. 2019 
z dôvodu rekonštrukcií študentských domovov 4173 lôžok.  
 

 
Návrh na možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na 
STU v Bratislave 
 
Možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave možno 
rozdeliť na 4 hlavné oblasti.  Jednou z nich je oblasť opatrení vo vzdelávaní , ďalšou je oblasť 
opatrení vo výskumnej a umeleckej činnosti. Treťou oblasťou je oblasť sociálnej podpory 
študentov, a to priamej i nepriamej podpory. Štvrtou oblasťou je oblasť marketingu. 
 
Možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v oblasti vzdelávania 
Možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v oblasti vzdelávania 
budú reflektovať dlhodobý zámer v oblasti edukačnej a budú zamerané na ďalšie zvýšenie 
atraktívnosti štúdia, skvalitnenie vzdelávania pre ešte väčšiu uplatniteľnosť v praxi, posilnenie 
internacionalizácie. Dosiahnutie týchto cieľov povedie k zvýšeniu atraktívnosti štúdia na STU 
a motivácii študentov študovať na STU.  Konkrétne možnosti zvýšenia motivácie študentov pre 
štúdium na STU sú:  

1. posilňovať v študijných programoch väčšiu flexibilitu v štúdiu, väčšie možnosti 

interdisciplinárneho zamerania, a to najmä rozšírením ponuky výberových predmetov 

a umožnenia voľby výberových predmetov vo väčšom rozsahu, 

2. zlepšiť pripravenosť študentov na uplatnenie sa  v spoločenskej praxi kladením 

väčšieho dôrazu na budovanie „soft skills“, t.j. najmä na budovanie komunikačných, 

prezentačných a manažérskych zručností, schopnosti pracovať v tíme a riadiť tím, 

finančnej gramotnosti, 

3. rozširovať spoluprácu s priemyselnými partnermi a verejným sektorom pri 

zabezpečovaní vzdelávania, 

4. systematicky zabezpečovať kvalitu vo vzdelávacích programoch, zvýšiť efektívnosť 

systému interného hodnotenia, spätnej väzby a zabezpečenia kvality, 

5. posilňovať mechanizmy umožňujúce študentom absolvovať časť štúdia alebo stáž 

v zahraničí, 

6. zvýšiť podiel zahraničných študentov študujúcich na STU, 

7. zvýšiť počet študijných programov zabezpečovaných v spolupráci so zahraničnými 

univerzitami (double degree diploma), 
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8. zvýšiť počet študijných programov reálne poskytovaných vo svetovom jazyku, zvýšiť 

počet študentov študujúcich v anglickom jazyku, na každej fakulte poskytovať aspoň 

jeden študijný program v anglickom jazyku, 

9. zvýšiť počet študijných programov s medzinárodnou akreditáciou, 

10. zvýšiť mieru rozvoja talentu mladej generácie zo sociálne slabších a marginálnych 

skupín odstraňovaním bariér prístupu k vzdelávaniu,  

11. zabezpečovať dôsledné dodržiavanie medzinárodných štandardov ECTS s cieľom 

zvýšenia atraktivity štúdia pre študentov zo Slovenska a pre študentov prichádzajúcich 

na mobilitné programy zo zahraničia. 

 

Možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v oblasti vedeckej 

a umeleckej činnosti 

Možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v oblasti vedeckej 
a umeleckej činnosti budú reflektovať dlhodobý zámer v oblasti výskumnej a umeleckej 
a budú zamerané na ďalšie zvýšenie atraktívnosti štúdia, zapojenie väčšieho počtu študentov 
do výskumnej a umeleckej činnosti nielen na treťom stupni vysokoškolského štúdia, ale i na 
druhom a prvom stupni vysokoškolského štúdia. Dosiahnutie týchto cieľov povedie k zvýšeniu 
atraktívnosti štúdia na STU a motivácii študentov študovať na STU.  Konkrétne možnosti 
zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU sú:  

1. zapájať študentov všetkých stupňov štúdia do vedecko-výskumnej a inej tvorivej 

činnosti vrátane inžinierskej a umeleckej, 

2. zvyšovať počet študentov aktívne zúčastnených na študentských vedeckých 

konferenciách,  

3. zvyšovať počet študentov aktívne zúčastnených na medzinárodných vedeckých 

konferenciách, 

4. zvyšovať finančné prostriedky vyčlenené na podporu mladých výskumníkov a tímov 

mladých výskumníkov. 

