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Teória na výške je fajn...
ale čo tak skúsenosti? 

Profesijný bakalár
Akreditované štúdium na Strojníckej fakulte STU BA

v spolupráci s Volkswagen Slovakia a Continental Zvolen

Kontaktná osoba Volkswagen Slovakia:

Ing. Dana Vizárová
+421 902 470 495
dana.vizarova@volkswagen-groupservices.com

    MENTORING
- vrcholový manažér
  ako osobný mentor

    EXTRA VÝHODY
- odborné kurzy a školenia
- podnikové štipendium

    ZAHRANIČNÁ STÁŽ *
- v rámci koncernu Volkswagen
- intenzívny jazykový kurz

    EXPEDÍCIA
- nie všetko je iba o
  sedení v školskej lavici

Sleduj novinky na sociálnych sieťách
a na webe www.profesijnybakalar.sk

* Týka sa študentov spolupracujúcich s Volkswagen Slovakia

Kontaktná osoba Continental Zvolen:

Oliver Teknös
+421 911 025 521
oliver.teknos@continental.com



Poradové číslo: 01/2022

Ročník vydania: 3. ročník

Cena: bezplatne pre  
stredné školy a inzerentov, 
na objednávku 1,80€

IČO: 50374851
DIČ: 2120297575 
IČ DPH: SK2120297575
info@nakac.sk

Periodicita vydávania: 
3-krát ročne (október, január, marec)

Názov: Kam po strednej

Evidenčné číslo: EV 5934/20

Vydavateľ: 
Národné kariérne centrum SK, s. r. o. 
Jazdecká 8686/65, Trnava 917 01

Informácie o nás:

V tomto čísle nájdeš:

Virtuálny deň  
otvorených dverí

4
Dni otvorených 
dverí univerzít 
a fakúlt

5
Videoprofily 
vysokých skôl 

6-7

Čo zaujíma 
študentov?

8-9
Videoportál:
Nájdi si 
vysokú

10

Článok: Ako sa 
adaptovať na 
vysokej škole?

28-29
Článok: Príprava 
do zamestnania

56
Prezentácie 
zamestnávateľov

57-64

Prezentácie 
univerzít 
a fakúlt

11-54



VIRTUÁLNY DOD
Zdá sa ti dnes vysoká škola ako iná dimenzia? Nové 
mesto, ľudia, život na internáte. Prvé prednášky, 
seminárky a skúšky. Zorientovať sa a urobiť si v tom  
všetkom poriadok, chce čas. Už teraz sa však môžeš  
pripraviť na to, čo ťa čaká. Nemusíš nikam cestovať a 
predsa nazrieš do študentského života, na internát, 
dozvieš sa všetky info, aby si prežil prvý ročník. 

Vysielanie prebieha na stránkach:  
www.narodnekariernecentrum.sk/virtualnedod

www.nakac.sk

MOŽNOSTI UBYTOVANIA  
PRE PRVÁKOV

                                             19.-20.01.2022

Koľko to bude stáť?  
Mám nárok na intrák?  
Ako zoženiem ubytko? 
Koľko nás bude na izbe? 
Je lepšie prenajať si byt? 
Môžem bývať s kamoškou?  

Všetky info získaš priamo od  
študentov vo videu alebo v online  
čete. Neboj sa na čokoľvek opýtať.

KOĽKO MA BUDE STÁŤ ŠTÚDIUM 
A ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT?

               23.-24.02.2022

Aké sú mesačné výdavky?
Koľko stojí ubytko a strava?
Koľko miniem na skriptá?
Kde zoženiem brigádu?
Koľko si viem zarobiť?
Stíham prácu popri škole?  

Každý vysokoškolák o tom  
vie svoje. Všetko sa dozvieš  
z prvej ruky a nič ťa už nezaskočí.

odpovede na
tvoje otázky
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UNIVERZITA KDE A KEDY ?
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta 26.01.2022

Ekonomická univerzita v Bratislave február 2022 (online)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta 17.02.2022

Akadémia ozbrojených síl generála  
Milana Rastislava Štefánika 23.2.2022

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská 21.01.2022

Univerzita J. Selyeho 14.02.2022

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky  
a informačných technológií 03.02.2022

Slovenská technická univerzita 

Stavebná fakulta 03.02.2022

Strojnícka fakulta 08.-10.02.2021  (plánované exkurzie malých skupín),
17.02.2022 (Strojárska olympiáda, online)

Fakulta elektrotechniky  
a informatiky

Virtuálny DOD nájdete na youtube kanáli. Všetky  
informácie na www.fei.stuba.sk a na FB profile fakulty.

Fakulta chemickej  
a potravinárskej technológie

06.02.2022 (CHEMWEEK), jún 2022 (CHEMSHOW),  
november 2022 (CHEM(RE)ACTION)

Fakulta architektúry a dizajnu február, jún 2022 (Noc architektúry a dizajnu)

Materiálovotechnologická fakulta 
so sídlom v Trnave 08.02.2022, máj 2022

Ústav manažmentu 24.02.2022

Prague City University  štvrtok 13.01.2022, 16:00 - 17:00 (virtuálne); sobota 05.02.2022, 10:00 - 14:00 (PCU Campus);
utorok 22.02.2022, 16:00 - 17:00 (virtuálne); Špeciálne série DOD v marci a apríli

Metropolitní univerzita Praha 12.01.2022, 16.02.2022, 23.03.2022, 20.04.2022, 18.05.2022, 15.06.2022, 07.09.2022, 21.09.2022

VŠB - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 21.-22.01.2022, 20.-22.01.2022 (online)

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská 21.01.2022 (prezenčně), 22.01.2022 (prezenčně),
05.02.2022 (online)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta         15.02.2022

Prírodovedecká fakulta 03.02.2022

Filozofická fakulta 11.02.2022

Právnická fakulta 01.03.2022

Fakulta verejnej správy 16.02.2022

Ústav telesnej výchovy a športu 04.02.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka  
v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických 
vzťahov február 2022

22.01.2022, 
9:00 – 14:00

VYSOKÁ ŠKOLA 
CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ  

V PRAZE

Přijďte se osobně podívat na možnosti studia 
na FCHI, prezenční dny otevřených dveří jsou 
v pátek 21.1. a v sobotu 22.1. 2022, online 
DOD je pak v sobotu 5.2. 2022.

EKONOMICKÁ UNIVERZITA  
V BRATISLAVE

Online informačné dni sa uskutočnia  
vo februári 2022 a budú  
prebiehať online formou.

FEBRUÁR 2022

















ERASMUS+ 



Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciachupjs_košice

O univerzite 
v skratke
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je jednou z najlepšie hodnotených vysokých škôl na Slovensku. Otvo-
rené akademické prostredie ponúka študentom možnosť sebarealizácie už viac ako 60 rokov nielen na Sloven-
sku ale aj v zahraničí. Moderný campus priamo v centre Košíc, nezabudnuteľné študentské zážitky či priateľstvá  
na celý život... Úspešná budúcnosť čaká na našich piatich fakultách alebo na Ústave telesnej výchovy a športu.

