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VÝDAVKY ŠTUDENTOV – KTO MÍŇA 
VIAC? 

 
EXPENDITURES OF STUDENTS - WHO SPENDS MORE? 
 
Martin Angelovič, Barbora Harizal 1 
 
Martin Angelovič pôsobí na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty 
humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Vo svojom výskume sa venuje problematike 
kvality života, hraniciam a cezhraničnej spolupráci, regionálnym disparitám a geografii 
obchodu.  
 
Barbora Harizal pôsobí na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty 
humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Vo svojom výskume sa venuje problematike 
regionálneho rozvoja v zmysle sieťovania, klastrovej spolupráce a inovačného rozvoja, ako aj 
geografii obchodu. 
 
Martin Angelovič is a lecturer at the Department of Geography and Applied Geoinformatics, 
Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov. His research is 
focused on the issues of quality of life, borders and cross-border cooperation, as well as 
regional disparities and geography of trade.  
 
Barbora Harizal is a lecturer at the Department of Geography and Applied Geoinformatics, 
Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov. Her research is 
focused on the issues of regional development in terms of networking, cluster cooperation and 
innovation development as well as geography of trade.  
 
Abstract 
In the presented contribution we deal with the expenditures of university students. Our goal is 
to present the research results examined at the seminars of Geography of Trade. We study the 
differences in expenditures of students according to gender, way of study and their place of 
residence during the term of study. Based on the observed average expenditures during the 
week, we set the average costs of study at the university. The main objective is to find out 
whether the university study is cheaper in the city of their residence than in another city. 
Key words: expenses, student, school, study 
 

1 Adresa pracoviska: RNDr. Martin Angelovič, PhD., RNDr. Barbora Harizal, PhD., Katedra geografie a 
aplikovanej geoinformatiky, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita,  
Ulica 17. novembra 1, 080 01 Prešov 
E-mail: angelovic.martin@gmail.com, barbora.nemethyova@gmail.com 
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Abstrakt 
V predkladanom príspevku sa venujeme problematike výdavkov študentov. Naším cieľom je 
prezentácia výsledkov výskumu prebiehajúceho na hodinách geografie obchodu. Venujeme sa 
rozdielom vo výdavkoch študentov podľa štruktúry respondentov na základe pohlavia, 
spôsobu štúdia a podľa miesta ich bydliska počas semestra. Na základe zistených priemerných 
výdavkov počas týždňa, stanovujeme priemerné výdavky na štúdium na vysokej škole. 
Základným cieľom je zistenie či je štúdium na vysokej škole v mieste svojho bydliska 
lacnejšie ako v inom meste.  
Kľúčové slová: výdavky, študent, škola, štúdium 
 
Úvod 
Problematike študentského života a s ním spojených výdavkov na živobytie sa na Slovensku 
venuje malá pozornosť. Aj napriek tomu, že študenti majú svoje zastúpenie v poradných 
orgánoch ministerstva (Študentská rada vysokých škôl – ŠRVŠ, je jedným z troch poradných 
orgánov Ministerstva školstva), o študentstve sa veľa nehovorí ak tak prevažne iba v 
ekonomických súvislostiach. V tomto smere sa spomínajú najmä výdavky na študentstvo vo 
forme sociálnych štipendií. Veľmi málo pozornosti sa venuje štruktúre výdavkov študentov, 
rozdielom medzi pohlaviami či medzi odbormi štúdia.  

V príspevku približujeme výdavky študentov bakalárskeho stupňa vysokoškolského 
štúdia Prešovskej univerzity, Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky. Našim cieľom 
je priblížiť nielen priemernú výšku výdavkov študentov počas semestra štúdia, a počas celého 
štúdia ale aj štruktúru výdavkov študentov. Prinášame tiež výsledky analýzy výdavkov na 
základe miesta bydliska študentov. Tento aspekt nás ako príslušníkov geografickej komunity 
špeciálne zaujímal. 
 
Stav riešenej problematiky a metodika výskumu 
Výdavky študentov sa sporadicky stávajú témou novinárskych príspevkov. Spomeňme 
napríklad články ako - Koľko stojí vysokoškolák? – SME.SK, či Na čo míňa váš študent? – 
PLUSKA.SK. V odbornej literatúre sa však tejto téme podľa nášho názoru venuje malá 
pozornosť. S určitou pravidelnosťou sa výdavkom študentov venuje Ústav informácií 
a prognóz školstva, ktorý realizoval výskum výdavkov študentov v roku 2007 a výsledky 
zverejnil vo voľne dostupnom dokumente Sociálne a ekonomické podmienky študentov 
denného štúdia verejných vysokých škôl na Slovensku v roku 2007. Systematickému 
vedeckému bádaniu sa v tejto problematike venuje málo pozornosti a to bolo jedným 
z podnetov pre realizáciu nášho výskumu.  

