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Dovoľte nám predstaviť sa 
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. bola založená v roku 1999. 

V rámci externého rozvoja vytvorila VŠMVV Praha na území Slovenskej republiky 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorý zahájil svoju činnosť v akademickom 

roku 2008/2009, na základe udelenia oprávnenia Ministerstva školstva. 
 

Základným cieľom školy je pripraviť študentov na kariéru spojenú s výbornou znalosťou 

súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor 

pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách, na pôde 

medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, 

nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, 

nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod. 
 

Chcete vkročiť do sveta VIP ako kvalifikovaní odborníci? 
 

Chcete kariérne i osobne rásť a získať kvalitné uplatnenie?  
 

Máte šancu! 
  

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných 

vztahů Praha, o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných 

vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného 

magisterského študijného programu „Medzinárodné a verejné vzťahy“: 
  

Bakalársky študijný program – 3 roky štúdia* 

udeľovaný akademický titul “bakalár” (Bc.) 

 1. Medzinárodné vzťahy a diplomacia 

  denné (prezenčné) aj externé (kombinované) štúdium 

 2. Verejná správa a styk s verejnosťou 

  externé (kombinované) štúdium 

 

Magisterský študijný program – 2 roky štúdia* 

udeľovaný akademický titul “magister” (Mgr.) 

 1. Medzinárodné a diplomatické štúdiá 

  denné (prezenčné) aj externé (kombinované) štúdium 

 2. Európske štúdiá a verejná správa 

  externé (kombinované) štúdium 
 

*uvádza sa štandardná dĺžka štúdia 
 

 študijné plány a metódy výučby prispôsobujeme spoločenským nárokom, 

požiadavkám a potrebám študentov 
 

  prinášame aktuálne informácie o trendoch v ponímaní a prístupe k medzinárodným  

a verejným vzťahom 
 

  vychovávame absolventov s globálnym rozhľadom, ktorí sú schopní komunikovať 

na vysokej úrovni a sú pripravení zastávať významné pozície na národnej 

i medzinárodnej úrovni 
 

  máme tím vysoko erudovaných pedagógov a odborníkov z praxe s bohatými 

skúsenosťami v odboroch, ktoré prednášajú 
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Akreditácia 
Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave spadá pod akreditáciu Vysokej školy 

mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

Zároveň v rámci komplexnej akreditácie v Slovenskej republike, ktorá prebiehala na VŠMVV 

Praha a vo Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave počas roka 2016 a 2017 

získala VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave od Akreditačnej 

komisie SR hodnotenie B+, čím škola splnila všetky zákonné podmienky na ďalšie pôsobenie 

na území Slovenskej republiky. 
 

Medzinárodná spolupráca 
VŠMVV Praha, o.p.s. je zaradená do programu Sokrates/Erazmus+. Študenti majú možnosť 

zúčastniť sa na výmenných študijných programoch na partnerských školách (Dánsko, 

Portugalsko, Grécko, Poľsko, Francúzsko, Turecko a pod.). 
 

Dĺžka a priebeh štúdia 
Bakalársky program 

Na úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu musí študent dosiahnuť 180 ECTS 

– kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 6 semestrov (3 akademické roky). 

Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád 

školy. 
 

Magisterský program 

Na úspešné ukončenie magisterského študijného programu musí študent dosiahnuť 120 ECTS 

– kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 4 semestrov (2 akademické roky).  

Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád 

školy. 
 

Služby študentom 
Knižnica 

Knižničný fond knižnice obsahuje: 

1. Odbornú literatúru k študijným odborom bakalárskeho a magisterského stupňa (domáce  

a zahraničné vedecké monografie, skriptá) 

2. Periodiká (politické, ekonomické a právnické časopisy, domáce a zahraničné vedecké 

odborné časopisy) 

3. Náučné slovníky (odborné encyklopédie obsahovo zamerané na predmety zo študijných 

plánov) 

4. Vysokoškolské záverečné práce 
 

Kopírovanie 

Škola poskytuje študentom možnosť kopírovania poznámok, prednášok, atď. 

na samoobslužnej kopírke.  

 

Prístup k Internetu prostredníctvom Wi-Fi 

Učebné a spoločné priestory sú pokryté bezdrôtovou sieťou Wi-Fi.  
 

 

Prístup k aktuálnemu spravodajskému servisu TASR 

Domáci, zahraničný, ekonomický a športový servis poskytujeme našim študentom zdarma.  
 