DOD: 03. 02. 2022

DOD: 16. 02. 2022 DOD: 11. 02. 2022 DOD: 04. 02. 2022

DOD: 01. 03. 2022
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SPOZNAJ UPJŠ ZVNÚTRA - POZRI SI ZÁZNAM Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ

DOD 15. 02. 2022

PREKLIKAJ SA NAŠOU PONUKOU INFORMÁCIÍ A ZISTI, ČO ŤA NAJVIAC ZAUJME 

VIAC INFO VIAC INFO VIAC INFO

VIAC INFOVIAC INFOVIAC INFO

Termín podania prihlášok:
Bc.:   do 30. 04. 2022

fvs-vzdelanie@upjs.sk

Termín podania prihlášok:
Bc.:   do 31. 03. 2022

lydia.bereczova@upjs.sk

Termín podania prihlášok:
Bc.:   do 15. 04. 2022

romana.marcisinova@upjs.sk

Termín podania prihlášok:
Bc.:   do 31. 03. 2022

maria.scerbova@upjs.sk

Termín podania prihlášok:
Bc.:   do 31. 03. 2022

pf-studijne@upjs.sk

Termín podania prihlášok:
Bc.:   do 28. 02. 2022

jana.bodnarova@upjs.sk







Trnava je takmer štyristo rokov univerzitným mestom.
Kardinál Peter Pázmaň v roku 1635 založil Trnavskú univerzitu, 

ktorú sme v roku 1992 obnovili. 

Sme jedineční nielen dátumom svojho vzniku, 
ale aj unikátnym komplexom 

univerzitných budov Forum Academicum, 
ktoré stále žijú študentmi.

Preto Trnavu môžeme právom nazývať 
„malý Cambridge“.

truni.sk/uchadzac



Ekonomická univerzita
v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava-Petržalka

O nás
EU v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej 
doby pripravila viac ako 112 000 absolventov. Momentálne 
má 7 fakúlt a 7 400 študentov. EUBA sa v roku 2021 zaradila  
k 6 percentám škôl na svete so zameraním na ekonomické štu-

dijné programy, ktoré získali prestížnu akreditáciu AACSB. Je tak  
prvou slovenskou, prvou v rámci bývalého Československa  
a treťou univerzitou v rámci krajín V4, ktorá získala túto akre-
ditáciu.

komunikacia@euba.sk 
+421 2 6729 5356
https://euba.sk

Termíny podania prihlášok Dátum Dní otvorených dverí

Študijné odbory

Fakulty

1. november 2021 - 31. marec 2022 Február 2022 - online formou

EUBA ponúka na prvom stupni štúdia viac ako 15 študijných 
programov. Celkový predpokladaný počet prijatých študentov 
do prvého ročníka je 2 000.

EUBA ponúka pre študentov štúdium v 62 študijných progra-
moch. Študenti majú možnosť získať dvojitý diplom v študijných 
programoch vyučovaných v anglickom jazyku (Nottingham 
Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita NIDA v Bangko-

ku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, 
University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného  
a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná 
ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, Universi-
ty of Pavia v Taliansku, University of Strasbourg vo Francúzsku, 
University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku), ale aj spoloč-
ný diplom v študijnom programe vyučovanom v slovenskom 
jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave.

Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta aplikovaných jazykov
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Termíny prijímacích skúšok Brigády a stáže vo firmách

Ubytovanie + cena

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

13. - 16. jún 2022 EUBA sprostredkúva množstvo pracovných ponúk, brigád a stáži  
od TOP spoločností pre svojich študentov prostredníctvom 
Kariérneho centra EUBA.

EU v Bratislave má k dispozícii 8 vlastných študentských domovov. Sedem v Bratislave a jeden v Košiciach. 
Ceny sa pohybujú v rozmedzí od 45 Eur do 110 Eur za mesiac.

Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripra-
viť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU 
v Bratislave je dôležité, že nielen pre súčasnosť, ale aj  
pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní eko-

nómovia a manažéri. Svojim absolventom poskytuje vzdeláva-
nie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce,  
čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemer-
ných miezd.
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POZNEJ 
FCH

TÝDEN OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ  
4.–11. 2. 2022
online i u nás na fakultě podle situace
10. 2. 2022 Den chemie

STUDIJNÍ PROGRAMY
• Chemie a technologie materiálů
• Chemie a chemické technologie
•  Chemie a technologie potravin

Biochemická technologie
Chemie a analýza přírodních látek
Potravinářská chemie a technologie

• Chemie pro medicínské aplikace
•  Aplikovaná analytická, environmentální 

a forenzní chemie
•  Environmentální chemie, bezpečnost 

a management

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Nahlédněte zblízka do našich laboratoří

www.fch.vut.cz

U nás máš intrák 
istý.

Bakalárku môžeš 
písať i slovensky!



 

 





POĎ ŠTUDOVAŤ
BUDÚCNOSŤ

Ponúkame ti 5 študijných programov s množstvom atraktívnych predmetov
Fakultné eventy v každom ročnom období, cestovanie a športové aktivity
Možnosť získať odborové štipendium do výšky 1 200 € pre IT, IaR, IaST a PI  
Po absolvovaní štúdia máš okamžité uplatnenie na trhu práce - až 98 % 
podla portálu profesia.sk a nadpriemerný mesačný príjem na úrovni 1 593 €

viac informácií nájdeš na našej stránke budfri.sk

´

PODAJ SI PRIHLÁŠKU
DO 31.3.2022

INFORMACNÉ A SIETOVÉ
TECHNOLÓGIE
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

INFORMATIKA A RIADENIE
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

MANAZMENT
BAKALÁRSKY
ŠTUDIJNÝ PROGRAM

INFORMATIKA
BAKALÁRSKY

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

POCÍTACOVÉ INZINIERSTVO
BAKALÁRSKY

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

NOVÝ
ŠTUDIJNÝ
PROGRAM

NOVÝ
ŠTUDIJNÝ 
PROGRAM

ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ

ˇ
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AKO SA ADAPTOVAŤ 
NA VYSOKEJ ŠKOLE?
Patríte medzi študentov, ktorí sa 
po skončení strednej školy rozhodli 
ďalej pokračovať v štúdiu? Pravde-
podobne už máte dávno podanú 
prihlášku a všetko vopred napláno-
vané. Čas, kedy nastúpite na vysokú 
školu, sa však nebezpečne blíži a vy 
by ste potrebovali rady, ako to všetko 
zvládnuť s ľahkosťou? V tom prípade 
ste tu správne! 

Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, ísť na 
vysokú školu nie je len tak. Je za tým množstvo vy-
bavovačiek, požiadaviek a vecí, ktoré jednoducho 
treba overiť, poprípade zaplatiť. Aby ste adaptáciu 
na vysokú školu zvládli čo najlepšie, prinášame vám 
účinné tipy, ktoré jednoducho platia pre každého 
nového vysokoškoláka. 

Myslite na všetko vopred
Najhoršie, čo sa vám pred nástupom na vysokú školu 
môže stať, je to, že všetko budete robiť na poslednú 
chvíľu. Kvôli tomu postupne nastúpi stres a panika, 
ako to zvládnete. Práve to je dôvod, prečo by ste sa 
mali skôr o všetkom informovať. Základom všetkého 
je zistiť si, kedy je potrebné odoslať prihlášku. Ani to 
si nenechávajte na poslednú chvíľu. Môže sa vám 
stať čokoľvek, nebodaj môžete zabudnúť a zmeškať 
termín na odoslanie prihlášky, kedy už častokrát niet 
cesty späť. 