Našou snahou bolo získanie čo najhodnovernejších údajov priamo od študentov. Celý 
výskum prebiehal anonymne a dôvera zo strany výskumníka aj respondentov bola pre nás 
prioritou. Pre účel získania validných údajov od študentov sme vytvorili anonymný dotazník – 
výkaz výdavkov študentov. Jednalo sa týždenný výkaz výdavkov a počas nášho výskumu sa 
nám podarilo zozbierať 818 týždňových výkazov študentov. Výskum prebiehal počas štyroch 
semestrov a zúčastnilo sa ho 102 študentov bakalárskeho stupňa štúdia.  
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Vo výkaze študenti rozdeľovali svoje výdavky nielen podľa dní v týždni ale aj podľa skupín 
výdavkov. Skupiny výdavkov sme vytvorili na základe diskusie priamo so študentmi počas 
prípravnej fázy výskumu. Mali nasledovné charakteristiky: 
Škola: Do tejto skupiny boli zahrnuté všetky výdavky spojené so štúdiom študentov, teda 
nákup kníh, nákup školských pomôcok, pier a pod., kopírovanie či vstupné do internetových 
kaviarní pokiaľ išlo o návštevu za účelom štúdia.  
Strava: Do tejto skupiny boli zahrnuté výdavky študentov spojené so stravovaním, teda 
objednávanie obedov v študentskej jedálni, či v iných stravovacích zariadeniach a bežné 
nákupy potravín bez cigariet a alkoholu. 
Ubytovanie: V tejto skupine výdavkov sme zbierali údaje o výdavkoch spojených s 
ubytovaním, teda poplatky za ubytovanie, napr. na internáte aj s prídavnými poplatkami (za 
spotrebiče), nájom privátnej izby a všetky účty spojené s ubytovaním. Do tejto kategórie sme 
zaradili aj výdavky spojené s telefonovaním a internetom, nie však návštevy internetových 
kaviarní.  
Cestovné: Všetky výdavky spojené s cestovaním - lístky MHD, SAD, taxi služby a podobne. 
Zábava: Výdavky spojené so zábavou ako platby za kino, kávu, či spoločenské posedenia. 
Návštevy kúpalísk, festivalov a iných spoločenských akcií za účelom zábavy. Tu sme sa 
rozhodli nezaradiť výdavky na alkohol, ktoré skúmame v osobitnej skupine výdavkov.  
Alkohol: V tejto skupine výdavkov sme sa snažili zistiť koľko minú študenti na alkohol. 
Jednalo sa o všetky platby za alkohol - víno, pivo, koňak či iný alkohol (40% a viac) buď 
voľne dostupný - voľný predaj - tiež aj predaj v podnikoch – pivo, „poldeci“. 
Cigarety: Platby za cigarety a všetky tabakové výrobky, ako aj výrobky slúžiace ku 
„konzumácii“ tabaku.  
Šaty a doplnky: Výdavky spojené s nákupom šatstva a doplnkov, ako bižutérie a pod. Tiež 
nákup obuvi a iného tovaru ako retiazky či hodinky. 
Hygiena: Výdavky spojené s hygienickými potrebami.  
Voľný čas: Výdavky spojené s voľnočasovými aktivitami - šport, koníčky. 
Iné: Výdavky inde nezaradené. 
Študenti mohli na základe stanovených kategórií výdavkov zaraďovať svoje výdavky počas 
celého týždňa podľa jednotlivých dní, v ktorých daný výdavok mali. 
 
Dotazníkový prieskum sme realizovali vo vybraných skupinách študentov predmetu 
Geografia obchodu počas rokov 2013 až 2015. Pri dotazníkovom prieskume sme spracovali 
na základe metódy výskumného súboru. Tento súbor je charakterizovaný ako množina 
objektov, ktorých sa výskum dotýka a na ktorých sa majú výsledky výskumu vzťahovať 
(Raichel 2009).  

Zozbierané údaje hodnotíme vo viacerých úrovniach. V prvej úrovni porovnáme 
výsledky študentov podľa jednotlivých odborov štúdia. V tejto časti sa zameriame na 
hodnotenie rozdielov medzi jednotlivými odbormi štúdia teda medzi jednoodborovým 
štúdiom geografie v regionálnom rozvoji a dvojodborovým štúdiom učiteľstva geografie v 
kombinácii s iným predmetom. V druhej úrovni hodnotíme výdavky študentov na základe 
štruktúry respondentov. V tretej úrovni analyzujeme výdavky študentov ako jeden celok. 
Prinášame analýzu výdavkov bez rozdielu semestrov či odborov štúdia. Zameriavame sa na 
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rozdiely v štruktúre študentov podľa pohlavia, miesta bydliska či spôsobu života počas 
semestra. Poslednom úrovňou hodnotenia výsledkov nášho výskumu je záverečné zhrnutie 
našich výsledkov v závere príspevku.  

Výsledkom nášho výskumu je zhodnotenie priemerných výdavkov študentov vysokej 
školy počas semestra štúdia a počas celého štúdia. Pri realizácii výskumu za použitia 
metodologických postupov opísaných v tejto kapitole, predpokladáme vysokú validitu a 
reliabilitu našich výsledkov. 

V analýze sme sa venovali základnej charakteristike jednotlivých súborov na základe 
analýzy zozbieraných dát. Analýzu sme prevádzali pomocou programu Microsoft Excel 2010. 
Budeme sa tiež pridržiavať knižných publikácií venujúcich sa problematike analýzy dát, ako 
napr. Hendl 2008, Raichel 2009, Král 2010 či Chajdiak 2013. 

