
Interná smernica č. 2/2017 
 
 

Cenník služieb 
Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou a Kariérneho centra  

Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 
 

1. Kariérne centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „KC EU v Bratislave“)  
je sprostredkovateľské centrum v oblasti uplatňovania absolventov EU v Bratislave 
v praxi. Je komplexným pracoviskom zohľadňujúcim potreby študentov, absolventov 
a klientov EU v Bratislave. Jeho poslaním je pomôcť študentom v hľadaní, príprave a 
sprostredkovaní ich budúcej kariéry už počas ich štúdia na univerzite 
a spoločnostiam nájsť vhodných absolventov. 

 
2. V súvislosti s existenciou KC EU v Bratislave, ktoré je súčasťou Centra komunikácie 

a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave stanovujem týmto poplatky za využívanie 
služieb KC EU v Bratislave od 1.4.2017. 

 
Služba cena cena s DPH 

Zverejnenie 1 pracovnej ponuky na webovej 
stránke KC EU v Bratislave 
www.euba.sk/kariera 
 

20,83 EUR/za pozíciu 25 EUR/za pozíciu 
 

Zverejnenie 5 a viac pozícií na na webovej 
stránke KC EU v Bratislave 
www.euba.sk/kariera 
 

8,33 EUR/za pozíciu 10 EUR/za pozíciu 

Zverejnenie 1 brigády pre študentov  na webovej 
stránke KC EU v Bratislave 
www.euba.sk/kariera 
 

12,50 EUR/za pozíciu 15 EUR/za pozíciu 

Zverejnenie 5 brigád a viac na na webovej 
stránke KC EU v Bratislave 
www.euba.sk/kariera 
 

4,17 EUR/za pozíciu 
 

5 EUR/za pozíciu 
 

Výlep reklamných-informačných plagátov –   
3 kusy/2 týždne + 100 letákov 
 

 12,50 EUR 15 EUR 

Celoročná spolupráca: 
- nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve EU v Bratislave (vymedzené 
reklamné plochy vo vestibuloch) 

-  neobmedzený počet zverejňovania 
pracovných pozícii a brigád na stránke 
KC EU v Bratislave 
www.euba.sk/kariera, 

- zverejnenie loga na stránke KC EU 
v Bratislave www.euba.sk/kariera,  

- 4 promo akcie vo vestibuloch  
EU v Bratislave 

- samostatne stojaci reklamný nosič 
/vestibul/ 

 

800 EUR 960 EUR 

Polročná spolupráca: 
- nájom nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve EU v Bratislave (vymedzené 
reklamné plochy vo vestibuloch) 

 
400 EUR 

 
480 EUR 
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- neobmedzený počet zverejňovania 
pracovných pozícii a brigád na stránke 
KC EU v Bratislave www.euba.sk/kariera 

- zverejnenie loga na KC EU v Bratislave 
www.euba.sk/kariera,  

- 2 promo akcie vo vestibuloch  
EU v Bratislave 

- samostatne stojaci reklamný nosič 
/vestibul/ 

 

Poplatok za dvojdňovú účasť na veľtrhu práce 
a kariérneho poradenstva Kariérna cesta pre 
partnerov so zaplatenou celoročnou 
spoluprácou alebo polročnou spoluprácou 
 

500 EUR 
 
 
 
 

600 EUR 
 
 
 
 

Poplatok za dvojdňovú účasť na veľtrhu práce 
a kariérneho poradenstva Kariérna cesta 
 

600 EUR 
 

720 EUR 

Poplatok za jednodňovú účasť na veľtrhu práce 
a kariérneho poradenstva Deň absolventov pre 
partnerov so zaplatenou celoročnou alebo 
polročnou spoluprácou 

250 EUR 
 
 

 
 

300 EUR 
 
 

 

Poplatok za jednodňovú  účasť na veľtrhu práce 
a kariérneho poradenstva Kariérna cesta 
 

300 EUR 360 EUR 

 
 
 

3. Prostriedky získané za poskytovanie služieb KC EU v Bratislave sú výnosom 

podnikateľskej činnosti EU v Bratislave a vedú sa na účte číslo SK34 8180 0000 0070 
0007 4503. 
 

4. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice stráca platnosť interná smernica 3/2012. 
Cenník služieb KC EU v Bratislave zo dňa 15.4.2012. 
 

 
 
Táto smernica nadobúda účinnosť 1.4. 2017. 
 

      
 

 
 
 
 
 
       
 

      prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                                                                   rektor EU v Bratislave 
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