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Denník SME  

Internetovú mládež lákajú cez sociálne siete 

 

Videá na Youtube alebo aspoň facebookové profily majú aj slovenské univerzity. Propagujú na nich 

svoju školu, ale aj aktivity pre študentov rôznych komerčných firiem.  

Nebuď bábovka – neboj sa techniky. Aj takto sa rozhodla Slovenská technická univerzita v Bratislave 

prilákať stredoškolákov na štúdium. Video, ktoré sa snaží ukázať záujemcom o  štúdium na vysokej 

škole z vtipnejšieho uhľa pohľadu, zavesila univerzita na youtube. com začiatkom októbra. Má už viac 

ako 26¬tisíc kliknutí. Reakcie na video sú rôzne. Kritika sa zniesla hlavne na text piesne. Sú však aj 

pozitívne reakcie.  

Radšej seriózne  

STU sa inšpirovala videom, ktoré pred rokom zverejnila VUT (Vysoké učení technické) v Brne. Za rok si 

video pozrelo viac ako 700¬tisíc ľudí.  

Náborové videá na youtube. com majú zavesené aj iné slovenské vysoké školy. Ide však o serióznejšiu 

prezentáciu svojej histórie či výsledkov. Prečo nejdú zábavnou cestou, objasňuje napríklad Andrea 

Földváryová, vedúca oddelenia vzťahov s  verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave: „Zábavné 

videá nesporne dokážu upútať pozornosť, nepredpokladáme však, že na ich základe by sa maturant 

rozhodol pre výber vysokej školy či konkrétneho študijného programu.“  

Informácie na Facebooku  

Ak nie cez Youtube videá, tak mnohé univerzity komunikujú cez sociálne siete. Viaceré majú 

facebookový profil. Uverejňujú na nich napríklad aj také informácie pre študentov, ako sú termíny 

imatrikulácií či promócií. „Šírenie informácií takouto formou považujeme za celkom prirodzené v  

dnešnej elektronickej ére,“ hovorí Daniel Pella, poverený výkonom funkcie dekana Lekárskej fakulty 

UPJŠ v Košiciach.  

Niektoré školy, ako napríklad Ekonomická univerzita v  Bratislave uverejňuje na svojom profile aj 

rôzne projekty súkromných firiem, v  ktorých ponúkajú napríklad možnosť zúčastniť sa na stáži v  

zahraničí. Ale napríklad aj možnosť dobitia si kreditu na stravovanie zadarmo cez bankovú mobilnú 

aplikáciu.  

Problémom však pri facebookových profiloch môže byť to, že ak nepoznáte presný názov, môžete sa 

dostať na úplne iný profil, ktorý sa tvári ako oficiálny univerzitný.  

 

(Skrátené) 

 