 
Porovnanie výdavkov študentov podľa odborov štúdia 
Na katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky je možné študovať geografiu ako vedecký 
smer samostatne teda jednoodborovo, alebo v kombinácii s iným predmetom, teda 
dvojodborovo. Keďže pre PU je charakteristická možnosť výberu jednoodborového resp. 
dvojodborového spôsobu štúdia na viacerých katedrách, vo výskume sme sa zamerali najmä 
na zistenie rozdielov vo výdavkoch týchto dvoch skupín študentov a výsledky sme porovnali. 
Náš výskum prebiehal na hodinách Geografie obchodu, ako súčasť seminárov. V oboch 
prípadoch sme výskum realizovali na bakalárskom stupni štúdia. Je potrebné poznamenať, že 
v jednoodborovom štúdiu bol náš výskum realizovaný v skrátenom semestri a preto sú 
celkové výdavky študentov počas semestra nižšie ako pri dvojodborovom štúdiu. Veríme, že 
výsledky porovnania týchto dvoch prípadov sú aplikovateľné aj na ostatné katedry. 
 
Jednoodborové štúdium – Geografia v regionálnom rozvoji 
Jednoodborové štúdium sme skúmali v letnom semestri 2014 a v letnom semestri 2015. 
Nášho výskumu sa v odbore Geografia v regionálnom rozvoji zúčastnilo spolu 61 študentov, z 
ktorých bolo 25 mužov a 36 žien. Pomer mužov a žien bol 41 % mužov a 59 % žien. 
Priemerný vek študentov bol 21,9 roka.  

V tejto skupine študentov bolo 16,4 % z mesta Prešov, 26,2 % študentov žilo v inom 
meste a 57,4 % študentov žilo v obciach. V rodine (v spoločnej domácnosti s rodičmi) počas 
semestra v tejto skupine študentov žilo až 73,8 % študentov. Na internáte bývalo 19,7 % a na 
priváte 6,6 % študentov.  

Priemerné výdavky študentov počas semestra boli na úrovni 341,1 €. Priemerné 
týždenné výdavky študentov boli na úrovni 48,8 € týždenne. Najviac študenti míňali na stravu 
– 9,0 € týždenne, čo predstavovalo 18,4 % z ich celkových výdavkov. Výdavky na školu 
predstavovali iba 2,5 € v priemere (5,0 % výdavkov). Zaujímavé je, že v tomto odbore podľa 
našich výsledkov míňajú študenti viac na alkohol – 4,37 € (8,9 % všetkých výdavkov) ako na 
školu. Zaujímavé je tiež postavenie výdavkov na ubytovanie, ktoré zaberá iba 6,7 % všetkých 
priemerných výdavkov. Tento fakt súvisí so štruktúrou bývania študentov, nakoľko v tejto 
skupine žilo až 73,8 % študentov v rodine.  
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Porovnanie miesta bydliska študentov a ich priemerných výdavkov prináša nové skutočnosti. 
Najviac v priemere míňali študenti pochádzajúci z iného mesta ako mesto Prešov – 358,9 €. 
Študenti z mesta Prešov minuli za semester 321,2 € a študenti z obcí 338,6 €.  

Porovnanie mesto vidiek vyznieva nasledovne. Študenti žijúci v mestách minuli za 
semester v priemere 344,4 € a študenti z obcí 338,6 €. Študenti z miest teda v priemere míňali 
viac ako študenti z obcí, pričom rozdiel predstavuje iba 1,7 %. Väčšiu validitu má podľa nás 
porovnanie rozdielov v týždňových výdavkoch. 

Priemerné týždenné výdavky v odbore Geografia v regionálnom rozvoji boli na úrovni 
48,8 €. Študenti z mesta Prešov minuli v priemere 45,9 € týždenne, študenti z iného mesta 
51,3 € a študenti z obcí 48,4 €. Výdavky študentov z Prešova boli najnižšie. Porovnanie mesto 
vidiek je v týždenných výdavkoch v prospech študentov z miest, nakoľko ich priemerné 
výdavky boli na úrovni 49,2 € oproti spomínaným 48,4 € študentov z obcí.  
 
Dvojodborové štúdium – Učiteľstvo geografie v kombinácii 
Dvojodborové štúdium učiteľstva sme skúmali v zimnom semestri 2013 a v zimnom semestri 
2014. Táto skupina študentov dvojodborového štúdia sa odlišuje od predchádzajúcej, nakoľko 
v tejto skupine prebiehal výskum takmer počas celého semestra. Priemerné výdavky 
študentov počas semestra budú teda vyššie. Štruktúra výdavkov bude však porovnateľná, 
podobne ako priemerné týždenné výdavky.  

Nášho výskumu sa v odbore Učiteľstvo geografie v kombinácii zúčastnilo spolu 41 
študentov, z ktorých bolo 16 mužov a 25 žien. Pomer mužov a žien bol 39 % mužov a 61 % 
žien. Priemerný vek študentov v tejto skupine bol tiež 21,9 roka.  

Z mesta Prešov bolo v tejto skupine 12,2 % študentov, 36,6 % študentov žilo v inom 
meste a 51,2 % študentov žilo v obciach. S rodinou v spoločnej domácnosti počas semestra 
žilo 41,5 % študentov a najviac študentov žilo na internáte až 43,9 %. Na priváte žilo 14,6 % 
študentov z tejto skupiny.  

