
Chystáš sa 
študovať na 
vysokej 
škole?
Výsledky prieskumu



Metodika 
prieskumu

Zber údajov: 23. 1. – 19. 3. 2020

Metóda: elektronické dopytovanie

Súbor: žiaci maturitných ročníkov stredných 
škôl

Veľkosť súboru: 485 respondentov

Typ prieskumu: celoslovenský



Výsledky 
prieskumu

91 % maturantov si plánuje podať prihlášku na VŠ.

45 % maturantov si podáva dve prihlášky.

55 % si podáva viacero prihlášok na rovnaký typ 
VŠ, aby mali šancu dostať sa na niektorú z nich.

62 % maturantov sa o výbere VŠ rozhodujú sami.

Najdôležitejším kritériom pre výber vysokej školy 
je perspektíva dobrého zamestnania a dobré 
meno univerzity.

Od štúdia na vysokej škole maturanti očakávajú 
získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie.



Q: Plánuješ si podať prihlášku na vysokú 

školu? (n = 485 respondentov)
áno nie SPOLU

443 42 485

91,34%

8,66%

áno nie



Q: Na koľko vysokých škôl budeš posielať 

prihlášku? (odpovedalo 452 respondentov)
Jednu Dve Tri Štyri a viac SPOLU

103 203 81 65 452
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Q: Podávaš si prihlášku aj na zahraničnú 

vysokú školu? (odpovedalo 408 respondentov)

Áno, hlásim sa 

na vysokú 

školu do Českej 

republiky

Áno, hlásim sa 

na vysokú 

školu v 

rámciEÚ

Áno, hlásim 

sa na 

vysokú 

školu mimo 

EÚ Nie SPOLU

96 26 6 282 408
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medicína/

farmácia

ekonómia a 

manažment informatika

umenie/

dizajn/ar

chitektú

ra právo

média a 

komunikácia

cudzie 

jazyky pedagogika psychológia stavebníctvo

71 74 48 41 29 29 27 15 16 7
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Q: O aké štúdium máš najväčší 

záujem? (odpovedalo 357 respondentov)



Q: Podávaš si viacero prihlášok na rovnaký typ 

vysokej školy? (odpovedalo 483 respondentov)

áno, aby som 

mal/a väčšiu 

šancu dostať sa 

na niektorú z 

nich

nie, podávam si viacero 

prihlášok na rôzne 

vysoké školy, aby som 

mal šancu dostať sa 

aspoň na niektorú z nich nie SPOLU

268 146 69 483

55,49%
30,23%

14,29%

áno, aby som mal/a väčšiu šancu dostať sa na
niektorú z nich

nie, podávam si viacero prihlášok na rôzne vysoké
školy, aby som mal šancu dostať sa aspoň na
niektorú z nich

nie



Q: Čo očakávaš od vysokej školy? 

(odpovedalo 485 respondentov)

kvalitné 
vzdelanie

získanie 
nových 

skúseností
nové 

priateľstvá
možnosť 
cestovať zábava

359 375 231 193 145
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Q: Podľa akých kritérií si vyberáš vysokú školu?

(1 = najmenej dôležité / 5 = najviac dôležité)

(odpovedalo 484 respondentov)

možnosť 

dostať sa na 

VŠ bez 

prijímacích 

skúšok

dobré meno 

(prestíž 

univerzity)

perspektíva 

dobrého 

zamestnani

a sa po 

škole

matematika 

nie je 

povinný 

predmet

2,61 3,57 4,16 2,62

možnosť dostať sa na VŠ bez 
prijímacích skúšok

dobré meno (prestíž univerzity)

perspektíva dobrého 
zamestnania sa po škole

matematika nie je povinný 
predmet
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Q: Rozhoduješ sa o výbere vysokej školy sám? 

(odpovedalo 459 respondentov)
áno

nie, o výbere 

sa radím s 

rodičmi

nie, o výbere 

sa radím s 

kamarátmi SPOLU

284 119 56 459

61,87%

25,93%

12,20%

áno

nie, o výbere sa radím s rodičmi

nie, o výbere sa radím s kamarátmi



internetová stránka 

univerzity/fakulty

od známych, ktorí na 

univerzite/fakulte 

študujú/študovali

deň otvorených 

dverí 

univerzity/fakulty

sociálne siete 

univerzity/fakulty

internetová 

stránka 

www.portalvs.s

k

špecializované 

prílohy 

denníkov/magazí

nov iné SPOLU

271 67 62 24 24 2 34 484
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Q: Odkiaľ získavaš informácie o vysokej škole, na ktorej chceš 

študovať? (odpovedalo 484 respondentov)



Q: Na akej strednej škole študuješ?

(odpovedalo 384 respondentov)

4-ročné 

gymnázium

8-ročné 

gymnázium

stredná 

odborná 

škola

hotelová 

akadémia

obchodná 

akadémia

5-ročné 

gymnázium

163 28 85 44 41 23

42,45%

7,29%

22,14%

11,46%

10,68%

5,99%

4-ročné gymnázium

8-ročné gymnázium
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hotelová akadémia

obchodná akadémia

5-ročné gymnázium



V prípade otázok alebo bližších informácií kontaktujte:

Peter Krajčovič

peter.krajcovic@ucm.sk

0904 945 756

Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01  Trnava

https://fmk.sk/
https://www.facebook.com/FMK.UCM
https://instagram.com/fmk_ucm/
https://www.youtube.com/channel/UCGsatxJIVDo-JX4OfEKJvpg
mailto:peter.krajcovic@ucm.sk