 
Možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v oblasti sociálnej 

1. zvýšiť podporu najlepších študentov mimoriadnymi štipendiami z vlastných zdrojov, 

2. podporovať rovnosť príležitostí vo vzdelávacom procese pre sociálne slabšie 

a marginálne skupiny systémom štipendií, 

3. skvalitniť ubytovanie študentov v študentských domovov postupnou rekonštrukciou 

všetkých študentských domovov, 

4. podporovať zdravý životný štýl a športové aktivity v rámci i mimo rámca študijných 

povinností, 

5. rozvíjať činnosť poradenského centra pre študentov so špecifickými potrebami, rozšíriť 

psychologické poradenské služby pre študentov i zamestnancov, rozvíjať kariérne 

poradenstvo. 
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Možnosti a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v oblasti 
marketingu 
 

STU vyvíja významné aktivity na zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v oblasti 

marketingu a vzhľadom na silné konkurenčné prostredie je nevyhnutné tieto aktivity ešte 

posilniť a zlepšiť. Marketingovo bude nevyhnutné zamerať sa na zahraničie vrátane Českej 

republiky, Srbska, Ukrajiny, Vietnamu, Indie.  

Rektorát STU na univerzitnej úrovni zabezpečuje a v budúcnosti aj plánuje zabezpečovať  akcie 

a marketingové aktivity:  

- veľtrhy vzdelávania (6 veľtrhov BA, Brno, Nitra, Košice, Bystrica + Ukrajina)  
- Letná univerzita STU 
- printová reklama v SME 
- propagačné materiály STU 
- skvalitnenie a aktualizácia webových stránok STU 
- intenzívnejšie zviditeľňovanie úspechov STU v médiách, sociálnych sieťach 

 
Ďalšie propagačné a marketingové aktivity zabezpečujú fakulty. 
 
FA STU vykonáva v súčasnosti viaceré aktivity na zvýšenie záujme študentov stredných škôl o 
štúdium na FA. Aktivity sú nasledovné: 

- workshopy a kurzy: FA STU usporadúva viaceré workshopy a kurzy zamerané na 

zvýšenie záujmu o architektúru, urbanizmus, dizajn a umenie, kurzy: kreslenia, 

modelovania, Vyskúšaj svoj talent, Talent v kocke a iné. Vďaka grantu z Fondu na 

podporu umenia je už deťom základných škôl prezentovaná dôležitosť vytvárania 

fyzického prostredia a možnosti jeho ovplyvňovania; 

- prieskumy a prezentácie študentských prác: 2x ročne sú celofakultne prezentované 

všetky študentské práce v rámci tzv. Prieskumov v trvaní troch dní po ukončení 

semestra, ktoré sú sprístupnené širokej verejnosti a samotní študenti sú súčasťou 

predstavovania vlastných návrhov, do akcie budú od tohto akademického roka 

začlenené  

i sprievodné akcie pre žiakov ako aj stredoškolákov. Ostatné prezentácie prác 

študentov sú aj mimofakultné, napr. študenti riešia konkrétne zadania v konkrétnych 

lokalitách a výsledne obhajoby sú spojené s vernisážou študentských prác v tom 

danom prostredí a pod.; 

- diskusie o architektúre, urbanizme a dizajne na pravidelnej báze je snaha realizovať  

diskusie na aktuálne témy v programoch FA,  cca každé 2 týždne prebiehajú akcie: 

Pechtle – Mechtle, Pajc, ktoré sú prístupné širokej verejnosti, ktorí majú záujem o 

moderne trendy v umeleckej a architektonickej oblasti; FA sa snaží zabezpečovať 

účasť známych slovenských či zahraničných ateliérov; 

- oznamovanie výsledkov študentských prác prostredníctvom webovských stránok 

ARCHINFO, sociálnych médií, na obrazovkách FA, letákoch, ktoré distribuujeme 

počas dní otvorených dverí a prieskumoch.  