Priemerné výdavky študentov počas semestra v tejto skupine boli na úrovni 654,3 €. 
Priemerné týždenné výdavky boli na úrovni 69,4 € týždenne. Najviac študenti míňali na 
stravu – 13,9 € týždenne, čo predstavovalo 20,8 % z ich celkových výdavkov. Výdavky na 
školu predstavovali iba 6,53 € v priemere čo predstavovalo iba 9,7 % výdavkov. V tomto 
odbore je situácia iná ako pri Geografii v regionálnom rozvoji. Študenti učiteľstva v priemere 
míňali na alkohol iba 5,0 % zo svojich celkových výdavkov teda 3,4 €. To je iba polovica 
výdavkov na školu čo je úplne iná situácia ako pri študentoch Geografie v regionálnom 
rozvoji. Tento fakt pravdepodobne súvisí s pohlavnou štruktúrou študentov, v ktorej 
prevažujú ženy. Tiež to však môže naznačovať zvýšenú náročnosť štúdia dvojodborových 
študentov oproti jednoodborovým.  

Porovnanie miesta bydliska študentov s priemernými výdavkami poukazuje na istú 
podobnosť so študentmi Geografie v regionálnom rozvoji. Najvyššie priemerné výdavky mali 
tiež študenti pochádzajúci z iného mesta ako mesto Prešov, ktorí v priemere za semester 
minuli 821,1 €. Študenti pochádzajúci z mesta Prešov minuli za semester v priemere 669,3 € a 
študenti z obcí 531,6 €. Tu je teda poradie iné nakoľko pri jednoodborovom štúdiu; minuli 
viac študenti z obcí ako študenti z Prešova.  
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Študenti žijúci v mestách spolu minuli za semester v priemere 783,2 € a študenti z obcí 
spomínaných 531,6 €. Študenti z miest míňali v priemere viac ako študenti z obcí, pričom 
rozdiel je výraznejší ako pri jednoodborovom štúdiu a predstavuje takmer 30 %. 

Priemerné týždenné výdavky študentov v odbore Učiteľstvo v kombinácii boli na 
úrovni 69,4 €. Študenti z mesta Prešov minuli v priemere 69,3 € týždenne, študenti z iného 
mesta 87,2 € a študenti z obcí 56,7 €. Výdavky študentov z Prešova neboli najnižšie čo je 
rozdiel oproti výsledkom analýzy študentov GRR. Porovnanie mesto vidiek je v týždenných 
výdavkoch v prospech študentov z miest, nakoľko ich priemerné výdavky boli na úrovni až 
82,7 € oproti spomínaným 56,7 € študentov z obcí.  
 
Celkové zhodnotenie výdavkov študentov 
Výskum výdavkov študentov bol pre nás výzvou. Počas našej teoretickej prípravy sme sa 
nedopracovali k žiadnemu vedeckému výskumu, ktorý by sa venoval práve tejto 
problematike. Tento fakt nás len povzbudzoval k ďalšej práci a veríme, že súhrnné výsledky 
predložené v tejto a ostatných kapitolách našej práce budú cenným prispením do 
neprebádanej oblasti výskumu výdavkov študentov. V tejto časti príspevku zhodnotíme a 
zanalyzujeme súbor všetkých výkazov výdavkov zozbieraných počas celého trvania výskumu.  
Nášho výskumu sa počas dvoch rokov a štyroch semestrov zúčastnilo celkovo 102 študentov, 
ktorí spolu odovzdali 818 týždenných výkazov výdavkov. Spolu sme počas nášho výskumu 
odkontrolovali minutie takmer 48 tisíc eur, ktoré prešli rukami študentov.  

V štruktúre študentov nášho výskumu boli ženy v prevahe v pomere 59,8 % žien k 
40,2 % mužov.  
 

  Muž Žena Vek Mesto 
Prešov Iné mesto Obec Rodina Internát Privát 

Podiel v % 40,2 59,8 21,9 14,7 30,4 54,9 60,8 29,4 9,8 
Tabuľka 1 - Štruktúra študentov/respondentov výskumu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Priemerný vek študentov bol na úrovni 21,9 roka. Najviac študentov žilo v obci a to 54,9 %, 
potom v inom meste ako mesto Prešov – 30,4 % a v meste Prešov žilo iba 14,7 % našich 
respondentov. V spoločnej domácnosti s rodinou počas semestra žilo 60,8 % študentov, na 
internáte 29,4 % a na priváte 9,8 % študentov.  
 
Celkové výdavky študentov počas semestra 
Ako sme už uviedli, počas výskumu sme zozbierali viac ako 800 týždenných výkazov 
výdavkov. Z toho počtu sme čiastkovými analýzami dospeli k nasledujúcim výsledkom. 
Priemerné výdavky študentov počas semestra sú na úrovni 466,99 €. Najvyššie výdavky 
jednotlivca počas semestra boli na úrovni 2452,7 € a najnižšie výdavky boli na úrovni iba 
65,3 € za semester. Pri štandardizácii údajov sa nám podarilo zistiť, že náš súbor hodnôt je v 
normálnom rozdelení, nakoľko 86,2 % hodnôt sa pohybuje na úrovni od -1 po 1 a máme iba 
jeden výrazný extrém na úrovni 5,9. Medián súboru hodnôt výdavkov počas semestra je na 
úrovni 371,6. Smerodajná odchýlka predstavuje hodnotu 335,4 a priemerná absolútna 
odchýlka hodnotu 233,7. Z hľadiska šikmosti rozdelenia je náš súbor hodnôt celkových 

30   http://www.mladaveda.sk 

 



Vol. 3 (2), pp. 25-39 

 

výdavkov počas semestra vľavo zošikmený s hodnotou 2,7. Špicatosť rozdelenia predstavuje 
hodnotu 11,6 čo znamená, že rozdelenie hodnôt v našom súbore celkových výdavkov je 
špicatejšie ako je normálne rozdelenie. Modus hodnôt súboru je na úrovni 308. 

