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“Štúdiom na odbore som získal informácie o zákonoch, ktoré 
riešia správu vecí verejných, poznatky o kompletnom 
fungovaní jednotlivých úrovní samospráv a štátnej správy a 
samosprávy a ich interakcií. Odbor VSRR je správnou voľbou 
pre praktického občana.”

Ing. Juraj Hort, poslanec
Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Nová Dubnica

“Odbor VSRR vnímam ako jeden z najlepších odborov EU v 
Bratislave. Na prvom mieste je aktuálnosť preberaných tém, 
študijných podkladov, aj samotných prednášajúcich, 
ktorými boli často ľudia z praxe. Výučba často prebiehala 
formou tímovej práce a workshopov, ktoré si študenti 
zapamätajú viac než teóriu.”

Ing. Veronika Holičová, grantový konzultant
Octigon, a.s.

“Veľkou výhodou absolventa je schopnosť pracovať a 
adaptovať sa na fungovanie v multi-sektorových tímoch. 
Vďaka analytickému a projektovému prístupu vo vzdelávaní 
odbor vytvára podmienky prinášajúce riešenia a výsledky.”

Ing. Martin Bezek, projektový manažér,
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Bratislavský 
samosprávny kraj

“Odbor mi pomohol zorientovať sa v dôležitých oblastiach 
mojej súčasnej práce, ktorou je dohľad nad implementáciou 
projektov �nancovaných z Nórska, Islandu a Lichtenštajns-
ka.”

Ing. Jaroslav Mojžiš, riaditeľ
Odbor grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR

“Štúdium má pripravilo na prostredie prípravy a imple-
mentácie projektov. Získal som vedomosti o samospráve, 
ktorá je našim častým klientom a prehľad o fungovaní 
štátnej správy, ktorá zodpovedá za kontrolu a imple-
mentáciu projektov.”

Ing. Matej Mikuška, projektový a �nančný manažér 
Cassis consult, s.r.o.

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Národohospodárska fakulta

Verejná správa a regionálny rozvoj
študijný program 1. stupňa vysokoškolského štúdia

REP2 - Regionálna ekonómia a politika
UEAP - Urbánna ekonómia a plánovanie
RMMT - Regionálny a mestský manažment
REGSR - Regionálna geogra�a SR
EŽP - Ekonómia životného prostredia
WRE2 - Workshop z regionálneho rozvoja 2
KPOL - Komunálna politika

RPP - Regionálne podnikateľské prostredie
GSO - Geogra�a sieťových odvetví
RPEÚ - Regionálna politika EÚ

MIE2 - Mikroekonómia 2
MAE2 - Makroekonómia 2
F3S - Financie tretieho sektora
ETP - Ekonómia trhu práce
KVAŽ - Kvalita života
ŠSE - Štrukturálne súvislosti v ekonomike

KSVS - Komparácia systémov verejnej správy
VPOL - Verejná politika
WVS2 - Workshop z verejnej správy 2
BOB - Bonita obce
ETVS - Etika vo verejnej správe
KMVS - Krízový manažment vo verejnej správe
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Prečo študovať verejnú správu 
a regionálny rozvoj?

Obce, mestá a regióny predstavujú priestor pre sebar-
ealizáciu každého z nás. Sú miestom, kde žijeme, 
tvoríme hodnoty,  zabávame sa, napĺňame svoje plány 
a potreby šťastného života. Aby dokázali plniť tieto 
nároky v meniacom sa prostredí, potrebuje naša 
spoločnosť kvali�kovaných  ľudí,  ktorí vedia identi-
�kovať možnosti ich 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 vere-
jné rozhodnutia a podieľať sa na rozvoji štátnych a 
samosprávnych inštitúcii na centrálnej, regionálnej a 
miestnej úrovni vrátane európskych štruktúr. Okrem 
toho sa absolventi uplatňujú aj v komerčnej sfére v 
oblasti  poradenstva.

- Získate vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach: 
Projektový manažment, Manažment �nančných zdro-
jov, Európska únia, Mestský marketing, Občianska 
participácia, Lokálny rozvoj, Územné plánovanie, 
Geogra�a Slovenska, Životné prostredie.

- Kladieme dôraz na prepojenie s praxou. Spolupracu-
jeme s viacerými organizáciami, ktoré umožňujú rieše-
nie spoločných projektov, zapojenie do pedagog-
ického procesu a absolvovanie stáží a odborných praxí 
študentov a doktorandov. Našimi partnermi sú 
centrálne inštitúcie štátnej správy a územnej samo-
správy, poradenské a konzultačné �rmy, zaoberajúce 
sa problematikou regionálneho rozvoja, kohéznej 
politiky, tvorbou projektov a programov pre verejné  
inštitúcie a podporou podnikania: Ministerstvo vnútra 

... a navyše získate:

- skúsenosti a poznatky pri svojom zapojení do rieše-
nia projektov, ktoré katedra rieši pre prax ako napr. 
Hodnotenie vplyvov MS 2011 v hokeji , Hodnotenie 
vplyvu vstupu HC Slovan Bratislava do KHL

- skúsenosti s prácou s modernými technológiami: 
počas štúdia budete pracovať v Laboratóriu 
regionálnych analýz a prognóz, s využitím 
geogra�ckých informačných systémov (MapInfo, 
QGIS), analytických a štatistických programov (IBM 
SPSS, GeoDa, Stata,EViews, Matlab).

- mäkké zručnosti: dávame dôraz na prácu v tíme, 
vodcovstvo, kritické myslenie, komunikačné a 
prezentačné zručnosti.

- získate výhody elektronického vzdelávania: máme 
spracované e-learningové kurzy, študentom 
umožňujeme využívať katedrovú časopiseckú a 
učebnicovú knižnicu.

Novinka v prijímacom konaní
- na 2.stupeň štúdia budete prijatí bez absolvovania 
prijímacej skúšky, pokiaľ ste absolventi 1. stupňa 
štúdia odborov: 3.1.7 Verejná politika a verejná 
správa a všetkých ekonomických odborov 3.3.1 až 
3.3.24.

- ak ste absolventi 1.stupňa štúdia z príbuzného 
odboru, predložíte výpis absolvovaných predmetov. 
Ak garant odboru bude konštatovať súlad programu s 
programom VSRR,  budete prijatí bez absolvovania 
prijímacej skúšky. V priebehu štúdia  vykováte 
skúšky, ktoré garant určil ako diferenčné. 

<

SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislavský samo-
správny kraj, Únia miest SR, Consulting associates, 
s.r.o. Bratislava, Centire, s.r.o. Bratislava. Tieto organizá-
cie sú aj potenciálnym zamestnávateľom absolventov 
odboru. 

Prečo študovať odbor práve 
na NHF EU v Bratislave?

- 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 
nemeckom jazyku a sprostredkujeme zahraničnú 
mobilitu študentov.

- Absolvovanie štúdia v Bratislave umožňuje najlepšie 
možnosti výberu zo širokého spektra potenciálnych 
zamestnávateľov a zaujímavého platového ohod-
notenia.

- 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.


