
Reakcie absolventov

“Inžinierske štúdium na katedre verejnej správy mi poskytlo kvalitný základ 
pre pochopenie fungovania verejnej správy a tvorbu verejnej politiky, či 
využitie základných typov analýz najmä v oblasti regionálneho rozvoja, čo 
uplatňujem aj v bežnej praxi. NHF kontinuálne zlepšuje podmienky aj na 
doktorandskom stupni štúdia, najmä čo sa týka dostupnosti zdrojov alebo 
spolupráce s expertmi zo zahraničia, čo je dôležitým predpokladom pre 
kvalitný výskum.”

Ing. Veronika Ferčíková, PhD.
Sekcia verejnej správy, Ministerstvo vnútra SR

“Po nástupe na univerzitu som zistila, že na našom odbore sa dozviem oveľa 
viac, či už o miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni verejnej správny a 
regionálneho rozvoja na Slovensku. Naše štúdium je prepojené s odborník-
mi z praxe, učiteľmi, ktorí sú v odbore uznávaní, s odbornou praxou, s 
praktickými príkladmi, s prípadovými štúdiami, so seminárnymi prácami, 
ktoré sú postavené na konkrétnych problémoch a to všetko s prepojením 
na Európsku úniu a porovnaním s inými krajinami.  Zistila som, že aj vďaka 
nášmu odboru môžeme meniť a zlepšovať veci, ktoré sa nás bezprostredne 
dotýkajú”

Bc. Dominika Halienová, 
študentka odboru Verejná správa a regionálny rozvoj

“Základy regionálnej ekonomiky a politiky a princípy lokalizácie služieb a 
procesov patria medzi kľúčové nástroje, ktoré dnes pri svojom rozhodovaní 
používam. Dôvodom je predovšetkým fakt, že ako riaditeľ odboru stratégie 
na MZSR musím riešiť okrem iného aj lokálne potreby jednotlivých 
regiónov. Poznatky, ktoré som počas štúdia získal využívam nielen na 
modelovanie najlepších možných riešení, ale aj ako nástroj, ktorým 
presviedčam ostatných stake-holderov o správnosti svojich rozhodnutí a 
úprimne, zatiaľ to funguje. Verím, že práve štúdium na KVSaRR mi ozrejmilo 
potrebu kritického a konštruktívneho myslenia, analytického prístupu so 
zohľadnením reálnych potrieb a potrebu robustných dôkazov vyplývajúcich 
z poctivých ekonomických analýz.”

Ing. Michal Štofko, PhD. 
Riaditeľ odboru stratégie, Ministerstvo zdravotníctva SR

Nie je to len sedenie za knihami a „bifľovanie sa“ poučiek, ale tvorba 
rôznych projektov, analýz, posterov, či návštev inštitúcií verejnej správy a 
iných aktivít. Mne konkrétne získané poznatky pomohli k stáži na Inštitúte 
�nančnej politiky na Ministerstve �nancií a taktiež k dlhodobej brigáde na 
Útvare hodnoty za peniaze rovnako na Ministerstve �nancií pri práci na 
revíziách výdavkov verejnej správy SR. Štúdium na tomto odbore 
odporúčam každému, kto chce vedieť ako to v skutočnosti funguje, tomu, 
čo má záujem o zlepšovanie svojho okolia, o zlepšovanie a zefektívnenie 
fungovania systému, aj keď len malej komunity v obci, každému kto chce 
zlepšiť a zjednodušiť život sebe a ostatným, každému koho zaujíma to akým 
smerom sa rozvíja táto spoločnosť a chce byť súčasťou zmeny k lepšiemu. 

Bc. Martina Friedmannová, 
študentka odboru Verejná správa a regionálny rozvoj
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Verejná správa a regionálny rozvoj
študijný program 1. stupňa vysokoškolského štúdia

PMMR - Politické myslenie, riadenie a rozhodovanie
GIS - Geogra�cké informačné systémy
POLMY - Politické myslenie
WRR1- Workshop z regionálneho rozvoja
WVS1 - Workshop z verejnej správy 1
EVS - Ekonomika verejného sektora
VS1, VS2 - Verejná správa 1 a 2
TPP - Tvorba programov a projektov
REP - Regionálna politika
SPPR - Správne právo
VEO - Verejné obstarávanie
MTRA - Metódy a techniky regionálnej analýzy

KRIMY - Kritické myslenie a argumentácia
TEL - Telovýchné aktivity
HGS - Hospodárska geogra�a sveta
MAT - Matematika
INF1, INF2 - Informatika 1 a 2
CJ1, CJ2 - Cudzí jazyk 1 a 2
STAT - Štatistika
PRAV - Právo

UCTO - Účtovníctvo
MRKT - Marketing
MAN - Manažment
PFIN - Podnikové �nancie
PHOSP - Podnikové hospodárstvo

ScPOL - Sociálna politika
HPOL - Hospodárska politika
KME - Kvantitatívne metódy v ekonómiia
ET 1,2 - Ekonomická teória 1 a 2
DET - Dejiny ekonomických teórií
HPEU - Hospodárska politika Európskej únie
FIN - Financie
DTP - Daňová teória a politika
SVE - Svetová ekonomika

MTRA
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Prečo študovať verejnú správu a regionálny 
rozvoj?
To kde žijeme, ovplyvňuje náš život rovnako ako to s kým 
žijeme. Obce, mestá a regióny nám poskytujú pracovné 
príležitosti, služby pre náš život, možnosti pre zábavu a to 
ako ich obce, mestá a regióny zabezpečujú je rozhodujúce 
pre našu spokojnosť. Súčasný svet je plný zmien a naša 
spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí vedia identi�kovať možnosti 
rozvoja, navrhnúť kreatívne riešenia a zorganizovať ľudské a 
�nančné zdroje na ich realizáciu.