V rámci podielu výdavkov v jednotlivých skupinách výdavkov, ktoré sme bližšie 
opísali v kapitole metodika sme zaznamenali nasledovné údaje. Analýza podielu jednotlivých 
skupín výdavkov na všetkých výdavkoch jasne poukazuje na najvyššie zastúpenie výdavkov 
na stravu študentov. Druhý najvyšší podiel vykazuje skupina výdavkov iné, čo je spôsobené 
pravdepodobne široko koncipovaným sortimentom výdavkov, ktoré spadali do tejto kategórie. 
Tretí najvyšší podiel sme zaznamenali pri skupine výdavkov šaty a doplnky. Toto prekvapivé 
zistenie pravdepodobne súvisí so štruktúrou našich respondentov, v ktorej prevládali ženy, ale 
detailnejší pohľad poskytne porovnanie výdavkov u mužov a žien. 
 

 
Graf 1- Podiel skupín výdavkov na celkových výdavkoch v % 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Vysoké podiely dosahovala aj skupina výdavkov cestovné, ktorej podiel bol dokonca vyšší 
ako podiel výdavkov na ubytovanie. Podiel výdavkov na školu zaznamenal viac ako 7 % 
zastúpenie a je tesne pred výdavkami na alkohol. Najnižšie podiely výdavkov zaznamenali 
skupiny cigarety, hygiena, voľný čas a zábava. Ich podiel nepresiahol hodnotu 5 % na 
všetkých výdavkoch. 
 
Týždenný priebeh výdavkov 
Výška priemerných výdavkov študentov počas týždňa sa čiastočne zhoduje s priebehom 
výdavkov počas semestra. Najvyššie zaznamenané priemerné výdavky sú podľa našich zistení 
v pondelok, teda na začiatku týždňa podobne ako priemerné týždenné výdavky boli najvyššie 
na začiatku semestra. Výška priemerných denných výdavkov študentov je v pondelok na 
úrovni 13,8 €. V utorok študenti minú v priemere 7,7 € a v stredu je to 9,8 €. Vo štvrtok 
výdavky klesnú na 7,4 € a v piatok zase stúpnu na 8,5 €. Najnižšie priemerné denné výdavky 
uvádzali študenti vo víkendových dňoch. V sobotu boli priemerné výdavky na úrovni 5,7 € a 
v nedeľu iba na úrovni 4,0 €.  
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Graf 2 - Výška priemerných výdavkov podľa dní v eurách 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Priemerné denné výdavky študentov sú na úrovni 8,1 €. Pri pohľade na podiel výdavkov 
počas dní v týždni je zrejmé, že študenti minú 24,2 % svojich výdavkov už v pondelok. 
Najmenej míňajú v nedeľu, kedy minú iba 7 % svojich výdavkov. 
 

 
Graf 3 - Podiel výdavkov počas týždňa v % z celkových výdavkov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Muži verzus ženy 
Z hľadiska rozdelenia výdavkov u mužov a žien je situácia rovnaká ako pri predchádzajúcich 
analýzach. Vyššie priemerné výdavky majú muži - na úrovni 514,3 € za semester oproti 
ženám, ktorých priemerné výdavky dosiahli hodnotu 435,2 €. Rozdiel je výrazný a 
predstavuje takmer o pätinu vyššie priemerné výdavky u mužov.  

Variabilitu súboru nameraných hodnôt u mužov a žien hodnotíme aj z hľadiska 
základných štatistických funkcií.  

Najvyššia zistená hodnota výdavkov počas semestra bola u mužov na úrovni 1412,0 € 
a najnižšia na úrovni iba 65,3 €. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou je 1346,7 €. 
Najvyššia zistená hodnota výdavkov u žien bola na úrovni 2452,7 € a najnižšia hodnota bola 
na úrovni iba 136,7 €. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou u žien je 2316 €. 
Smerodajná odchýlka súboru hodnôt u mužov je na úrovni 318,02. U žien sme namerali 
smerodajnú odchýlku na úrovni až 345,47. Priemerná absolútna odchýlka je u mužov na 
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úrovni 253,39 a u žien na úrovni 211,49. Aj napriek výraznejšiemu maximu hodnôt u žien 
môžeme povedať, že variabilita nameraných hodnôt je vyššia u mužov ako u žien. 

V porovnaní výdavkov za jednotlivé skupiny dominujú muži, nakoľko majú vyššie 
priemerné výdavky. Zaujímavý je pohľad na porovnanie podielu jednotlivých skupín 
výdavkov na celkových výdavkoch študentov.  
 

