
Rozpočet vysokoškoláka 

 

V dnešnej rýchlej dobe počítačov, internetu a neustáleho zhonu, kde väčšina ľudí žije 

na dlh, je dôležité vedieť si zostaviť rozpočet, či už rodinný alebo rozpočet na štúdium na 

vysokej škole.  

 

Život študenta vyjde určite stovky eur ročne. Ušetriť je možné štúdiom v mieste 

bydliska alebo jeho blízkosti a s podporou bývania a stravovaním u rodičov. Výšku výdavkov 

v rozpočte určite ovplyvní aj typ školy – verejná alebo súkromná. Študenti, ktorí študujú 

v cudzom meste  a na viac na súkromnej vysokej škole by mali popri štúdiu zarábať alebo 

zobrať si študentskú pôžičku od banky. 

 

Základné položky výdavkovej časti rozpočtu študenta sú: 

 

Pravidelné – čiastočne ovplyvniteľné 

Ubytovanie 

Stravovanie 

Cestovné 

Nepravidelné - ovplyvniteľné 

Skriptá, knihy 

Ďalšie výdavky podľa osobnej potreby – oblečenie, zábava, telefón, jedlo 

 

Príjmová časť rozpočtu je značne obmedzená. Mnoho študentov je závislých od 

príjmov rodičov. To sa týka hlavne začínajúcich študentov, ktorí sa na štúdium na vysokej 

škole adaptujú a nehľadajú si brigádu. Preto budeme aj my v ďalšej časti práce vychádzať 

z alternatívy, že sme bez príjmov z brigád. 

 

V našej práci s názov Rozpočet vysokoškoláka, porovnávame  základné potreby 

vysokoškoláka, ktoré sú potrebné pre štúdium na vysokej škole. Konkrétne išlo o porovnanie 

cien  štúdia na dvoch vysokých školách, a to na Masarykovej univerzite v Brne 

a Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ako je z názvov miest zrejmé, školy boli v dvoch 

rozdielnych štátoch.  

 

Porovnávali sme naozaj len to najnevyhnutnejšie, konkrétne ceny ubytovania, stravy 

a cestovania do mesta štúdia. Potrebné informácie o cene ubytovania, stravy a dopravy sme 

zisťovali na stránkach univerzít a poskytovateľov prepravy osôb. Postupne sme získavali 

približný prehľad o jednotlivých cenách v týchto mestách. Ceny v Brne sme prepočítavali 

kurzom komerčnej banky ČSOB k prvému dňu v mesiaci. 

 

Na konci práce sme zistili rozdiel cien  medzi dvomi školami v dvoch rôznych štátoch. 



 

Prehľad  vypočítaných nákladov na   štúdium v jednotlivých mestách v eurách za 

semester  

 

 september október november december január spolu 

Bratislava 

V 
172,23 141,64 141,64 160,54 155,86 772,27 

Bratislava 

A 
177,63 148,84 148,84 167,74 163,24 806,29 

Brno V 209,66 248,71 238,96 242,25 217,26 1156,84 

Brno A 220,86 268,71 258,96 262,25 232,26 1243,04 

Vysvetlivky k tabuľke: V – doprava vlakom, A- doprava autobusom 

 

 

V Bratislave je pri rôznych spôsoboch dopravy rozdiel 34, 02 € za semester. 

V Brne je to až 86,20 €.  

Rozdiel medzi Bratislavou a Brnom predstavuje 384,57 až 470,77 € za semester štúdia. 

Pre lepšiu názornosť uvádzame aj grafické porovnanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostavenie rozpočtu, či už domácnosti alebo študenta, je proces, ktorý by pre rozhľadeného 

a ekonomicky mysliaceho človeka nemal byť problém. Dobre zostavený rozpočet môže 

pomôcť vyriešiť zlú ekonomickú situáciu a nájsť miesta, v ktorých sa zbytočne plytvá a kde sa 

dá ušetriť možno až desiatky eur. 
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     Náš rozpočet by mal byť akousi ukážkou ako sa má správne postupovať pri zostavení 

rozpočtu. Môže pomôcť nie len študentom, ktorí chcú študovať na nami vybraných školách, 

ale aj ostatným študentom, ktorí majú záujem o štúdium na hociktorej vysokej škole. Tiež 

môže pomôcť ľuďom, ktorí by si chceli zostaviť rozpočet, ale nevedia ako na to.  

 Podrobnejšie informácie a pomoc so zostavením rozpočtu  na adrese: 

lukas.simkovic@soshotel.sk 

Lukáš Šimkovič, 4.A 
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