
 

 

 
Vedenie STU 

           01.03.2021 
      
 

Distribúcia newsletrov prihláseným 
uchádzačom/prijatým študentom na STU 
 

Predkladá: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracoval: Ing. Zuzana Mokošová  
 vedúca Útvar práce s verejnosťou 

  
 
Zdôvodnenie: Materiál je predložený v súvislosti s pripravovanou distribúciou  

newsletterov prihláseným uchádzačom a novoprijatým 
študentom na STU 

 
 

Návrh uznesení: Vedenie STU schvaľuje  spôsob realizácie a časový harmonogram 
distribúcie newsletrov, určených prihláseným uchádzačom 
a novoprijatým študentom všetkých fakúlt a Ústavu 
manažmentu STU 
a) s pripomienkami 
b) bez pripomienok. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 1 

                                                   5. zasadnutie V STU, 01.03.2021 
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Materiál je predložený v súvislosti s pripravovanou distribúciou  newsletrov (ďalej len NL),  
a to prihláseným uchádzačom, ako aj prijatým  študentom. 
 
Distribúcia NL bola realizovaná v predchádzajúcom období  (2017 -2020). Iniciovaná bola ÚPV  a ÚVSŠ R-STU na 
základe  výsledkov prieskumu verejnej mienky medzi študentami stredných škôl (realizovaný agentúrou GfK, 
2017). 
NL sú distribuované s cieľom motivovať uchádzačov, a najmä  prijatých  študentov ku konečnému  pozitívnemu 
rozhodnutiu – t. j.  k zápisu sa na štúdium na STU. 
 
Pre tento účel sú využívané priame e-mailové kontakty, získané  z doručených prihlášok  
o štúdium. Možnosť komunikovať prihláseným uchádzačom informácie súvisiace  s STU,  
s prijímacím konaním a štúdiom, nám umožňuje skutočnosť, že podaním prihlášky  deklarovali svoj záujem 
o štúdium na STU. 
 
NL sú distribuované vo dvoch podobách: 

- prihláseným uchádzačom  
(poďakovanie za podanie prihlášky, všeobecné informácie o škole – možnosti ubytovania, stravovania, 
študentský život, športové aktivity, okamžitý kontakt na študijné/pedagogické oddelenie) 

- prijatým uchádzačom  
(privítanie na fakulte, aktuality z prostredia fakulty, dôležité informácie pre začiatok štúdia –o zápise, 
študentských preukazoch, študijnej literatúre,...) 

 
Sú distribuované prostredníctvom externej poštovej služby Sendinblue. Kredity boli zakúpené v roku 2017 (50 
000 e-mailov/100 €), pričom  doteraz ich  bolo rozoslaných cca 26000. 
 
NL sú personifikované podľa fakúlt (hlavička, logo, informácie z prostredia konkrétnej fakulty, spätná väzba na 
fakulty; viď ukážky na poslednej strane). 
 
ÚPV R-STU vytvoril NL ako nástroj, ktorý má slúžiť predovšetkým fakultám/ústavu.  
Jeho prostredníctvom môžu osloviť potenciálnych študentov a motivovať ich k zápisu na štúdium. Z tohto 
hľadiska je žiadúce, aby fakulty pristupovali k jeho tvorbe aktívne a na maximum využili možnosť prezentovať 
informácie z vlastného prostredia. Jeho podobu je možné upravovať/meniť/modernizovať podľa potreby alebo 
požiadaviek fakúlt, pričom je súčasne zachovaná identita STU ako aj individuálnosť fakúlt. 
 

Realizácia a časový harmonogram: 
 Transport kontaktných e-mailov, spracovanie e-mailing zoznamov  

T: do 8. 3. 2021 (študenti prijatí na FAD STU) 
    do 5. 4. 2021 (prihlášky podané do 31. 3. 2021) 
    do 7. 5. 2021 (prihlášky podané do 30. 4. 2021) 
Z: CVT STU v spolupráci v ÚPV R-STU 

 Príprava  informačného obsahu (v koordinácii s fakultami a ÚVaSŠ R-STU) 
Z: ÚPV R-STU 
Spracovanie newsletrov/informácií do grafickej formy 
Z: ÚPV R-STU 

 Distribúcia informácií personifikovane podľa fakúlt (hlavička, logo, informácie z prostredia konkrétnej 
fakulty, spätná väzba na fakultu) 
Z: ÚPV R-STU        
Termíny: v zmysle harmonogramu  
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Priebežné informácie k štatistikám dostávali  prodekani fakúlt. Podrobná správa so štatistikami  
k distribúcii NL je rovnako súčasťou predloženého  Vyhodnotenia aktivít na získavanie potenciálnych študentov 
a prezentáciu STU v roku 2020/21 na rokovanie V-STU a následne bude predložená aj na rokovanie KR STU.  
 

Ukážky NL: 
 

  
 

NL je možné pripraviť pre fakulty podľa potreby/požiadavky aj mimo toto obdobie. 
 
 
 