 
 

  
Škola Strava Ubytovanie Cestovné Zábava Alkohol Cigarety Šaty a 

doplnky Hygiena Voľný 
čas Iné 

Muži 6,7 21,7 11,8 13,0 5,6 11,4 3,0 6,4 1,7 5,0 13,5 

Ženy 7,7 17,8 9,7 10,6 4,5 3,6 1,1 16,7 5,6 3,7 19,0 
Tabuľka 2 - Porovnanie podielu výdavkov medzi mužmi a ženami v % z celkových výdavkov  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Rozdiely medzi mužmi a ženami sú v porovnaní skupín výdavkov značné. Muži míňajú viac 
na stravu, ubytovanie, cestovné, zábavu, alkohol, cigarety a voľný čas. Ženy majú vyššie 
podiely výdavkov pri skupinách škola, šaty a doplnky, hygiena a iné. 
  

 
Graf 4: Porovnanie podielu výdavkov na celkových výdavkoch medzi mužmi a ženami v % 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Najvýraznejšie rozdiely sú pri skupinách výdavkov alkohol, cigarety, šaty a doplnky a 
hygiena.  

V porovnaní jednotlivých dní sú rozdiely medzi mužmi a ženami nasledovné. Muži 
celkovo míňajú viac a to sa prejavilo aj pri tejto analýze. Preto sme sa rozhodli sledovať či sú 
rozdiely v podieloch výdavkov v jednotlivých dňoch medzi mužmi a ženami.  

Obe pohlavia minú najväčší podiel svojich týždňových výdavkov v pondelok pričom 
rozdiel v prospech žien je len nepatrný. V utorok nasleduje prepad z pondelkových 24 % na 
utorkových 12 % až 14 %. V stredu je zvýšenie podielu a vo štvrtok opäť pokles. V piatok 
nasleduje nárast a v sobotu a nedeľu zase pokles. Priebeh je u oboch pohlaví rovnaký a 
rozdiely sú v jednotlivých dňoch.  
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Graf 5: Podiel výdavkov mužov a žien počas týždňa v % 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Ženy míňajú viac na začiatku týždňa. Aj keď pondelkový podiel je takmer rovnaký, v utorok, 
stredu a vo štvrtok je podiel žien vyšší. V piatok sa situácia mení a zvyšuje sa podiel mužov, 
ktorí v týchto dňoch míňajú viac. 
 
Vidiek verzus mesto 
V tejto časti sa zameriame na ďalší z našich cieľov, ktorým bolo zistenie rozdielov medzi 
študentmi z mesta a študentmi z vidieka. Určité čiastkové analýzy týchto skupín sme už 
prezentovali v predchádzajúcich kapitolách, teraz budeme hodnotiť údaje od všetkých 
študentov. Túto časť práce považujeme za veľmi dôležitú predovšetkým pre jej geografický 
charakter. Rozdiely medzi mestom a vidiekom sú pre našu prácu ťažiskové.  

Nášho výskumu sa zúčastnilo 14,7 % percenta študentov bývajúcich v meste Prešov, 
30,4 % študentov z iného mesta a 54,9 % študentov z obcí. Spolu teda bolo 45,1 % študentov 
z mesta a 54,9 % študentov z obcí.  

Celkové priemerné semestrálne výdavky študentov z mesta Prešov boli na úrovni 
437,3 €. Študenti z iného mesta minuli v priemere 582,6 € za semester a najmenej míňali 
študenti pochádzajúci z obcí, ktorých priemerné semestrálne výdavky boli na úrovni iba 410,9 
€. Pri porovnaní všetkých študentov z mesta a z obcí je rozdiel nasledovný. Študenti z mesta 
minú v priemere 535,2 € za semester a študenti z obcí iba spomínaných 410,9 €. Rozdiel teda 
predstavuje 124,2 € za semester. Pri priemerných týždňových výdavkoch je situácia podobná 
a najvyššie priemerné týždenné výdavky majú študenti pochádzajúci z iného mesta ako 
Prešov na úrovni 68,7 €, za nimi nasledujú študenti z Prešova z výdavkami na úrovni 53,7 € 
týždenne a najnižšie výdavky majú študenti z obcí na úrovni 51,5 € týždenne. Študenti z 
mesta majú priemerné týždenné výdavky na úrovni 63,8 € a prevyšujú tak študentov z obcí.  
Nepotvrdil sa nám náš predpoklad, že študenti žijúci v obciach budú mať vyššie priemerné 
výdavky ako študenti z mesta a tiež sa nám nepotvrdilo, že študenti z mesta Prešov budú mať 
nižšie výdavky ako študenti nežijúci v meste Prešov. 

Pre dôslednejšiu analýzu sme sa rozhodli porovnať jednotlivé skupiny výdavkov a ich 
podiel na celkových výdavkoch u skupín študentov podľa miesta ich bydliska.  
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  Škola Strava Ubytovanie Cestovné Zábava Alkohol Cigarety Šaty a 
doplnky Hygiena Voľný 

čas Iné 

 Mesto 
Prešov 7,2 19,5 7,2 12,3 4,6 12,8 3,3 10,4 2,8 6,3 13,6 

 Iné mesto 9,5 19,6 17,4 10,4 4,6 5,6 1,7 12,5 4,0 3,6 11,1 

 Mesto 
spolu 8,5 19,5 12,9 11,2 4,6 8,8 2,4 11,6 3,5 4,8 12,2 

 Obce 5,7 19,5 6,7 12,5 5,4 6,5 1,7 12,4 4,1 4,2 21,4 

 Tabuľka 3 - Podiel výdavkov podľa miesta bydliska študentov  
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
Ako môžeme vidieť v tabuľke rozdiely v skupine výdavkov škola nie sú výrazné. Najvyšší 
podiel má táto skupina u študentov z iného mesta. Skupina výdavkov strava vykazuje 
najnižšie rozdiely medzi skupinami študentov.  
 