Zároveň si zistite, čo všetko je potrebné k prihláške 
poslať. Každá univerzita má iné pravidlá, a to platí 
aj v tomto prípade. Niekedy je nutné zdravotné po- 
tvrdenie od lekára, overené maturitné vysvedčenie 
a priemer všetkých známok. Ak nechcete pociťovať 
stres aj z takýchto vecí, odporúčame vám vyhľadať 
návody na vyplnenie prihlášky, ktoré má k dispozícii 
každá fakulta.

Cez leto si oddýchnite
Leto pred nástupom na vysokú školu by malo byť pre 
vás skutočne to najlepšie. Odporúčame vám vypnúť 
od reality a zbytočne sa nestresovať tým, čo a ako to 
bude. Nechajte to voľne plynúť a sústreďte sa výlučne 
na seba. Relax vám rozhodne prospeje a vy si ho za 
úspešné ukončenie strednej školy zaslúžite. 
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Ubytovanie popri VŠ
Ak idete na vysokú školu, vždy máte len niekoľko 
možností. Najčastejšou z týchto možností je to, že 
budete bývať na internáte. Možno vám to naháňa 
strach, no rozhodne sa nemusíte ničoho obávať. Nič 
nie je také zlé, ako sa na prvý pohľad môže zdať. In-
ternáty na Slovensku možno nežiaria luxusom, no vy 
si tam atmosféru skutočne spríjemniť viete. Všetko 
záleží však aj od spolubývajúcich. Z vlastnej skúse-
ností vám však môžeme odporučiť, že nemusíte kvôli 
tomu stresovať. 

Stres predsa nič nevyrieši. Zachovajte chladnú hlavu 
a uvidíte, že všetko dobre dopadne. Čo sa týka in-
ternátu, každá fakulta vám ponúkne ubytovanie a 
všetky potrebné informácie a požiadavky. Ďalšou 
z možností je podnájom s vašimi spolužiakmi, po-
prípade známymi. Ak máte skutočne strach z in-
ternátu, táto možnosť je stvorená pre vás. Musíte však 
počítať s tým, že náklady budú podstatne vyššie. Pos-
lednou možnosťou je to, že bývate práve v meste, kde 
budete navštevovať vysokú školu.

Systém v učení
Mnohí nováčikovia na vysokej škole sa obávajú sys-
tému v učení. Zo strednej školy sú niektorí zvyknutí 
učiť sa z hodiny na hodinu, iní zas až pred písomkou. 
Na vysokej škole musíte počítať s tým, že aj napriek 
tomu, že nebudete písať písomky a stáť pred tabuľou 
na odpoveď každý deň, učiva bude podstatne viac. 
Väčšina vysokoškolákov to však zvykne zanedbať a 
učia sa až tesne pred skúškou, čo je chyba. 

Ak chcete všetko zvládnuť bez stresu, učte sa prie-
bežne. Samozrejme, pokiaľ to nie je nutné, nemusíte 
sedieť nad knihami celé dni. Raz za čas si je však do-
bré dať dokopy poznámky a snažiť sa pochopiť učivo, 
ktoré momentálne preberáte. Nemyslite si však, že 
na vysokej škole vás žiadne priebežné testy nečakajú. 
Na skúšku vás nejakým spôsobom musia pripustiť a 
k tomu im pomôže priebežné hodnotenie. Ak sa bu-
dete snažiť hneď od začiatku, budete to mať neskôr 
oveľa jednoduchšie.

Ako zvládnuť skúšky?
Po každom semestri prichádza rad na tú najdôleži- 
tejšiu časť, a tou sú skúšky. Ak sa budete učiť v pravi- 
delných intervaloch, žiadny problém by nastať ne-
mal. Počítajte s tým, že skúšok môže byť aj viac. 
Práve preto vám odporúčame robiť si priebežné 
testy a cvičenia na preskúšanie. Viac sa tak do toho 
dostanete, vďaka čomu si rýchlejšie zapamätáte uči-
vo. Počas skúškového je dôležité venovať sa učeniu 
a nezabávať sa inými, na to obdobie nepodstatnými 
vecami. 

Na druhej strane by ste si mali raz za čas vypnúť hlavu. 
Ísť sa prejsť do prírody, uvariť si dobré jedlo, tráviť 
čas s rodinou a v neposlednom rade je mimoriadne 
dôležitý spánok. 8 hodín spánku je základ, ktorého 
by ste sa mali vždy držať. Je to dôležité aj večer pred 
skúškou, v opačnom prípade by ste boli unavení a na 
rad by prišiel stres a obavy.

Množstvo nových tvárí
Pravdepodobne nepôjdu všetci vaši spolužiaci zo 
strednej na tú istú vysokú školu kam vy. Po stred-
nej škole sa cesty kamarátov zvyknú rozísť rôznymi 
smermi, čo je pochopiteľné. Každý si predsa ide za 
svojim vlastným snom. Práve preto musíte počítať s 
tým, že sa budete musieť prispôsobiť novými ľuďom. 
Pochopiteľne, úplne všetci vám rozhodne sympatickí 
nebudú. Treba si spraviť úzky kruh s ľuďmi, s ktorými 
vám je maximálne príjemne. S týmito novými ka-
marátmi môžete spoznávať mesto, v ktorom bude 
univerzita a navzájom si pomáhať. Vďaka tomu sa 
vám bude všetko zvládať oveľa ľahšie.

Nevzdávajte sa
Aj keď si občas poviete, že to nezvládate, dôležité je, 
aby ste sa nikdy nevzdávali. Ide len o chvíľkové poci- 
ty, ktoré spôsobil najmä stres. V prípade, že ste zisti-
li, že práve tá jedna univerzita nie je to, čo vás baví, 
nezúfajte. Existuje široká škála odborov, ktoré vás 
možno chytia viac. Treba sa len nájsť v tom, čo vás 
baví a dať tomu šancu. 

Veríme, že sme vám pomohli k zvlád-
nutiu vašej adaptácie na vysokej 
škole. Držíme palce!
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NEPRESTAŇ NEPRESTAŇ 
SA PÝTAŤSA PÝTAŤ



Matematika, Ekonomicko-fi nančná matematika 
a modelovanie, Manažérska matematika, 
Pravdepodobnosť a matematická štatistika, 
Počítačová grafi ka a geometria, Biofyzika 
a chemická fyzika, Astronómia a astrofyzika, 
Fyzika plazmy, Environmentálna fyzika, 
obnoviteľné zdroje energie, meteorológia 
a klimatológia, Biomedicínska fyzika, Fyzika 
tuhých látok, Jadrová a subjadrová fyzika, Optika, 
lasery a optická spektroskopia, Teoretická fyzika, 
Physics of the Earth, Informatika, Aplikovaná 
informatika, Kognitívna veda, Dátová veda, 
Učiteľstvo: matematika, fyzika, informatika 
v kombináciách

NAŠE PROGRAMY 
SPÁJA MATEMATIKA, 
KRÁĽOVNÁ VIED

Matematika z gr. μαθηματικός 
(mathematikós) = „milujúci 
poznanie“

YouTube.com/MatFyzJeIn
500 populárno-vedeckých 
prednášok a videí na zaujímavé 
témy zo všetkých našich študijných 
programov - Deň otvorených dverí 
u Teba doma!

