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Zdôvodnenie: Návrh účasti na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl na základe 

zrušenia aprílového veľtrhu na Ukrajine z dvôvodu pandémie Covid-19 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU súhlasí s účasťou na ukrajinskom  online veľtrhu vysokých škôl  

a) s pripomienkami 
b) bez pripomienok 
 
V STU odporúča material “Schválenie účasti na ukrajinskom online veľtrhu 
vysokých škôl” na preprokovanie KR STU.  
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13. zasadnutie V STU, 01.06.2020 
Schválenie účasti na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl  

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 

 
 
 

Schválenie účasti na ukrajinskom online veľtrhu vysokých škôl 
 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave sa v novembri roku 2018 a apríli roku 
2019 zúčastnila na veľtrhu vysokých škôl v Kyjeve. Veľký záujem ukrajinských 
študentov môže smerovať k zvyšovaniu počtov zahraničných študentov na STU 
študujúcich v slovenskom jazyku.  
V apríli roku 2020sa STU mala opätovne zúčastniť na tomto veľtrhu, no z dôvodu 
pandemického šírenia vírusu Covid-19, bol veľtrh zrušený. Organizátori avšak prišli s 
pomukou online veľtrhu.  V dátumoch 28.-29.07.2020 bude priestor pre prezentáciu 
slovenských univerzít. Tentokrát by to malo byť rozšírené o záujemcov aj z 
Moldavska, Kazachstanu a Ruska. Veľrh sa bude konať prostredníctvom platform 
Zoom, kde sa jednotlivý účastnici budú môcť priamo informovať ohľadne štúdia na 
STU, vďaka ukrajinským študentom, ktorý študujú na STU. Následne bude záznam z 
veľtrhu uložený na prezretie po dobu jedného mesiace a taktiež zaslaný zoznam 
potencionálnych študentov s emailovými kontaktmi. Na tejto stránke budú 
publikované všetky propagačné materiály a odkaz na Zoom: http://online.edu-
abroad.com.ua/slovatchina/stu/ 
 
Účastnícky poplatok by bol v tomto prípade 600€ 
Online workshop + reklamná kampaň 170€ 
 
Na tejto webovej stránke je možné nájsť viac informácií o pripravovanom online 
veľtrhu: http://online.edu-abroad.com.ua/forexhibitors/ 
 
 
„Education abroad“je najväčší veľtrh na Ukrajine, s niekoľkoročnú tradíciu. Ide 
o veľtrh, na ktorom sa STU zúčastnila na jeseň 2018 a jar 2019 a SvF STU v rokoch 
2016 a 2017 s pozitívnym ohlasom a záujmom študentov o štúdium na STU. Veľtrhu 
sa počas minulého roku 2018 zúčastnilo okolo 7 000 návštevníkov. Medzi cielenú 
skupinu návštevníkov patria školopovinné deti s rodičmi, mladí profesionáli, 
odborníci a predstavitelia vzdelávacích organizácii na Ukrajine. Podľa údajov z roku 
2017 študujuje v zahraničí okolo 70 000 ukrajinských študentov. V rokoch 2009 až 
2016 ich počet vzrástol až o 186%.  
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