- zverejňovanie uskutočňovania akcií na webovských stránkach a prostredníctvom  

sociálnych médií (facebook), informácie sú posielané aj na stretné školy; 
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- prizývanie pedagógov FA STU na diskusie do škôl, kde prezentujú povolanie architekt, 

urbanista dizajnér a ako sa u nás “študuje”, na interaktívne cvičenia na predmete 

etická výchova zamerané na pochopenie problematiky nesprávne navrhnutého 

prostredia pre osoby so špecifickými potrebami. 

- FA OPEN, DOD – dni otvorených dverí na FA, kde sú rôznymi interaktívnymi formami 

a malými zadaniami študenti stredných škôl zapájaní do vyučovacieho procesu FA.  

Jednotlivé aktivity budú v budúcnosti ďalej rozvíjané a podľa potreby aktualizované. 
 

FEI STU má vytvorený celkový koncept náborovej kampane, ktorý je outsoursovaný na 
profesionálnych marketérov a schválený vedením fakulty. Kampaň obsahuje najmä: 

- média-plán: 
o marketingový obsah v médiach, 
o impresie na weboch pre stredoškolákov, 
o komunikácia na sociálnych sieťach. 

- Road Show  
o študenti FEI STU navštevujú stredné školy poskytujú stredoškolákom 

informácie o štúdiu na fakulte 
- účasť na veľtrhoch na Slovensku a v Českej republike zameraných na tému vedy 

a techniky. 
Náborová kampaň FEI STU v roku 2018 pokračovala úspešným konceptom „Študuj na FEI STU 
- Má to zmysel“. Kampaň bola doplnená o nový obsah: 

- náborová PR správa, 

- video „Svet Technológií – TA3“, 

- nové reklamné formáty ku každému študijnému programu. 

Cieľom kampane bolo zvýšiť počet prihlásených na štúdium a taktiež šíriť dobré meno fakulty. 
Kampaň bola viac bola zameraná na propagáciu jednotlivých študijných programov. 
Primárnou cieľovou skupinou propagačnej kampane boli študenti stredných škôl vo veku 16 
až 21 rokov, sekundárnou rodičia študentov. Celá kampaň smerovala na microsite 
www.matozmysel.sk a odtiaľ bolo nastavené smerovanie návštevníkov na elektronickú 
prihlášku na štúdium. Na medializáciu boli použité najefektívnejšie médiá a reklamné formáty: 
Google adwords + remarketing, Youtube Facebook, Instagram, Aktuality.sk, Zones.sk, 
Zmaturuj.sk, TV-program.sk, Strossle. 
 
FCHPT STU za zameriava na organizovanie rozmanitých akcií a marketingových aktivíť:  

- akcie na FCHPT: Týždeň otvorených dverí; Chem(re)actin; Chemshow; Chemday; 
Chemschool; Letné školy; semináre pre učiteľov SŠ;  

- návštevy fakulty organizovanými skupinami študentov stredných škôl; návštevy 
stredných škôl zamestnancami FCHPT; 

- mediálne akcie printové: SME, My, Trend; 
- mediálna kampaň elektronická: web pre stredoškolákov a zahraničných uchádzačov; 

bannery, videá, vyhľadávanie na kľúčové slová na portáloch Google Adwards, YouTube, 
Facebook, Instagram, Novara, Zones, influenceri,  

- propagačné videá odvysielané v TA3 a ďalej používané v mediálnej kampani na webe 
- propagačné materiály: printové a iné reklamné predmety. 