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 31. 3. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
15 EUR (ZA ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU)

33 EUR (ZA PAPIEROVÚ PRIHLÁŠKU)

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

3. 11. 2021
9. 2. 2022 

maturanti

8. 6. 2022  
stredoškoláci z nižších ročníkov

www.fmph.uniba.sk
MatFyzjeIn
prijimacky@fmph.uniba.sk

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY 
A INFORMATIKY UK



PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA Š.P.
MANAŽMENT A PODNIKANIE:

• skúška z matematiky 
• skúška z anglického jazyka

BEZ PRIJÍMAČIEK NA ZÁKLADE:
• externej maturity z matematiky 
• priemeru známok
• úspešného riešenia olympiád

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA Š.P.
MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT
(nemecký alebo francúzsky program):

• ústna skúška (motivačný rozhovor) 
v nemečine alebo francúzštine 

• bude realizovaná cez konferenčný 
videohovor pred komisiou

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA Š.P.
MANAŽMENT V ANGLICKOM JAZYKU:
(platený študijný program):

• ústna skúška (motivačný rozhovor 
v angličtine 

• bude realizovaná cez konferenčný 
videohovor pred komisiou

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA EXTERNÉ 
ŠTÚDIUM:

• bez prijímacej skúšky

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

DO 31. 3. 2022*
ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM, AJ V ANGLICKOM JAZYKU: 

DO 31. 3. 2022 
V PRÍPADE EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA: 

DO 31. 7. 2022

UCHÁDZAČOV ZO SR 
80 EUR PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA

PRIPRAVUJEME LÍDROV 
BUDÚCNOSTI

FAKULTA 
MANAGEMENTU UK

www.fm.uniba.sk
www.fakultamanagementu.sk
fm.uniba
so@fm.uniba.sk

YouTube kanál FM UK:

Web pre uchádzačov:

EDUNIVERSAL RANKING



Štúdium v anglickom jazyku
Nie je potrebné uvažovať o štúdiu v zahraničí, na 
FM UK je akreditované štúdium 
v anglickom jazyku na bakalárskom aj na 
magisterskom stupni.
Štúdium spolu so zahraničnými študentmi 
vytvára to správne medzinárodné prostredie
priamo na pôde našej fakulty. V ponuke sú aj 
študentské mobility cez program Erasmus+.  
https://www.fakultamanagementu.sk/english/

Štúdium externou formou
Teraz plnohodnotne aj online z celého Slovenska 
- bez limitov a bez bariér. 
Príležitosť pre každého, kto sa chce posunúť 
vpred.
Online štúdium na vysokej škole je silným 
nástrojom v boji proti nerovnosti príjmov 
a podpory znevýhodnených skupín, medzi ktoré 
patria rodičia starajúci sa o deti, ľudia 
starajúci sa o blízkych, podnikatelia podnikajúci 
v intenzívnych podnikaniach, ako aj ľudia 
žijúci v regiónoch bez priamej dostupnosti 
k vysokoškolskému vzdelaniu. 
https://www.fakultamanagementu.sk/externe/

ČO VÁS ČAKÁ NA FM UK:

• Vyučujúci s medzinárodnými skúsenosťami alebo z praxe.

• Moderné vzdelávacie prístupy s prepojením na prax.

• Spolupráce s manažérmi a podnikateľmi pri rozvoji predmetov.

• Perspektívne študijné zameranie.

• Kvalitná  jazyková  príprava.

• Odborné predmety vyučované v anglickom, nemeckom, 

francúzskom jazyku, reagujúce na požiadavky praxe.

• Prax v odbore počas štúdia.

• Ponuka výmenných programov a stáží Erasmus+.

• Možnosť navštevovať predmety spolu so zahraničnými študentmi.

• Výučba s využitím moderných sofvérových riešení.

• Vysoký dopyt po absolventoch  od najlepších zamestnávateľov.

• Študentské organizácie v ktorých je možné nadobúdať praktické 

zručnosti a rozvíjať svoj talent.

• Silný network šikovných študentov a absolventov.

FAKULTA MANAGEMENTU 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE



FAKULTA SOCIÁLNYCH  
A EKONOMICKÝCH VIED UK

Ústav aplikovanej psychológie
Ústav vedie profesorka Júlia Kanovská 
Halamová, ktorej výskum má medzinárodnú 
reputáciu. Každoročne organizuje medzinárodnú 
vedeckú konferenciu Komunitná psychológia 
na Slovensku. Je taktiež líderkou výskumu 
komunitnej psychológie na Slovensku, pričom 
svoj výskum realizuje aj s aktívnym zapojením 
študentiek a študentov študijného programu do 
zberu a spracovania dát.

Ústav ekonómie
Riaditeľ ústavu Tomáš Domonkos pôsobil 4 
roky ako zástupca v Ekonomickom a sociálnom 
výbore ako poradnom orgáne v rámci EÚ 
v Bruseli. V roku 2010 a 2021 pracoval 
ako ekonomický expert pre Medzinárodnú 
organizáciu pre migráciu. Pred príchodom na 
FSEV UK pôsobil v rokoch 2010, 2011 a 2013 
ako mimoriadny profesor na University of 
Redlands v Kaliforni.

Ústav európskych štúdií 
a medzinárodných vzťahov
Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. je 
zodpovednou riešiteľkou Jean Monnet Chair 
zameraného na Migráciu v medzinárodných 
vzťahoch a zároveň členkou medzinárodného 
kolektívu v projekte podporenom Výskumnou 
agentúrou Poľska: The role of CEE countries in 
shaping the common European constitutional 
heritage. Pôsobí ako predsedníčka európskeho 
výskumného think-thanku TEPSA, ktorý aplikuje 
viaceré európske výskumné projekty.

Ústav mediamatiky (Martin)
Zakladateľom tohto ústavu je profesor Milan 
Konvit, ktorý je aj zakladateľom vednej disciplíny 
mediamatika na Slovensku – kombinácie 
spoločenských vied a informatiky. Spolu 
s tímom kolegov a kolegýň stoja za konceptom 
digitalizácie Národnej knižnice v Martine. V roku 
2019 predsedal zasadnutiu UNESCO Komisie pre 
spoločenské a humanitné vedy.

Ústav sociálnej antropológie
Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. je 
držiteľom medzinárodného projektu nadácie 
Templeton: Geography of Philosophy. Okrem 
toho je riešiteľom viacerých národných 
výskumných projektov, ktorých výsledky 
publikuje v medzinárodných indexovaných 
a karentovaných časopisoc. 

Ústav verejnej politiky
Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., sa dlhodobo 
zaoberá otázkami dobrého vládnutia, vrátane 
otázok (de)politizácie štátnej správy. Je taktiež 
zodpovednou riešiteľkou a odbornou garantkou 
výskumu projektov pre Radu Európy. Na základe 
jeho výsledkov sú následne formulované 
konkrétne odporúčania do praxe.