Náš odbor v skratke
- Verejná správa a regionálny rozvoj je ekonomický odbor, 
v rámci ktorého študenti okrem rozsiahlych ekonomických 
vedomostí rozvíjajú aj svoju kreativitu a získavajú 
praktické zručnosti. Naši absolventi sú schopní iniciovať 
zmeny v spoločnosti, ovplyvniť verejné rozhodnutia 
a podieľať sa na rozvoji. Okrem toho sa absolventi uplatňu-
jú aj v komerčnej sfére v oblasti poradenstva.
- Dávame dôraz na spoluprácu s odborníkmi z praxe vo 
vyučovaní, usporiadame exkurzie a organizujeme stáže pre 
študentov počas štúdia. Študentov intenzívne zapájame do 
riešenia projektov, ktoré katedra rieši pre prax ako napr. 
Hodnotenie vplyvov MS 2011 v hokeji, Hodnotenie vplyvu 
vstupu HC Slovan Bratislava do KHL
- Naši učitelia spolupracujú s praxou. V spolupráci s 
Inštitútom �nančnej politiky MF SR pripravili kalkulačku 
možných úspor pri spájaní obcí. 
- Získate vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach: projek-
tový manažment, manažment �nančných zdrojov, Európska 
únia, mestský marketing, občianska participácia, lokálny 
rozvoj, územné plánovanie, geogra�a sveta a Slovenska, 
životné prostredie. 

Prečo študovať odbor na 
Ekonomickej univerzite?
- Predstavujeme najdlhšiu tradíciu odboru verejná správa 
a regionálny rozvoj na Slovensku – 25 rokov skúseností a 
stovky absolventov, čo garantuje stabilitu štúdia v odbore a 
jeho kvalitu 
- Vďaka dobrému ekonomickému základu, ktorý pokrýva aj 
predmety v oblasti manažmentu, obchodu alebo 
hospodárskej informatiky, ponúkame aj širšie možnosti 
uplatnenia absolventov aj v ostatných ekonomických 
odboroch. 

- Umožňujeme študovať predmety aj v anglickom a nemeck-
om jazyku a sprostredkujeme zahraničnú mobilitu študen-
tov.
- Absolvovanie štúdia v Bratislave umožňuje najlepšie 
možnosti výberu zo širokého spektra potenciálnych zamest-
návateľov v Bratislave a zaujímavého platového ohodnote-
nia.
- Štúdium v Bratislave znamená vynikajúce možnosti získať 
praktické zručnosti už počas štúdia, keďže až 60% študentov 
EUBA pracuje popri štúdiu. 
- Okrem štúdia v bakalárskom a inžinierskom stupni 
ponúkame pokračovať v štúdiu v odbore aj na treťom stupni 
vo forme doktorandského štúdia.

... a navyše získate
- Možnosti absolvovania praxe počas štúdia: študenti môžu 
absolvovať stáže v štátnej správe, samospráve ale aj v 
súkromných �rmách, zúčastňovať sa exkurzií a byť zapojení 
do práce na katedrových projektoch
- Skúsenosti s prácou s modernými technológiami: počas 
štúdia študenti budú pracovať v laboratóriu regionálnych 
analýz a prognóz: geogra�cké informačné systémy  (MapIn-
fo, QGIS), analytické a štatistické programy (IBM SPSS, GeoDa, 
Stata, EViews, Matlab). 
- Mäkké zručnosti: dávame dôraz na prácu v tíme, vodcovst-
vo, kritické myslenie, komunikačné a prezentačné zručnosti. 
- Študentom umožňujeme využívať katedrovú časopiseckú a 
učebnicovú knižnicu. 

Pracovné uplatnenie
- Absolvent odboru verejná správa a regionálny rozvoj sa 
môže zamestnať na viac než 150 tisíc pracovných miestach 
v rámci verejného sektora a dokáže prispieť k rozvoju a 
spravovaniu nielen samospráv a regiónov, ale aj celej krajiny. 
- Spoločný ekonomický základ predmetov počas štúdia 
zároveň umožňuje nájsť si prácu aj v súkromnom sektore na 
jednej z mnohých ekonomických, analytických alebo 
obchodných pozícií. 
- Zameranie na regionálny rozvoj a hodnotenie projektov EÚ 
navyše otvára zaujímavé kariérne možnosti aj v európskych 
a zahraničných inštitúciách. 

Predstavujeme našu katedru

Už je to 25 rokov, čo 
som založil túto katedru.

So mnou bude geogra�a 
cool.

Šefujem tejto katedre a 
naučím Ťa, kedy Slovensko 
dobehne západnú Európu.

Naučíme sa, že aj 
vlastný výskum môže 
byť užitočný.

Dozvieš sa, ako využívať 
eurofondy.

Dozvieš sa, kde a ako 
ušetriť peniaze nášmu 
štátu.

Naučím ťa, ako prilákať 
investorov na Slovensko.

Naučíme sa, ako 
upgreadnúť svoje mesto.

Naučím Ťa kriticky 
myslieť a bojovať proti 
korupcii.

profesor Milan Buček

docent a vedúci katedry
Štefan Rehák

odborný asistent
Rudolf Pástor

docentka 
Alžbeta Ivaničková

odborná asistentka
Paula Puškárová

docent a prodekan
Miroslav Šipikal odborný asistent

Tomáš Černěnko

odborný asistent
Tomáš Jacko

profesorka 
Elena Žárska