Seminár Praha 

Škola poskytuje a zabezpečuje pre študentov dopravu, poistenie, ubytovanie a raňajky 

v 4* htl. v Prahe na predmet "Seminár Praha". Tento seminár musí každý študent absolvovať 

1x za akademický rok. 
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Bakalársky študijný program  
 

Dĺžka a priebeh štúdia 

Na úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu musí študent dosiahnuť 180 ECTS 

– kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 6 semestrov. Pravidlá pre štúdium  

v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy. 
 

Akademický titul 

Absolventi bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia /Verejná 

správa a styk s verejnosťou získajú titul „bakalár“, skrátene „Bc.“ 
 

Štruktúra študijného plánu 

podrobnosti o vyučovaných predmetoch nájdete v študijnom pláne na www.vip-vs.sk. 

 

Medzinárodné vzťahy a diplomacia 
 

Forma a rozsah štúdia 

Študijný odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia sa otvára v kombinovanej (externej)  

a prezenčnej (dennej) forme štúdia. 

(1) Výučba pre kombinované štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 

6x za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň. 

(2) Výučba pre študentov prezenčného štúdia je stanovená vo výmere 13 týždňov/semester. 
 

Cieľ štúdia a profil absolventa 

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia  

a nadväzujúceho magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdia je 

pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok 

svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru 

predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných 

vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciách a orgánoch Európskej únie, na pôde 

medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE  

a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej  

aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach. 

 

Verejná správa a styk s verejnosťou 
 

Forma a rozsah štúdia 

Študijný odbor Verejná správa a styk s verejnosťou sa otvára v kombinovanej (externej) 

forme štúdia. Výučba je koncipovaná formou sústredení spravidla 6x za semester. Výučba 

prebieha v piatky poobede a soboty celý deň. 
 

Cieľ štúdia a profil absolventa 

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Verejná správa a styk s verejnosťou  

a nadväzujúceho magisterského študijného programu Európske štúdia a verejná správa je 

pripraviť absolventa na kariéru spojenú v rade profesných oblastí, predovšetkým 

na ministerstvách a ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy, v žurnalistike  

a v inštitúciách zákonodarnej a výkonnej moci. Absolvent sa vzhľadom na svoju odbornú  

a teoretickú prípravu bude môcť uplatniť aj v podnikoch a organizáciách, ktorých 

zakladateľom alebo podielnikom sú obce (mestá). Možnosť uplatnenia v regionálnych 

orgánoch štátnej správy a samosprávy, t.j. mestské podniky, rozpočtové a príspevkové 

organizácie, verejnoprospešné organizácie, nadácie a ďalšie organizácie verejného sektora. 
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Magisterský študijný program  
 

Dĺžka a priebeh štúdia 

Na úspešné ukončenie magisterského študijného programu musí študent dosiahnuť 120 ECTS 

– kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 4 semestrov. Pravidlá pre štúdium  

v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy. 
 

Akademický titul 

Absolventi magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdia / 

Európske štúdia a verejná správa získajú titul „magister“, skrátene „Mgr.“ 
 

Štruktúra študijného plánu 

podrobnosti o vyučovaných predmetoch nájdete v študijnom pláne na www.vip-vs.sk. 

 

Medzinárodné a diplomatické štúdia 
 

Forma a rozsah štúdia 

Študijný odbor Medzinárodné a diplomatické štúdia sa otvára v kombinovanej (externej)  

a prezenčnej (dennej) forme štúdia.  

(1) Výučba pre kombinované štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 

6x za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň. 

(2) Výučba pre študentov prezenčného štúdia je stanovená vo výmere 13 týždňov/semester. 
 

Cieľ štúdia a profil absolventa 

Cieľom štúdia magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdia je 

pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok 

svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru 

predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných 

vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciách a orgánoch Európskej únie, na pôde 

medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE  

a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej  

aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach. 

 

Európske štúdia a verejná správa 
 

Forma a rozsah štúdia 

Študijný odbor Európske štúdia a verejná správa sa otvára v kombinovanej (externej) forme 

štúdia. 

Výučba pre kombinované štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 

6x za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň. 
 

Cieľ štúdia a profil absolventa 

Cieľom štúdia magisterského študijného programu Európske štúdia a verejná správa je 

pripraviť absolventa na kariéru spojenú v rade profesných oblastí, predovšetkým 

na ministerstvách a ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy, v žurnalistike  

a v inštitúciách zákonodarnej a výkonnej moci. Absolvent sa vzhľadom na svoju odbornú  

a teoretickú prípravu bude môcť uplatniť aj v podnikoch a organizáciách, ktorých 

zakladateľom alebo podielnikom sú obce /mestá/. Možnosť uplatnenia v regionálnych 

orgánoch štátnej správy a samosprávy, t.j., mestské podniky, rozpočtové a príspevkové 

organizácie, verejnoprospešné organizácie, nadácie a ďalšie organizácie verejného sektora. 
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Prijímacie konanie pre akademický rok 2018/2019 
Prijímacie pohovory pre záujemcov o denné aj externé bakalárske a magisterské 

vysokoškolské štúdium sa uskutočnia v termínoch: 

