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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V MĚSTSKÉM DIVADLE ZÁPIS PRVNÍCH STUDENTŮ

OTEVŘENÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO KLUBU HARVART NOVÉ INSIGNIE SVŠE A JEJICH AUTOR TOMÁŠ PROCHÁZKA

NO NAME NA PRVNÍM REPREZENTAČNÍM PLESE SVŠE PŘEMÍSTĚNÍ PRAŽSKÉ POBOČKY DO CENTRA HYBERNSKÁ
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31. 3. 2005 udělena akreditace bakalářskému 
studijnímu programu Ekonomika a management 
pro studijní obory „Účetnictví a finanční řízení 
podniku“ a „Marketing a management“ 
s prezenční formou studia

prvním rektorem SVŠE prof. Miroslav Foret

generálním partnerem školy Město Znojmo

do prvního ročníku nastoupilo 78 studentů

A o tom všem jsme si povídali 
se zakladatelem školy Pavlem 
Štohlem. Položili jsme mu pár 
otázek týkajících se jednak 
bilancování školy a jednak 
jejího dalšího směřování.

Při zahájení 1. akademického 
roku jste prohlásil, že chcete, 
aby SVŠE byla školou kvalitní 
a aby její absolventi nacházeli 
dobré uplatnění v praxi. Jak se 
Vám tento cíl dle Vašeho 
názoru podařilo splnit?

Myslím si, že můžeme být 
spokojeni. Když si uvědomíme, 
že jsme před deseti lety začínali 
na zelené louce, neměli jsme na 
co navazovat, tak výsledek je o to 
cennější. Škola si vybudovala 
dobré jméno a absolventi se 
uplatňují na trhu práce. O tom 
svědčí mimo jiné, že v současné 
době se na nás obrátilo několik 
podniků se žádostí o naše 
absolventy na velice zajímavá 
místa, a to nejen v jihomorav-
ském kraji, ale i v Praze.

Také jste si přál, aby škola 
nabídla studentům dostatek 
možností mimoškolního vyžití 
a aby ve Znojmě zažili tři 

krásné roky, na které budou 
rádi vzpomínat.

Studium samozřejmě nezname-
ná jenom učit se, učit se, učit se, 
proto se snažíme studentům 
nabídnout dostatek možností ke 
sportovnímu i kulturnímu vyžití. 
A věřím, že i v tomto ohledu 
mohou být studenti spokojeni. 
Mají například svůj vlastní 
vysokoškolský klub, kde se 
mohou  j ednak  vzá j emně  
setkávat, ale také pořádat různé 
studentské večírky apod. Ze 
sportovních akcí stačí vyjmeno-

vat alespoň některé z nich - 
pravidelné bowlingové turnaje 
studentů a vyučujících, vodácké 
kurzy, cyklovýlety, tenisové 
a golfové turnaje a řada dalších.

Na co jste obzvláště pyšní 
z dosavadní historie fungování 
školy?

Jsme rádi za ocenění kvality 
školy a atmosféry na škole od 
významných osobností, za 
všehny uvedu alespoň dvě. Pan 
profesor Aff z WU Wien, který 
přednáší na univerzitách po 

celém světě, o spolupráci se 
SVŠE prohlásil: „Fakt, že Vídeň 
a Znojmo spolu sousedí, není 
určitě ten důvod, proč jsme se 
rozhodli dlouhodobě spolupra-
covat se zdejší vysokou školou. 
S velkým zájmem sledujeme, jak 
se SVŠE rozvíjí a těší nás, že 
staví na kvalitě a novátorském 
přístupu k vyučování. Například 
interaktivní výuka účetnictví, jak 
jsem měl možnost se s ní 
seznámit, je výborná a rádi 
využijeme některé nápady od 
znojemských kolegů.”

A světoznámý pěvec Peter 
Dvorský po návštěvě školy zase 
prohlásil: „Cítil jsem se zde 
nádherně. Dokážu si představit, 
že do budovy na Louckou ulici 
chodí studenti rádi, protože ty 
nádherné posluchárny nebo 
počítačové místnosti jsou skvělé. 
Je to chvályhodné a buďte rádi, 
že se ve Znojmě můžete pyšnit 
takovou školou.”