 
Graf 6 - Podiel výdavkov podľa miesta bydliska študentov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Pri výdavkoch na ubytovanie je už situácia odlišná. Najvýraznejší podiel výdavkov na 
ubytovanie zaznamenávajú študenti z iného mesta, za nimi sú študenti z mesta celkovo, čo je 
však spôsobené zrejme priemerovaním údajov študentov z mesta a študentov z Prešova. 
Najnižšie výdavky na ubytovanie majú študenti z obcí, ktorí dokonca predstihli aj študentov 
pochádzajúcich z mesta Prešov. Naopak študenti z obcí majú najvyššie podiely pri výdavkoch 
na cestovné a pri výdavkoch na zábavu. Výrazné rozdiely sú ešte pri skupine výdavkov 
alkohol, kde najvyšší podiel majú študenti z Prešova a najnižší študenti z iného mesta. 
Skupiny výdavkov cigarety, šaty a doplnky, hygiena a voľný čas sú celkom vyrovnané. 
Rozdiely ešte môžeme badať pri skupine výdavkov iné, kde najvyšší podiel majú študenti 
pochádzajúci z obcí.  

Z hľadiska priebehu výdavkov počas týždňa nie sú rozdiely medzi skupinami 
študentov výrazné. Najvyšší podiel zaznamenal pondelok. Okrem študentov z mesta Prešov, 
pri ktorých mala vyšší podiel streda je vždy pondelok dňom s najvyšším podielom výdavkov. 
Najnižšie podiely zaznamenávajú víkendové dni.  
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  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

Mesto Prešov 21,2 10,3 22,2 11,2 15,7 12,5 6,9 

Iné mesto 25,5 14,6 16,8 10,6 15,1 8,9 8,5 

Mesto spolu 24,3 13,4 18,3 10,8 15,3 9,9 8,0 

Obce 24,0 13,7 16,2 15,1 14,6 10,2 6,0 

Tabuľka 4 - Podiel výdavkov študentov počas týždňa v % 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
V analýze rozdielov počas jednotlivých dní najvyššiu hodnotu priemernej absolútnej 
odchýlky zaznamenáva streda a za ňou s miernym odstupom štvrtok. Najnižšiu odchýlku 
zaznamenávajú priemerné výdavky študentov v piatok a v nedeľu. Celkový priebeh výdavkov 
počas týždňa je u všetkých skupín študentov v podstate rovnaký a má kolísavý charakter.  
 
Rodina verzus samostatnosť 
Pri analýze výdavkov študentov bolo našim cieľom zistiť, či má miesto života počas semestra, 
teda spoločná domácnosť s rodinou, alebo internát či privát, vplyv na výšku výdavkov. 
Štruktúra študentov výskumu podľa ich miesta „života“ bola nasledovná. V domácnosti s 
rodinou žilo počas semestra 60,8 % študentov, na internáte žilo 29,4 % a na priváte 9,8 %. 
Spolu žilo 39,2 % študentov počas semestra samostatne a 60,8 % študentov žilo s rodinou.  
Celkové priemerné výdavky za semester u študentov žijúcich v rodine boli na úrovni 404,2 €. 
Študenti žijúci na internáte minuli v priemere 522,2 € za semester a najviac míňali študenti 
žijúci na priváte, ktorých priemerné semestrálne výdavky boli na úrovni až 690,8 €.  

V porovnaní všetkých študentov žijúcich samostatne a v domácnosti s rodinou je 
rozdiel nasledovný. Študenti žijúci počas semestra samostatne minú v priemere 564,4 € za 
semester a študenti v domácnosti s rodinou iba spomínaných 404,2 €. Rozdiel predstavuje 
160,2 € za semester. Túto sumu by sme mohli považovať za daň za samostatnosť.  

Pri priemerných týždňových výdavkoch je situácia podobná a najvyššie priemerné 
týždenné výdavky majú študenti žijúci na priváte na úrovni 78,7 €, za nimi nasledujú študenti 
žijúci na internáte s výdavkami na úrovni 60,8 € týždenne a najnižšie výdavky majú študenti 
žijúci v domácnostiach s rodinou na úrovni iba 51,7 € týždenne. Študenti žijúci počas 
semestra samostatne majú priemerné týždenné výdavky na úrovni 65,3 €.  

Z hľadiska podielu jednotlivých skupín výdavkov, na školu najviac míňajú študenti 
žijúci na internáte. Internát je tiež doménou zábavy pretože študenti žijúci tam majú najvyššie 
podiely práve v tejto skupine výdavkov. Študenti žijúci na priváte míňajú najviac na stravu a 
ubytovanie.  