Až 96 % našich absolventov si nájde 
prácu do pol roka po skončení školy 
– a ty môžeš byť jedným z nich. 
Vyber si štúdium na jednom z našich 
šiestich ústavov, kde sa budeš 
stretávať so skutočnými kapacitami 
vo svojom odbore.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 31. 3. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 40 EUR

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

24. 2. 2022 
od 10:00

www.fses.uniba.sk
fsevuk
fsev.uk
studijne@fses.uniba.sk



Učí sa od nás celý svet
Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, 
ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku 
proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý 
umožňuje opraviť poškodenú genetickú 
informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení 
trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo 
k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. 
A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma 
v oblasti biológie, environmentalistiky, geografi e, 
geológie a chémie.

Prírodou žijeme
Hľadať riešenia klimatickej krízy a ochrana 
prírody a zdravia je to, čo nás napĺňa a baví. 
U nás sa môžete zapojiť do projektov 
zameraných na zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľov, ochranu biotopov, živočíšnych 
a rastlinných druhov, obnovu významných 
prírodných území či sanáciu geologického 
prostredia a environmentálnych záťaží.

S nami nesedíte len nad knihami
Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – 
to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. 
Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných 
vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako 
náš študent máte okrem práce v špičkových 
laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny 
výskum a odborné exkurzie v atraktívnych 
lokalitách.

Sme komunita
Nájdite si nových priateľov a zapojte sa do 
študentského botanického klubu Sladké drievko, 
komunitnej záhrady Dobrá myseľ, geovedných 
klubov alebo telovýchovných sústredení.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

11. 2. 2022

PRÍRODOVEDECKÁ
FAKULTA UK

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 15. 3. 2022

www.fns.uniba.sk    
fns.uniba.sk 

prif.so@uniba.sk

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
50 EUR (ZA PAPIEROVÚ PRIHLÁŠKU)

15 EUR (ZA ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU)

www.budprirodovedcom.sk



Právnická fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Filozo� cká fakulta

Pedagogická fakulta

Farmaceutická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Fakulta informatiky

Fakulta sociálních studií

Fakulta sportovních studií

E-přihlášku ke studiu můžeš podat do 28. 2. 2022

masarykova
univerzita

Přijmi výzvu a studuj 
na Masarykově univerzitě

#munichallenge muni.cz

Studijní programy—  Láká tě sportovní trénink, pohybová 
aktivita dětí, sebeobrana, management 
či výživa ve sportu?

—  Chceš být trenérem, sportovním 
manažerem, výživovým poradcem, 
fyzioterapeutem nebo tělocvikářem?

—  Podívej se do nabídky studijních 
programů a podej si přihlášku!

— Osobní a kondiční trenér
— Fyzioterapie
—  Tělesná výchova a sport se specializacemi 

– Management sportu 
– Regenerace a výživa ve sportu 
– Speciální edukace bezpečnostních složek 
– Trenérství 
– Sdružené studium tělesné výchovy (učitelství) 
 s programy Pedagogické fakulty

Podávání e-přihlášek:  do 28. 2. 2022 
Praktické přijímací zkoušky:  14.–15. 5. 2022
Písemná přijímací zkouška:  21. 5. 2022

Více informací o studiu získáš  
na Dni otevřených dveří,  
který proběhne 20. 1. 2022 on-line.

Kontakty

Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 753/5, 625 00 Brno www.fsps.muni.cz/uchazeci

Informace o studiu

www.is.muni.cz/prihlaska

Facebook

@MU.FSpS

Instagram

@sport_muni

Studuj, sportuj
a bav se v Brně!

20.ledna 2022

Den otevřených dveří

MUNI
fakulta
sportovních
studií



Studijní programy—  Láká tě sportovní trénink, pohybová 
aktivita dětí, sebeobrana, management 
či výživa ve sportu?

—  Chceš být trenérem, sportovním 
manažerem, výživovým poradcem, 
fyzioterapeutem nebo tělocvikářem?

—  Podívej se do nabídky studijních 
programů a podej si přihlášku!

— Osobní a kondiční trenér
— Fyzioterapie
—  Tělesná výchova a sport se specializacemi 

– Management sportu 
– Regenerace a výživa ve sportu 
– Speciální edukace bezpečnostních složek 
– Trenérství 
– Sdružené studium tělesné výchovy (učitelství) 
 s programy Pedagogické fakulty

Podávání e-přihlášek:  do 28. 2. 2022 
Praktické přijímací zkoušky:  14.–15. 5. 2022
Písemná přijímací zkouška:  21. 5. 2022

Více informací o studiu získáš  
na Dni otevřených dveří,  
který proběhne 20. 1. 2022 on-line.

Kontakty

Univerzitní kampus Bohunice,
Kamenice 753/5, 625 00 Brno www.fsps.muni.cz/uchazeci

Informace o studiu

www.is.muni.cz/prihlaska

Facebook

@MU.FSpS

Instagram

@sport_muni

Studuj, sportuj
a bav se v Brně!

20.ledna 2022

Den otevřených dveří

MUNI
fakulta
sportovních
studií



Ondřej Procházka

26.1.2022

Kontakty www.econ.muni.cz Den otevřených dveří

Ekonomicko-správní fakulta MU
Lipová 41a, 60200 Brno-Pisárky

prihlaska@muni.cz
studijni@econ.muni.cz

Informace o studiu

e-přihlášky se podávají  
do 28. 2. 2022

bit.ly/Studuj_na_ESF

Facebook

@econmuni

Instagram

@econmuni

,,Studium na Ekonomicko-správní fakultě si oblíbíte hned od prvního dne. 
Moderní prostředí a přátelská atmosféra vytváří skvělé podmínky pro 
vzdělávání. I přes velké množství studentů a studijních programů se setkáte 
s velmi individuálním přístupem a toho si na naší fakultě nejvíce cením. 
V průběhu studia pak na vás čeká řada akcí po celém Brně, kde se můžete 
setkat se svými spolužáky a přáteli. Těch zážitků a zkušeností je však 
mnohem víc, ‘‘ říká student prvního ročníku navazujícího magisterského 
studia programu Regionální rozvoj, specializace Projektový management.

MUNI
ECON
90 %
absolventů spokojeno 
s tím, co jim škola dala 
do života

100+
zahraničních 
partnerských  
univerzit

#1
jediná VŠ v ČR 
s terminálem 
Bloomberg

Napojte se na praxi! Procestujte s námi svět!

Můžete studovat na kanadské 
University of Victoria nebo získat 
druhý titul na britské University 
of Huddersfield, francouzské 
Université de Rennes, italské 
univerzitě Piemonte Orientale nebo 
ve finském Tampere. Možnosti 
studijních pobytů v zahraničí jsou 
díky 117 partnerským smlouvám 
otevřené všem.

Studijní programy

Díky široké nabídce stáží 
v partnerských firmách, institucích 
veřejné správy či neziskových 
organizacích vám pomůžeme 
v získávání cenných kontaktů 
pro profesní uplatnění. Aktivně 
vyhledáváme a podporujeme nadané 
studenty v rámci exkluzivní skupiny 
TopSeC (Top Students Centre), ve které 
získáte jedinečnou možnost setkávat 
se pravidelně s experty z praxe.

