
 

 

Vedenie 
17.20.2020 
 

Schválenie účasti na veľtrhu vysokých škôl na Ukrajine 
 
 
Predkladá: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracoval: Mgr. Lesana Zemanová   
  Útvar medzinárodných vzťahov 
 
Zdôvodnenie:  STU sa minulý rok zúčastnili veľtrhu dva krát. Navštívili sa mestá: 

Odessa, Dnipro, Charkov a Kyjev. Pre veľký záujem ukrajinských 
študentov o štúdium v zahraničí je predpoklad prijatia väčšieho 
počtu študentov z Ukrajiny v nasledujúcich rokoch. 

 
Návrh uznesenia: Vedenie STU súhlasí s účasťou na veľtrhu vysokých škôl na 

Ukrajine  
 

 a) bez pripomienok 
 b) s pripomienkami 

 

 

        a V STU odporúča materiál  „Schválenie účasti na veľtrhu      

        vysokých škôl na Ukrajine“ na prerokovanie KR STU.



 
 
 

 
 
 

 

4. zasadnutie V STU, 17.02.2020 
Schválenie účasti na veľtrhu vysokých škôl na Ukrajine  

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 

 
 
 
 

Schválenie účasti na veľtrhu vysokých škôl na Ukrajine 
 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave sa v apríli  a novembri roku 2019 zúčastnila na 
veľtrhu vysokých škôl na Ukrajine. V apríli STU navštívila  mestá Kyjev a Odessu 
a v novembri Kyjev, Charkov a Dnipro. Veľký záujem ukrajinských študentov môže smerovať 
k zvyšovaniu počtov zahraničných študentov na STU študujúcich v slovenskom jazyku.  
V čase 3.-5.4.2020 je opätovne v ponuke veľtrh vysokých škôl, ktorý sa bude konať v Kyjeve 
a Odesse ako minulý rok. V tomto prípade sa zvažuje spoločná účasť STU a Univerzity 
Komenského vďaka čomu by sa mohli znížiť náklady na tento veľtrh.  
 
The 37th Ukrainian International Education Fair “Education abroad” 

A) Termín 3.-4.4.2020 v Kyjeve 
Predpokladané výdavky na veľtrh: 9 000,- € 

B) Termín 3.-4.4.2020 v Kyjeve a 5.4.2020 v Odessa 
Predpokladané výdavky na veľtrh: 12 000,- € 

 
„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 2015 zúčastnilo okolo 5 000 návštevníkov. Medzi cielenú skupinu návštevníkov patria 
školopovinné deti s rodičmi, mladí profesionáli, odborníci a predstavitelia vzdelávacích 
organizácii na Ukrajine. Podľa údajov z roku 2017 študuje v zahraničí okolo 70 000 
ukrajinských študentov. V rokoch 2009 až 2016 ich počet vzrástol až o 186%.  
 
Predpokladaný rozpočet zahŕňa: prenájom stánku, kompletné grafické spracovanie stánku 
ako aj potlač celého stánku, tlač propagačných materiálov, cestovné a pobytové náklady 
prezentujúcich. 
 
 


