
   
 

Návšteva študentov SVŠE Znojmo – rozvoj spolupráce a prezentácia 

možností štúdia na Ekonomickej fakulte 

 

V dňoch 30. a 31. marca 2015 bola Ekonomická fakulta UMB hostiteľom študentov a 

ich pedagogického sprievodu, Ing. Věry Plhoňovej, PhD., z Katedry marketingu a 

managementu Súkromnej vysokej školy ekonomickej Znojmo. Cieľom návštevy bolo 

predovšetkým utuţovanie vzájomných vzťahov partnerských vzdelávacích inštitúcií, ale aj 

ponuka štúdia na EF UMB v inţinierskych študijných programoch.  

Súčasťou návštevy bola aj prezentácia najväčšieho regionálneho zamestnávateľa 

Banskobystrického samosprávneho kraja – Ţeleziarní Podbrezová. V pondelok 30. 3. 2015 sa 

tak doc. Ing. Radoslav Koţiak, PhD. a Ing. Andrea Miškovičová z Katedry verejnej 

ekonomiky a regionálneho rozvoja spolu so študentmi zo Znojma zúčastnili odborného 

výkladu a prehliadky výrobných priestorov jednej z hál Ţeleziarní. O odborný výklad sa 

postaral pán Havran.  

 

 

Obsahom druhého dňa zahraničnej návštevy bola prezentácia moţností štúdia na 

Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Miestom stretnutia bola seminárna miestnosť 

Centra rozvoja doktorandov, kde sa vystriedali hneď niekoľkí členovia Ekonomickej fakulty. 

Stretnutie otvorila doc. Ing. Anna Vaňová, Phd. (prodekanka pre rozvoj), hlavná iniciátorka 

stretnutia so zahraničným partnerom a organizátorka dvojdňového programu.  



   
 

Pani prodekanka oboznámila študentov 

s priebehom stretnutia a naznačila najväčšie 

výhody vyplývajúce zo štúdia na Ekonomickej 

fakulte, ako aj výhody a lákadlá mesta Banská 

Bystrica. 

Ďalším rečníkom bola doc. Ing. Vanda 

Maráková, PhD. (prodekanka pre 

medzinárodné vzťahy), ktorá rozvinula prezentáciu moţností štúdia jednotlivých študijných 

programov našej fakulty. Okrem toho vyzdvihla snahu EF o vychovávanie medzinárodne 

schopných absolventov, najmä z hľadiska 

vyučovaných cudzích jazykov, moţnosti 

absolvovania vybraných cudzojazyčných 

študijných programov, získanie dvojitých 

diplomov po absolvovaní semestra štúdia na 

vybraných zahraničných partnerských 

univerzitách či moţnosti absolvovania 

zahraničných stáţí.  

Po všeobecnej prezentácii našej fakulty nasledovala prezentácia inţinierskeho 

študijného programu Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja – Ekonomika 

a správa území (*Teritoriálne štúdiá). Ako prvý sa predstavil vedúci katedry, Ing. Filip 

Flaška, PhD., ktorý študentov oboznámil so všeobecnými informáciami o činnosti katedry 

a ponúkaných študijných programoch.  

V prezentácii o moţnostiach štúdia na KVEaRR pokračoval zástupca vedúceho 

katedry a vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a verejnej správy, doc. Ing. Radoslav 

Koţiak, PhD. Ten predstavil študentom vyučované predmety a priblíţil organizáciu štátnic.  

  

 

 

 

 

 



   
 

Sériu prezentácií o študijnom programe KVEaRR ukončili jej doktorandi – Ing. Juraj 

Kuboš a Ing. Andrea Miškovičová. Tí študentom poskytli informácie o študijnom programe 

z pohľadu jeho absolventov, spomenuli zaujímavé podujatia organizované na pôde fakulty, 

ako aj moţnosť nadväzného doktorandského štúdia.  

Utorkový program pokračoval krátkou prestávkou, kedy zahraniční hostia navštívili 

predajňu skrípt a kaviareň v priestoroch fakulty.  

 

 

Posledným bodom programu bol odborný seminár na tému Online marketing 

z predmetu Marketing území 2 (druhý stupeň, Ekonomika a správa území), ktorý viedol 

doktorand Ing. Juraj Kuboš. Nasledovala rozlúčka a pripomenutie študentom zo SVŠE 

Znojmo, ţe štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je tá 

správna voľba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a fotografie: 

Ing. Andrea Miškovičová  