— Ekonomie 
— Finance 
— Finance a právo 
— Hospodářská politika
—  Podniková ekonomika 

a management
— Podniková informatika 
— Regionální rozvoj a cestovní ruch
— Veřejná ekonomika a správa

Podání e-přihlášky: 28. 2. 2022

S NÁMI SE VYPLATÍ POČÍTAT





Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave
Nám. Jozefa Herdu č. 2, 917 01 Trnava

O nás
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je mladá a dyna-
mická univerzita.
Za vyše 20 rokov univerzita vychovala viac ako 28 000 úspeš-

ných absolventov, ktorí sa výborne uplatňujú na trhu práce a sú 
dôkazom jej kvality. Sídli v univerzitnom meste Trnava a jedna  
z jej fakúlt v Piešťanoch.

info@ucm.sk
+421 33 5565 111
www.ucm.sk

Termíny podania prihlášok a poplatok

Študijné odbory

Fakulty

Podmienky prijatia sú pre každú fakultu zverejnené na fakultnej web stránke v sekcii Informácie pre uchádzačov. 
Poplatok za prijímacie konanie: 20 – 40 €. 
Termíny na podanie prihlášok na bakalárske štúdium - https://www.ucm.sk/sk/uchadzaci/:
FILOZOFICKÁ FAKULTA do 29. 4. 2022
FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE do 22. 4. 2022
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED do 30. 4. 2022
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED do 29. 4. 2022
FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH VIED do 31. 3. 2022
INŠTITÚT MANAŽMENTU do 29. 4. 2022

UCM ponúka možnosť študovať programy ako aplikova-
ná informatika, teória digitálnych hier, manažment kvali-
ty,európske štúdiá a politiky, manažment v turizme a ho-
telierstve, učiteľstvo - nemecký jazyk, ruský jazyk, anglický 
jazyk, francúzsky jazyk, história a aplikovaná história v kyber-
priestore, manažment a ekonómia verejnej správy, etnológia  
a mimoeurópske štúdiá, psychológia, ruský/anglický/nemecký/

francúzsky jazyk v odbornej komunikácii, ochrana a obnova ži-
votného prostredia, aplikovaná chémia, biomedicínska chémia, 
filozofia, biotechnológie, fyzioterapia, rádiologická technika, 
vzťahy s médiami, masmediálna komunikácia, verejná politika, 
verejná správa, biológia, sociálne služby a poradenstvo, marke-
tingová komunikácia vo verejnej správe a mnohé ďalšie.

UCM má 5 fakúlt a 1 inštitút - viac info nájdete na www stránkach:
Filozofická fakulta https://ff.ucm.sk/
Fakulta masmediálnej komunikácie https://fmk.sk/
Fakulta sociálnych vied http://fsvucm.sk/
Fakulta prírodných vied http://fpv.ucm.sk/sk/
Fakulta zdravotníckych vied (sídli v Piešťanoch) https://fzv.ucm.sk/
Inštitút manažmentu https://www.ucm.sk/sk/institut-manazmentu/

Ubytovanie + cena

Uplatnenie absolventov

V študentskom domove/internáte priamo v sídle školy (prešiel 
rekonštrukciou a poskytuje moderné izby a vybavenie) a v ďal-
ších zmluvných ubytovacích zariadeniach v Trnave aj v Piešťa-
noch. 

Cena ubytovania: od 50€ do 70€/mesiac/osoba.
Stravovať sa študenti môžu v jedálňach vo viacerých budovách 
univerzity.

Absolventov univerzity nájdete vo výskumných ústa-
voch,v laboratóriách, v redakciách, na univerzi-
tách, v múzeách, IT firmách, inšpektorátoch životné-
ho prostredia a práce, vo verejnoprávnych inštitúciách,  
v PR agentúrach a kreatívnych štúdiách, na ministers-
tvách, v podnikovej sfére, v sociálnych a zdravotných 
poisťovniach, v domovoch sociálnych služieb, na po-
liklinikách, na úradoch, v školách, v prekladateľských  

a tlmočníckych agentúrach, v nemocniciach, v diagnostických  
a liečebných zariadenichach, v médiách, na pozíciách tlačových 
hovorcov, konzultantov v oblasti digitálnych hier, copywriterov, 
manažérov kvality, kontrolórov, audíto-
rov, marketérov, scénaristov, fyziotera-
peutov atď.



www.ucm.sk      #ucm
instagram.com/univerzita_sv_cyrila_a_metoda
facebook.com/ucm.trnava
youtube.com/ucm.trnava
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

studijne_ff@ucm.sk
033/55 65 216
ff.ucm.sk 

• spoločensko-vedné študijné odbory • moderné vybavenie učební
• možnosť cestovať • partnerské spolupráce • cudzie jazyky 

• presahy do praxe a iných odborov • fakultné podujatia
• mimoškolské aktivity • dynamická fakulta

Termín podania prihlášky

pre Bc. a Mgr. študijné odbory 
29.04.2022
pre PhD. študijné odbory 
30.6.2022

Všetky študijné odbory sú 
bez prijímacích skúšok 
(okrem psychológie)

Dvojodborové štúdium - 
Bc., Mgr., denné, externé

voľba kombinácie dvoch aprobačných 
predmetov

Učiteľstvo:
• anglického jazyka a literatúry
• nemeckého jazyka a literatúry
• slovenského jazyka a literatúry
• ruského jazyka a literatúry
• francúzskeho jazyka a literatúry
• histórie
• výchovy k občianstvu

• doplňujúce pedagogické štúdium
• rozširujúce štúdium pre učiteľov

Jednoodborové štúdium - 
Bc., Mgr., denné, externé

• nemecký jazyk a kultúra 
 v odbornej komunikácii
• ruský jazyk a kultúra 
 v odbornej komunikácii
• anglický jazyk a kultúra 
 v odbornej komunikácii
• filozofia a aplikovaná filozofia
• história a aplikovaná história 
 v kyberpriestore
• etnológia a mimoeurópske štúdiá
• psychológia

Doktorandské štúdium - denné, externé

• systematická filozofia
• nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
• etnológia a mimoeurópske štúdiá
• ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
• všeobecná a experimentálna psychológia
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Poznejte Olomouc – 
univerzitní město

23 000 studentů na 8 fakultách
přes 800 studijních kombinací
studenti z více než 100 zemí světa
nadstandardní ubytování a stipendia

Stahujte appku Studuj na UP
a sledujte #univerzitapalackeho

Navštivte a zažijte
www.univerzitnimesto.cz

POZNEJTE OLOMOUC – UNIVERZITNÍ MĚSTO 

Jen těžko už dohledáme, kdo a kdy poprvé použil spojení univer-
zitní město právě s Olomoucí. Pravdou však je, že toto označení 
je s centrem střední Moravy a druhou nejstarší univerzitou spo-
jeno v  posledních letech stejně neodmyslitelně jako stověžatá 
matka měst s Prahou. A právě to, proč tomu tak je, se snaží uká-
zat webový projekt Univerzitní město www.univerzitnimesto.cz.  

