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Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je perspektíva 
dobrého zamestnania a dobré meno univerzity 
 
Trnava, 23. 3. 2020 – Od štúdia na vysokej škole očakávajú maturanti získanie 
nových skúseností a kvalitné vzdelanie, najdôležitejším kritériom pri výbere 
vysokej školy je však perspektíva dobrého zamestnania. Maturanti si 
najčastejšie podávajú prihlášky na dve vysoké školy. Informácie o možnosti 
štúdia najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity. Vyplýva to 
z celoslovenského prieskumu, ktorý v období 23. 1. – 19. 3. 2020 zrealizovala 
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. 
 
Prihlášku na vysokú školu si podalo alebo si plánuje podať 91 % oslovených 
stredoškolákov. Najväčší záujem je pritom o štúdium ekonómie a medicíny. 
Nasledujú informatika, umenie/dizajn/architektúra, právo, médiá a komunikácia, či 
cudzie jazyky. 
 
Najčastejšie si maturanti podávajú na vysokú školu dve prihlášky. 55 % 
stredoškolákov uviedlo, že si podáva viacero prihlášok na rovnaký typ vysokej školy, 
aby mali šancu dostať sa na niektorú z nich. 30 % uviedlo, že si podáva viacero 
prihlášok na rôzne vysoké školy, aby mali šancu dostať sa aspoň na niektorú z nich. 
 
O výbere vysokej školy sa maturanti najčastejšie rozhodujú sami. V prieskume túto 
možnosť uviedlo 62 % respondentov. 26 % sa o výbere radí s rodičmi a takmer  
12 % s kamarátmi. Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je perspektíva 
dobrého zamestnania a dobré meno univerzity. 
 
Od štúdia na vysokej škole maturanti očakávajú získanie nových skúseností 
a kvalitné vzdelanie. Takmer polovica očakáva nové priateľstvá. Nasleduje možnosť 
cestovania a zábava. Informácie o vysokých školách najčastejšie získavajú 
z internetovej stránky univerzity, nasledujú informácie od známych, ktorí na škole 
študovali a deň otvorených dverí. 
 
Takmer 69 % maturantov si podáva prihlášku na slovenskú vysokú školu. Zo 
zahraničných je najväčší záujem o štúdium v Českej republike. 
 
V minulom roku získalo na Slovensku diplom 30 804 absolventov I. a II. stupňa 
v dennej forme štúdia, z toho 1 670 absolventov pochádzalo zo zahraničia. 
V externej forme štúdia získalo diplom 5 912 absolventov. Celkovo študovalo na 
vysokých školách 105 393 študentov v dennej forme a 22 956 v externej forme (I. 
a II. stupeň, verejné, súkromné a štátne vysoké školy). Najviac zahraničných 
študentov pochádzalo z Ukrajiny (3 749, verejné vysoké školy). 
 
Prieskum na vzorke 485 maturantov realizovala Fakulta masmediálnej komunikácie 
UCM v Trnave v období 23. 1. – 19. 3. 2020 prostredníctvom elektronického 
dopytovania. 
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Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou zo štyroch fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave. Je mladá, moderná, dynamická a ako prvá na Slovensku začala poskytovať 
komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie. V súčasnosti poskytuje štúdium v 
piatich študijných programoch: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, 
media relations, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier. Okrem bakalárskeho, 
magisterského a doktorandského štúdia realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Ako 
jediná fakulta v Čechách a na Slovensku má registrované v prestížnej svetovej databáze 
Web of Science až tri vedecké časopisy: Communication Today, European Journal of Media, 
Art and Photography a Lege Artis. Language yesterday, today and tommorow. 
 
 
Viac informácií poskytne: 
 
Peter Krajčovič 
Fakulta masmediálnej komunikácie  
UCM v Trnave 
peter.krajcovic@ucm.sk 
0904 945 756 
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