Chtěl byste se podělit o nějaké 
zajímavosti ze života školy?

Těch věcí je řada. Například naši 
studenti jako jediní v republice 

mají možnost 
vést pod dohledem auditorů 
účetnictví skutečným firmám .

Od letošního akademického roku 
natáčíme vybrané přednášky na 
video a studenti, zejména 
dálkové formy, kteří se z různých 
d ů v o d ů  n e m o h o u  v ý u k y  
zúčastnit, k nim mají online 
přístup na webu školy.

Zajímavým počinem bylo také 
to, že znojemští hiphopeři Angel 
Brown a Neny natočili pro naši 
školu hudební klip, který se 
jmenuje Tvoje volba a který už 
má na youtube téměř 50 000 
zhlédnutí.  Natáčení klipu 
probíhalo za  př í tomnost i  
znojemských vysokoškoláků 
a vyučujících v prostorách školy.

Co byste popřál škole do 
budoucna?

Přeji škole mnoho dalších 
úspěšných let, aby o ni byl 
i v dalších letech zájem, a to jak ze 
strany dobrých studentů, tak ze 
strany kvalitních vyučujících. Aby 
se jí dařilo připravovat absolventy, 
o které bude v praxi zájem.

v průběhu studia A protože škola jsou hlavně 
studenti, tak těm přeji, aby se jim 
splnily všechny představy, 
se kterými na půdu SVŠE 
vstupovali.

Aby mohly být tyto cíle splněny, 
tak škole přeji získání akreditace 
navazujícího magisterského 
studia. 

Jaké oslavy připravujete 
u příležitosti 10 let založení 
školy?

Slavit budeme v průběhu celého 
roku 2015. Připravujeme 10 akcí 
k 10 letům školy, bude se jednat 
jak o odborné akce,  tak 
společenské. Z těch odborných 
stojí za zmínku například 
vystoupení náměstkyně ministra 
financí Simony Hornochové na 
m e z i n á r o d n í  k o n f e r e n c i  
pořádané naší vysokou školou. 
Ze společenských potom oslava 
za účasti studentů, absolventů, 
vyučujících i odborné veřejnosti 
„Na zahradě za školou“, kdy při 
té to pří leži tost i  vystoupí  
p r a v d ě p o d o b n ě  s k u p i n a  
Mandrage. 

Přesný program se budete 
postupně dozvídat právě na 
stránkách Znojemského týdne. o

Znojemská vysoká škola slaví letos 10 let od svého založení, a tak je čas bilancovat. Je to dost dlouhá doba na to, 

aby potvrdila opodstatněnost svého vzniku, aby se  zapsala do povědomí znojemské veřejnosti a zakotvila pevně ve struktuře školství ČR. 

Byly už položeny pevné základy, ale přece jen stavba ještě zdaleka není u konce. Je stále co vylepšovat.
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akreditace dalších studijních oborů, a to nejen 
pro prezenční, ale i kombinovanou formu

otevření studijního střediska v Praze

škola si nechala zhotovit insignie (rektorské 
žezlo, řetěz), které se používají při imatrikulaci 
a promoci

otevřen vysokoškolský klub Harvart, kde na 
zahájení vystoupil zpívající právník Ivo Jahelka
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1. reprezentační ples školy, kterého se  
zúčastnilo na tisíc sto návštěvníků a na kterém 
vystoupila slovenská skupina NO NAME

ve spolupráci s OA Znojmo organizován první 
ročník celostátní soutěže v účetnictví studentů 
středních škol Má dáti – Dal

studijní středisko Praha přestěhovalo výuku 
přímo do centra města v Hybernské ulici
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PRVNÍ ABSOLVENTI U STÁTNÍCH BAKALÁŘSKÝCH ZKOUŠEK SLAVNOSTNÍ PROMOCE V MĚSTSKÉM DIVADLE

4. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE NOVÉ TRENDY

PODPIS SMLOUVY O SPOLUPRÁCI S WU WIEN

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE V ÚČETNICTVÍ MÁ DÁTI - DAL PODPIS SMLOUVY SE SPOLEČNOSTÍ AMMANN

VÁCLAV NECKÁŘ S BACILY NA ZAHRADĚ ZA ŠKOLOU

PETR RYCHLÝ KŘTÍ KNIHU HARVART - OTISKY VEČERŮ

ING. VLASTIMIL GABRHEL A DOC. HANA BŘEZINOVÁ  1 000. ABSOLVENT SVŠE – LUCIE VYSTRČILOVÁ
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první absolventi bakalářského studia prezenční 
formy

studenti SVŠE vycestovali na zahraniční stáže do 
evropských zemí a do čínské Šanghaje

zahájena tradice zakončení akademického roku 
„Na zahradě za školou“ kde v průběhu 
jednotlivých let vystoupili například Vlasta Redl,  
sourozenci Ulrychovi, Mňága a Žďorp
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první  absolventi  bakalářského studia  
kombinované formy, ve státnicové komisi zasedli 
významní akademičtí pracovníci, například 
děkan zlínské univerzity doc. Jaroslav Světlík

školu navštívila spousta významných osobností 
z oblasti veřejného života, kultury, sportu, 
například světoznámý pěvec Peter Dvorský

na mezinárodní vědecké konferenci vystoupil 
generální ředitel České spořitelny Ing. Pavel Kysilka 

PETER DVORSKÝ PŘI NÁVŠTĚVĚ SVŠE
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škola uspořádala 1. ročník Dne se SVŠE, který byl 
organizován jako setkání absolventů. Hosty byli 
Daniela Písařovicová a Václav Moravec

podepsána smlouva o spolupráci s největší 
ekonomickou univerzitou ve střední Evropě 
s Wirtshaftsuniversität Wien

první ročník Účetní a daňové konference, kde 
přednášela mj. Ing. Ivana Pilařová, která byla 
vyhodnocena jako nejlepší lektorka účetnictví v ČR

rektorem školy se stal prof. Kamil FuchsDANIELA PÍSAŘOVICOVÁ A VÁCLAV MORAVEC NA SVŠE
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strategickými partnery školy se staly švýcarská 
společnost Ammann a česká společnost BDO 
CA, které patří ve svém oboru mezi nejlepší na 
světě

škola se zúčastnila veletrhu vzdělávání 
v Bratislavě, kde nabízí slovenským studentům 
možnost studia na znojemské vysoké škole

SVŠE rozšiřuje pořádání odborných vzdělávacích 
aktivit o Mzdovou konferenci a workshopy 
s českými a zahraničními manažery

VÍTĚZOVÉ 7. ROČNÍKU TENISOVÉHO TURNAJE DVOJIC
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na mezinárodní konferenci přednášel viceprezident 
společnosti Ammann Christopher Styfeller

škola uspořádala 7. ročník tenisového turnaje, 
kterého se zúčastnil a turnaj vyhrál mistr světa 
v ledním hokeji Peter Pucher

Na zahradě za školou vystoupil Václav Neckář se 
skupinou Bacily

SVŠE pořádá zdarma pro veřejnost univerzitu 
třetího věku
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škola úspěšně prošla reakreditací všech 
nabízených studijních oborů bakalářského 
studijního programu

na SVŠE se konala manažerská konference 
zaměřená na oblast tělovýchovy a sportu, kde 
vystoupili mj. šéf biatlonu Jiří Hamza nebo manažer 
řady českých reprezentantů Miroslav Černošek

vysokoškolský klub Harvart pokřtil v pořadí již 
třetí knihu „Harvart – otisky večerů“, jejímž 
kmotrem se stal herec Petr Rychlý
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na škole promoval 1 000.  absolvent SVŠE

novým partnerem školy se stalo druhé největší 
nakladatelství odborné literatury v ČR Wolters 
Kluwer

rektorkou školy se stala doc. Hana Březinová

škola podala žádost o navazující magisterské 
studium

VOJTĚCH BERNATSKÝ A JIŘÍ HAMZA NA MANAŽERSKÉ KONFERENCI