Tím totiž Olomouc díky Univerzitě Palackého skutečně je. Aby 
taky ne, vždyť na pět stálých obyvatel města připadá jeden 
vysokoškolský student. V  současnosti je zde vysoké učení 
reprezentováno osmi fakultami a  téměř třiadvaceti tisíci stu-
denty. Dle mezinárodních žebříčků pak patří do první trojky 
nejprestižnějších vysokých škol u  nás a  s  téměř čtyřmi tisíci 
zaměstnanců jde o druhého největšího zaměstnavatele v kraji. 
Ostatně zájemci o studium se vše potřebné mohou dozvědět 
na www.univerzitnimesto.cz.  

Student tady, student tam…
Koncept Olomouc – univerzitní město oceňují i tři tisíce zahra-
ničních studentů z více než sta zemí světa, návštěvníci meziná-
rodních filmových a divadelních festivalů, a dokonce i prestiž-
ní cestovatelský průvodce Lonely Planet nebo deník The New 
York Times.

V  nabídce olomoucké univerzity lze v  současnosti najít prak-
ticky vše od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a spor-
tu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až 
po přírodovědné a  lékařské obory či zdravotnické vědy. Po-
sluchači mohou studovat v  prezenční i  kombinované formě, 
jeden i více oborů zároveň, a to i mezi různými fakultami. Na 
výběr mají přes osm set kombinací studijních programů. Zále-
ží jen na preferencích studentů, a tak lze do „rozvrhu“ zařadit 
i předměty z oborů jiných. Stačí se jen podívat do Katalogu 

studijních programů nebo si stáhnout mobilní aplikaci Stu-
duj na UP a můžete se přesvědčit sami. Navíc byla olomoucká 
univerzita první školou u nás, na níž mohli studenti řešit běž-
nou agendu právě prostřednictvím mobilních aplikací. 

Na olomoucké univerzitě je kladen důraz nejen na individuál-
ní přístup, ale rovněž na výuku cizích jazyků, zahraniční studij-
ní pobyty či praktickou výuku s  profesionály v  daném oboru. 
Součástí univerzity je i Vědeckotechnický park, Podnikatelský 
inkubátor, Kariérní centrum či unikátní Nadační fond. Na dru-
hé straně mají studenti dostatečný prostor pro své mimoškolní 
aktivity, ať již na univerzitních sportovištích s vlastní loděnicí či 
sportovní halou, v oblasti kultury, nebo třeba v rámci velkých 
společenských akcí, jako je Olomoucký majáles UP nebo Noc 
vědců. A komu by to bylo málo, Univerzita Palackého má i vlast-
ní módní kolekci nebo více než čtyřicítku studentských organi-
zací. Každý si tak skutečně přijde na své.



WWW.STUBA.SK

TECHNIKA PRE ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ

ÚSPECH BUDÚCNOSTI JE V TECHNIKE. 
TECHNIKA  NA JEHO DOSIAHNUTIE JE

STAVEBNÁ FAKULTA

STROJNÍCKA FAKULTA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A INFORMATIKY

FAKULTA CHEMICKEJ 
A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE

FAKULTA ARCHITEKTÚRY 
A DIZAJNU

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ 
FAKULTA

FAKULTA INFORMATIKY 
A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

ÚSTAV MANAŽMENTU

ATRAKTÍVNE  ŠTÚDIUM_KVALITA  VZDELANIA_ISTOTA  UPLATNENIA_NAJVYŠŠÍ   NÁSTUPNÝ  
PLAT_PERSPEKTÍVNA KARIÉRA_ÚČASŤ NA VÝVOJI A RASTE_MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
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Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
www.fchpt.stuba.sk, www. najlepsiaskola.sk

študijné oddelenie: monika.chorvathova@stuba.sk  +421 918 674 337
 

         Zmaturoval/a si? Budeš prijatý/á bez prijímacích skúšok. Štúdium je bezplatné! Dokonca môžeš získať
aj rôzne štipendiá (až 2000€ počas bakalárskeho štúdia). Štúdiom na FCHPT si môžeš byť istý/á, že
dostaneš vysoké odborné vzdelanie. V SR nie je momentálne škola s tak širokou ponukou vzdelania           
 v chemických a potravinárskych technológiách. Organické a anorganické výroby; biotechnológie,
biochémia a biomedicína; kvalita potravín, výživa a kozmetika; ekologické plasty, papier a celulóza, vlákna
a textil; polygrafia a fotografia; čistenie a úprava vôd, spracovanie odpadov; ochrana kultúrneho dedičstva;
nové lieky; automatizácia a informatizácia v chémii... Určite si vyberieš. Máš medzery v prírodovedných
predmetoch? Môžeš nastúpiť do konverzného 0. ročníka. Budeš študovať v centre Bratislavy! Na fakulte sú
k dispozícii nielen moderne vybavené laboratóriá, ale aj jedálne, telocvične, fitness centrum. Všetky naše
tituly sú uznávané v EÚ. Vďaka programu Erasmus môžeš až 4 semestre bezplatne študovať v zahraničí.
Chémia je v každom priemyselnom odvetví. Nebudeš mať problém zamestnať sa. Pridaj sa k nám!

Naskenuj si QR kód 
a daj like na náš 

FACEBOOK a INSTAGRAM!



- Študuj informatiku doma s kvalitou ako v zahraničí, a navyše nebudeš mať problém s prechodom 
cez hranice počas pandémie. 
- Sme jediní na Slovensku a v ČR s akreditáciou, ktorú má aj Oxford či Cambridge. 
- Naši absolventi majú najvyšší nástupný plat na Slovensku (až 2 200 €).

www.fiit.stuba.sk | www.facebook.com/FIITSTU

Naštartuj svoju budúcnosť s nami. 

Všetky informácie a podanie prihlášky nájdeš na 
studuj.fiit.sk

Rovnakú akreditáciu od EIT má aj FIIT STU.

Nemusíš ísť na Cambridge či Oxford!



Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví

Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčianska univerzita

študuj čo ťa baví

- MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO (Fakulta priemyselných technológií)

- DIZAJN A NÁVRHÁRSTVO (Fakulta priemyselných technológií)

- EKONÓMIA A MANAŽMENT (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov)

- STROJÁRSTVO A AUTOMOTIVE (Fakulta špeciálnej techniky)

- ZDRAVOTNÍCTVO (Fakulta zdravotníctva)

- SPOLOČENSKO POLITICKÉ ŠTÚDIÁ (Katedra politológie)

e-prihláška

- Študuj informatiku doma s kvalitou ako v zahraničí, a navyše nebudeš mať problém s prechodom 
cez hranice počas pandémie. 
- Sme jediní na Slovensku a v ČR s akreditáciou, ktorú má aj Oxford či Cambridge. 
- Naši absolventi majú najvyšší nástupný plat na Slovensku (až 2 200 €).

www.fiit.stuba.sk | www.facebook.com/FIITSTU

Naštartuj svoju budúcnosť s nami. 

Všetky informácie a podanie prihlášky nájdeš na 
studuj.fiit.sk

Rovnakú akreditáciu od EIT má aj FIIT STU.

Nemusíš ísť na Cambridge či Oxford!