 
 

http://www.matozmysel.sk/


 

17 

 

20. zasadnutie V STU, 11.11.2019 
Analýza podpory najlepších študentov a návrh na možnosti  

a spôsoby zvýšenia motivácie študentov pre štúdium na STU v Bratislave 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

FIIT STU sa zameriava na spoluprácu s vybranými strednými školami, propagáciu úspechov 
študentov, zameranie na spokojnosť vlastných študentov ako najvýraznejší prvok pozitívnej 
propagácie. 
 
Na MtF STU patrí propagácia štúdia k zásadným cieľom dlhodobého rozvoja. Využívajú sa 
rôzne formy a hľadajú sa nové spôsoby prezentácie študijných programov univerzity. Dnešná 
doba je významne ovplyvnená fenoménom sociálnych sietí ako Facebook, YouTube, 
Instagram, ktoré  sa stávajú významným online komunikačným kanálom pre marketingové 
aktivity.  MTF STU sa tomuto trendu prispôsobila a presmerovala propagačné aktivity 
zamerané na nábor nových študentov najmä na sociálne siete, ktoré mladí najčastejšie 
používajú.   
Každoročne realizované aktivity:  

- deň otvorených dverí 
- letná univerzita fakulty 
- projekt ambasádori 
- účasť na vzdelávacích veľtrhoch 
- prezentácia štúdia na výstavách 
- prezentácia štúdia organizovaná ústavmi fakulty  
- exkurzie študentov stredných škôl na MTF STU  
- publikácie o študijných programoch MTF 
- propagácia štúdia MTF v stredoškolských časopisoch 
- propagácia štúdia v obchodných centrách 
- medializácia študijných programov 
- videá a kampane k propagácii štúdia 
- inzercia študijných programov fakulty v tlači 
- ponuky pracovných príležitostí 
- galéria úspešných absolventov 
- letáky, banery, plagáty a iné tlačové reklamné materiály o študijných programoch. 

Nové aktivity: 
- finančná podpora propagačných aktivít – osobitné finančné prostriedky schválené 

vedením fakulty na podporu propagačných aktivít fakulty 
- inovácia web stránok fakulty pre uchádzačov a študentov 
- propagácia štúdia na sociálnych sieťach 
- zapojenie študentov do aktivít propagácie v rámci mimoškolských aktivít 
- nový koncept exkurzií študentov stredných škôl Touch and Feel the Science 
- výroba nových roll up-ov a banerov s vizitkou študijných programov 
- výroba nových zaujímavých propagačných predmetov. 

Marketingová filozofia fakulty v oblasti propagácie štúdia súvisí s cieleným PR (public 
relations), v ktorom ide o súbor jasne formulovaných zámerov, ktorých cieľ nie je v náhodných 
či opakujúcich sa aktivitách, ale kde je tento proces systematicky plánovaný, riadený 
a realizovaný. MTF realizuje selekciu cieľových trhov, t.z. neponúka všetko pre všetkých, ale 
veľmi profesionálne rozlišuje trhové segmenty a volí diferencované, často úplne odlišné 
prístupy k nim. Ak má fakulta úspešne obstáť v konkurencii, v úsilí o kvalitu a atraktívnosť, 
predovšetkým v cieľoch prilákať študentov (domácich i zahraničných) - to všetko si vyžaduje 
komplex marketingových nástrojov definovaných na základe akademického filtra a  
analytických procesov. 
 
SjF STU v najbližšej budúcnosti plánuje podporovať záujem študentov o štúdium na STU 
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v súlade so Smernicou dekana č. 7/2017. 
 
SvF STU spolupracuje pri marketingu s agentúrou  Mega & Loman, s. r. o. a spustila 
marketingový projekt Stavebná revolúcia 4.0. Má spracovanú novú modernú webovú stránku 
pre uchádzačov. Organizuje návštevy stredných škôl. Posiela informácie všetkým uchádzačom, 
ktorí si podali prihlášku na SvF. Robí náborové akcie na Ukrajine a v Srbsku. 
 
 
 
 
 