Študenti žijúci v rodinách majú najvyšší podiel výdavkov pri skupinách cestové, 
alkohol, šaty a doplnky a tiež v skupine iné. Najnižšie podiely majú v skupinách škola, strava 
a ubytovanie.  
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Graf 7 - Podiel výdavkov študentov v % podľa miesta života 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Porovnanie zložiek výdavkov študentov medzi „rodinou“ a „samostatnosťou“ vyznieva 
nasledovne. Na školu míňajú viac študenti, ktorý žijú počas semestra samostatne. Tiež míňajú 
väčší podiel výdavkov na stravu, ubytovanie a zábavu. Vo všetkých ostatných skupinách 
výdavkov majú väčší percentuálny podiel študenti žijúci v spoločnej domácnosti s rodinou. 
Najvýraznejší rozdiel je v skupine výdavkov ubytovanie či je logické, nakoľko 
predpokladáme, že študenti žijúci v rodinách nemíňajú financie na ubytovanie. 
 

 
Graf 8 - Podiel výdavkov študentov žijúcich samostatne alebo v rodine v % 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Pri pohľade na priebeh výšky výdavkov počas týždňa vidíme, že najvyššie výdavky u 
všetkých skupín sú v pondelok. U študentov žijúcich na internáte sú vo výške až 34,4 % ich 
celotýždňových výdavkov. Najnižšie podiely sú ako pri ostatných analýzach vo víkendových 
dňoch. Najrovnomernejšie majú výdavky rozložené študenti žijúci spoločnej domácnosti s 
rodinou, ktorých priemerná absolútna odchýlka podielu výdavkov je na úrovni iba 2,9. U 
študentov žijúcich na internáte je priemerná odchýlka na úrovni až 6,9. Je to spôsobené práve 
vysokými výdavkami v pondelok. 
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  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa 

Rodina 18,2 13,9 17,6 15,6 15,8 12,2 6,8 
Internát 34,4 12,2 18,2 9,0 12,5 7,4 6,3 
Privát 25,2 15,2 13,9 10,9 17,2 7,8 9,8 
Tabuľka 5 - Podiel výdavkov počas týždňa v % podľa miesta života študenta počas semestra 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Študenti žijúci na priváte majú vyšší podiel výdavkov v nedeľu. Tento fakt indikuje skorší 
(nedeľňajší) príchod a s tým spojené výdavky u študentov žijúcich na priváte.  
 

 
Graf 9 - Podiel výdavkov počas týždňa v % v % podľa miesta života študenta počas semestra 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Záver 
V súčasnej postmodernej dobe charakterizovanej neoliberálnym spôsobom fungovania 
ekonomiky je na vysokoškolské štúdium vyvíjaný extrémny nátlak. Najvýraznejším 
dôsledkom týchto tlakov je masifikácia vysokoškolského štúdia, ktorá vedie k devalvácii 
vysokoškolských diplomov a množstvu nezamestnaných z radov vysokoškolákov. Aj napriek 
tomu, že na univerzitách a vysokých školách študuje niekoľko násobne viac študentov ako v 
minulosti, je seriózny vedecký záujem o nákupné správanie tejto skupiny obyvateľov malý. Je 
to spôsobené pravdepodobne nízkou kúpyschopnosťou tejto skupiny. My sme sa rozhodli 
vyplniť medzeru v tejto časti bádania a zamerali sme sa na nákupné správanie a hlavne 
analýzu výdavkov študentov. 

Základným cieľom nášho výskumu bolo zistenie odpovede na otázku „Aké sú 
priemerné výdavky študentov počas ich štúdia na vysokej škole a či sú výdavky študentov 
žijúcich v meste (Prešov), v ktorom sa nachádza vysoká škola ktorú navštevujú, nižšie ako 
výdavky študentov žijúcich mimo tohto mesta?“  

Tento základný cieľ sme naplnili po dôkladnej analýze všetkých zozbieraných údajov. 
Zistili sme, že priemerné semestrálne výdavky študentov sú na úrovni 466,99 €. Priemerné 
týždňové výdavky študentov sú na úrovni 57,05 €. Na základe týchto výsledkov o 
priemerných týždenných výdavkoch študentov môžeme povedať, že priemerné výdavky 
študentov počas štúdia na PU sú na úrovni 7 416,5 €.  
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Otázka o výške výdavkov študentov, ktorí študujú na vysokej škole vo svojom bydlisku je 
zodpovedaná nasledovne. Študenti žijúci priamo v meste Prešov minú v priemere 53,7 €, čo 
znamená, že na celé štúdium minú 6 978,2 €. Študenti žijúci v inom meste minú v priemere na 
celé štúdium 8 926,1 € a študenti z obcí minú na štúdium 6 698,8 €. Študenti, ktorí nežijú v 
meste Prešov minú na štúdium 7 492,4 €, čo je viac ako minú študenti z mesta Prešov. To 
znamená, že štúdium na univerzite v meste, v ktorom žijete je lacnejšie ako v inom meste. 
Touto stručnou analýzou sme naplnili základný cieľ našej práce. Samozrejme, že sme 
vychádzali z predošlých analýz a pre výpočty sme použili priemerné týždenné výdavky 
študentov. 

Dúfame, že naša práca prispeje k vypĺňaniu medzier v odbornej literatúre venujúcej sa 
problematike výdavkov študentov na Slovensku.  
 
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. RNDr. 
Radoslav Klamár, PhD. 
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