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Správa z účasti na veľtrhoch vysokých škôl na Ukrajine  
 

  
Veľtrh s názvom “Education Abroad“ sa uskutočnil v dňoch 15. až 20. Novembra na Ukrajine 
v nasledujúcich mestách: 15-16.11. v Kyjeve, 17.11 v Charkove a 19.11. v Dnipre.  
 Slovenskú výpravu tvorilo 11 študentov zo 7 fakúlt STU. Väčšina zúčastnených študentov  
bola pôvodom z Ukrajiny, čím sa odstránila jazyková bariéra s návštevníkmi veľtrhu, ktorý 
hovorili prevažne ruským jazykom. Naši študenti pri prezentácii univerzity mohli využiť 
vlastné osobné skúsenosti zo štúdia na STU, čo bolo pridanou hodnotou pre návštevníkov 
veľtrhu. 
 
Zoznam účastníkov STU 
 

Fakulta Meno študenta 

SvF Pavlo Bakhmatskyi 

SvF Oksana Hryshchenko 

FA Olena Lemak 

Sjf Ivan Sereda 

FCHPT Ing. Kateryna Riadnykh 

FEI Zuzana Ziňová 

FEI Anastasiia Zavadska 

FEI Matej Repka 

FIIT Illia Lynnyk 

FIIT Valentyn Ipolitov 

MTF Ema Tomčíková 

UMV Michaela Briatková 

 

Cesty jednotlivých študentov boli financované z fakultných zdrojov. Okrem študenta Pavla 
Bakhmatskeho, ktorého cestu financoval UMV, z dôvodu jeho organizačnej náplne práce na 
veľtrhu.  Prenájom stánku na veľtrhu nás vyšiel na 7 460 eur a za tlač propagačných 
materiálov na Ukrajine sme zaplatili 1 530 eur. Spolu náklady univerzity predstavovali 
sumu: 8 990 eur.  

Účasť návštevníkov v Kyjeve bola približne 4 000 návštevníkov. V Charkove bol počet 
návštevníkov menší - okolo 800. A v Dnipre iba okolo 400 návštevníkov. Najväčší záujem  zo 
strany účastníkov bol o štúdium informatiky a architektúry (dizajnu). Ostatný záujem 
návštevníkov bol rovnomerne rozložený na ostatné fakulty.  
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Polohu nášho prezentačného stánku na všetkých miestach veľtrhu hodnotím veľmi 
pozitívne. Nachádzali sme sa v tesnej blízkosti vstupu, čo umožňovalo osloviť čo najviac 
návštevníkov. V Kyjeve sme mali najväčší stánok zo slovenských univerzít Najviac 
prezentujúcich škôl bolo hlavne z Poľska a Českej republiky. České univerzity sa integrovali a 
prezentovali sa v spoločnom stánku. Takéto spojenie slovenských univerzít by mohlo 
predstavovať šetrenie nákladov. 
O dizajn nášho stánku sa postarali študenti. Bol vkusný a v porovnaní s inými stánkami patril 
k najlepším.  V Charkove a Dnipre sme mali len prezentačný stôl, v prípade účasti na 
budúcom veľtrhu ho navrhujem doplniť vlastným roll upom v ukrajinskom jazyku.  
 
Hodnotenie práce zúčastnených  študentov 
Z organizačného dôvodu sa na veľtrhu v Charkove a Dnipre nezúčastnili všetci študenti ale 
iba  Pavlo Bakhmatskyi, Oksana Hryshchenko, Olena Lemak a Valentyn Ipolitov.  
Celkovo sa mi so študentmi veľmi dobre spolupracovalo. Boli veľmi šikovní a komunikatívni 
s návštevníkmi veľtrhu. Poskytli im cenné rady a svoje osobné skúsenosti. K svojej úlohe na 
veľtrhu pristupovali zodpovedne.  
Obzvlášť by som vyzdvihla prácu študenta Pavla Bakhmatskeho, ktorý sa v značnej miere 
podieľal na organizácii veľtrhu, jeho príprave, komunikácii s organizátormi veľtrhu 
a tlačiarenskou firmou a taktiež veľmi aktívne oslovoval návštevníkov počas veľtrhu. Za jeho 
aktívnu účasť pri príprave a realizácii veľtrhu mu navrhujem udeliť štipendium vo výške 400 
eur. Z hľadiska jeho motivácie a nadšenia pre štúdium na STU, navrhujem jeho  zapojenie 
do ďalších propagačných aktivít STU hlavne v prípade budúcich návštev stredoškolských 
študentov z Ukrajiny na STU. 
 
 

 
Obr.1.: Účastníci STU na veľtrhu v Kyjeve 
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Obr.2.: Veľtrh vzdelávania v Kyjeve  
 
 

 
Obr.3.: Veľtrh vzdelávania v Charkove 
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Obr.4.: Veľtrh vzdelávania v Charkove 
 
 

 
Obr.5.: Veľtrh vzdelávania v Dnipre 
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Ponuka veľtrhov v zahraničí v budúcom roku 

Ukrajina- Educational Fair 

STU sa zúčastnila už niekoľkokrát, opäť je na pláne na jar – zatiaľ nie sú stanovené presné 

dátumy 

Čína - largest Education Fair in China, China International Education Exhibition Tour (CIEET) 

Date City Booth Size Price for Standard Booth 

March 21-

22 

Beijing 3m*2.5m Standard 

Booth 

USD4,000/ CNY 25,000 * (  ) 

booth(s) 

March 24 Qingdao 3m*2m Standard Booth USD2,880/ CNY 18,000 * (  ) 

booth(s) 

March 26 Chengdu 3m*2m Standard Booth USD2,880/ CNY 18,000 * (  ) 

booth(s) 

March 28 Shanghai 3m*2.5m Standard 

Booth 

USD3,520/ CNY 22,000 * (  ) 

booth(s) 

March 29 Guangzhou 3m*2.5m Standard 

Booth 

USD3,520/ CNY 22,000 * (  ) 

booth(s) 

 

Kazachstan - Education & Career-2020 exhibition 

09 to 11 of April 2020 Almaty, Kazakhstan 

Rusko 

 4 April 2020 Moscow  

 5 April 2020 St.Petersburg  

Moscow: Euro 2400 
St.Petersburg: Euro 1800 
Presentation: Euro 240 (20 min) 
 
Networking Strategic Seminar Russia 03  April 2020 , Moscow (before the fair): Euro 400 
Účastnícky poplatok zahŕňa: stánok, stôl, stoličky, účasť reprezentantov z univerzity, 
databázu účastníkov, atď. 