1. termín 08.06.2018  podanie prihlášky do 20.05.2018 

2. termín 03.07.2018  podanie prihlášky do 21.06.2018 

3. termín 03.08.2018  podanie prihlášky do 25.07.2018 

4. termín 08.09.2018  podanie prihlášky do 03.09.2018 
  

Študijný program Forma 

štúdia
*1

 
Stupeň 

Titul 

absolventa 

Dĺžka 

štúdia
*2

 

Medzinárodné vzťahy a diplomacia P, K bakalársky Bc. 3 

Verejná správa a styk s verejnosťou K bakalársky Bc. 3 

Medzinárodné a diplomatické štúdia P, K magisterský Mgr. 2 

Európske štúdia a verejná správa K magisterský Mgr. 2 
*1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá) 

*2 Uvádza sa štandardná dĺžka štúdia v rokoch pre prezenčné aj kombinované štúdium 

 

Uchádzači o externú formu štúdia 

absolvujú prijímacie konanie formou ústneho pohovoru, ktorý je zameraný na overenie 

všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného
1
 prehľadu, 

komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru. 
  

Uchádzači o dennú formu štúdia 

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný
1
 prehľad a motivačný pohovor. 

 

Prihlášku môžete poslať elektronicky z www.vip-vs.sk, alebo poštou na tlačive (ŠEVT)  

na adresu školy. 
 

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky! 
 

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR a platí sa pri prihlásení bankovým 

prevodom na účet školy. 
 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave 

Tomášikova 22, 821 01 Bratislava 

IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC (SWIFT): UNCRSKBX  (Unicredit Bank) 

IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX (Tatra banka, a.s.) 

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal 

uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy. 

Konštantný symbol: 0308 
 

 

--- 

1 dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti, prehľad o aktuálnom politickom dianí doma i v zahraničí 

v rámci stredoškolskej problematiky. 

 

Literatúra: 

Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava, SPN 1995 

Barát, P. a kol.: Občianska náuka, Náuka o spoločnosti (prehľad SŠ učiva pre maturantov a uchádzačov 

o štúdium na VŠ), Bratislava, ENIGMA 

Dubcová, A. a kol.: Geografia, Bratislava, ENIGMA 

Vojčík, P. a kol.: Základy práva, Bratislava, ENIGMA 

Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie, Bratislava, SPN 1997 

Prípadne iné prehľady stredoškolského učiva z uvedených oblastí. 

http://www.vip-vs.sk/
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Školné pre akademický rok 2018/2019 
 

Poplatok - školné za štúdium na VŠMVV je stanovené nasledovne: 

  

 *Pri študijnom programe Verejná správa a styk s verejnosťou a Európske štúdia a verejná správa sa prezenčné 

(denné) štúdium neotvára. 

  

 

Uvedené školné je za celý akademický rok (2 semestre) a je možné platiť ho v dvoch 

splátkach (za zimný a letný semester osobitne). 

  

Prefinancovanie štúdia 

Školné je možné prefinancovať aj formou úveru. Škola spolupracuje s finančnými 

inštitúciami, ktoré poskytujú študentom VŠMVV výhodné podmienky. Pre podrobnejšie 

informácie kontaktujte Fond na podporu vzdelávania – www.fnpv.sk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií nájdete na našej web stránke www.vip-vs.sk.   

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať 

info@vip-vs.sk  

tel.: +421 917 234 560 

tel: +421 2 54 79 20 73 

 

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave 

Tomášikova 22 

821 02 Bratislava 

www.vip-vs.sk 

 

Študijný program 
Výška školného pre akademický rok 2018/2019 

prezenčné (denné) štúdium kombinované (externé) štúdium 

Medzinárodné vzťahy a diplomacia 

(Bc.) 

2100,- €  

(1050,- € / semester) 

1600,- €  

(800,- € / semester) 

Verejná správa a styk s verejnosťou 

(Bc.) 
–* 

1350,- €  

(675,- € / semester) 

Medzinárodné a diplomatické štúdia 

(Mgr.) 

2100,- €  

(1050,- € / semester) 

2100,- €  

(1050,- € / semester) 

Európske štúdia a verejná správa 

(Mgr.) 
–* 

1700,- €  

(850,- € / semester) 

http://www.vip-vs.sk/
mailto:info@vip-vs.sk


 

 