Unicorn University

V Kapslovně 2767/2, 130 00, Praha 3

O nás
IT, datová analýza a business mají v dnešním světě největší po-
tenciál. Tato odvětví se neustále vyvíjí, a pokud se zkombinují, 
může to být výhra v loterii. Jsme soukromá vysoká škola Uni-
corn University a nabízíme bakalářské a magisterské progra-
my právě v těchto oblastech. Fungujeme od roku 2007 a od té 
doby jsme vychovali řadu odborníků, kteří se uplatňují v Česku 
i v zahraničí. „Zakládáme si na tom, aby u nás vyučovali vysoce 
kvalifikovaní a úspěšní odborníci,“ vysvětluje Marek Beránek, 
ředitel Unicorn University. I díky tomu je výuka vedena hlav-
ně prakticky, což se nám osvědčilo. Dokazuje to i skutečnost,  

že máme 100% úspěšnost absolventů. Velká část z nich si najde 
práci ještě v průběhu studia, a to díky povinným praxím, které 
si můžete zajistit v našich partnerských firmách jako Unicorn, 
Microsoft, Allianz, KPMG nebo Pojišťovna VZP. Naši pedagogo-
vé jsou zkušení odborníci z praxe, kteří se živí vývojem softwa-
ru nebo působí na řídicích pozicích a mohou předávat znalosti  
z reálných projektů, na kterých se podílí i studenti. Mimo to si 
zakládáme na individuálním přístupu ke studentům a moder-
ních online výukových materiálech. 

info@unicornuniversity.net
+420 221 400 886
www.unicornuniversity.net

Termíny podania prihlášok

Dátum Dní otvorených dverí

Študijné odbory

Přihlášky je možné podat do 23.9.2022.

Online Dny otevřených dveří pořádáme každý měsíc, všechny termíny naleznete na unicornuniversity.net/important-dates.

Bakalářské programy:
 • Softwarový vývoj (Bc.)
 • Business Management (Bc.)
 
Bakalářské programy je možné studovat v online formě se za-
hájením výuky v letním i zimním semestru.

Magisterské programy:
 • Softwarové inženýrství a big data (Ing.)
 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat (Ing.)

Termíny prijímacích skúšok 

Známi absolventi univerzity/fakulty

Na Unicorn University se nepíšou přijímací zkoušky. Uchazeči 
prochází přijímacím řízením., které probíhá formou pohovoru, 
jehož cílem je primárně zjistit motivaci a očekávání uchazeče  

od studia a identifikovat přibližnou úroveň anglického jazyka. 
Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut a domlouvá se s kaž-
dým uchazečem individuálně. Poplatek je 500 Kč.

Nejvíce o škole řeknou samotní studenti a absolventi. Jejich příběhy si můžete přečíst na unicornuniversity.net/news-students-graduates.

●  Prezenčná, kombinovaná  
a online forma štúdia.

●  Vieme komunikovať online.  
Od prijímačiek až po skúšky.

●  Umožníme vám pracovať  
na skvelých projektoch. Napríklad  
aj pre švajčiarsky CERN.

●  Učíme to, čo funguje v praxi. 
Vzdelávame profesionálov,  
o ktorých trh stojí.

●  Ponúkame atraktívnu prax.  
V Unicorne, Microsofte, KPMG a inde.

DOKÁŽEME, ŽE NA TO MÁŠ!

VYSOKÁ ŠKOLA
IT, MANAŽMENTU  
A DÁTOVÉ ANALÝZY V PRAHE
www.unicornuniversity.net

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
A ANALÝZA DÁT

SOFTVÉROVÉ INŽINIERSTVO 
A BIG DATA

ONLINE ŠTÚDIUM

SOFTVÉROVÝ VÝVOJ

ONLINE ŠTÚDIUM

BUSINESS MANAGEMENT



●  Prezenčná, kombinovaná  
a online forma štúdia.

●  Vieme komunikovať online.  
Od prijímačiek až po skúšky.

●  Umožníme vám pracovať  
na skvelých projektoch. Napríklad  
aj pre švajčiarsky CERN.

●  Učíme to, čo funguje v praxi. 
Vzdelávame profesionálov,  
o ktorých trh stojí.

●  Ponúkame atraktívnu prax.  
V Unicorne, Microsofte, KPMG a inde.

DOKÁŽEME, ŽE NA TO MÁŠ!

VYSOKÁ ŠKOLA
IT, MANAŽMENTU  
A DÁTOVÉ ANALÝZY V PRAHE
www.unicornuniversity.net

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
A ANALÝZA DÁT

SOFTVÉROVÉ INŽINIERSTVO 
A BIG DATA

ONLINE ŠTÚDIUM

SOFTVÉROVÝ VÝVOJ

ONLINE ŠTÚDIUM

BUSINESS MANAGEMENT



20% zahraničných študentov zo 47 krajín sveta

1,5 mil. EUR vo forme štipendií pre študentov  



alebo na infolinke
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Univerzita J. Selyeho
Selye János Egyetem

Fakulta ekonómie a informatiky
Reformovaná teologická fakulta
Pedagogická fakulta

DOD 14.02.2022
Dátum podania prihlášky: 31.3.2022

www .u j s . s k
Proč u nás

STUDOVAT



 
 

Univerzita J. Selyeho
Selye János Egyetem

Fakulta ekonómie a informatiky
Reformovaná teologická fakulta
Pedagogická fakulta

DOD 14.02.2022
Dátum podania prihlášky: 31.3.2022

www .u j s . s k
Proč u nás

STUDOVAT





ZAMESTNÁVATELIA
PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV



PRÁCA PO MATURITE
TIPY, KTORÉ SA OPLATÍ POZNAŤ
Posledné zvonenie je konečne za nami a v rukách držíš maturitné vysvedčenie. Plný elánu a entuziazmu 
sa vrháš na trh práce. Prichádzaš na to, že situácia nie je taká jednoduchá, ako si si predstavoval. Tak, 
ako každý životný projekt, i príprava do zamestnania si vyžaduje svoj strategický plán. Dnes máme v 
zálohe niekoľko tipov, ktoré môžu pri príprave pomôcť. Pretože vysoká škola nemusí predstavovať jediné 
správne životné rozhodnutie, ktoré po maturite urobíš. 

Životopis má hlavné slovo 
Je to práve životopis, ktorý rozhoduje 
o tom, či sa dostaneš do ďalšieho kola 
výberového konania. Dôležité nie sú len 
fakty, ale aj jeho vizuálna stránka. Daj si na 
svojom životopise záležať a najmä nepod-
ceň gramatiku. Na začiatku sa venuj dosiah- 
nutému vzdelaniu, zahrň skúsenosti a na 
záver nezabudni spomenúť svoje záľuby. 
Rozhodne sa snaž byť v životopise auten-
tický a vyhni sa zovšeobecneniu záľub na 
cestovanie a rodinu. Okrem klasického 
životopisu nezabudni i na založenie a vy-
plnenie profilu na sociálnej sieti LinkedIn, 
ktorá ti pomôže i v hľadaní práce. 

Nezameriavaj sa len  
na dostupné ponuky

Prejsť si všetky dostupné ponuky je skvelým kro-
kom. Ak medzi nimi neobjavíš ponuku od svojej 
vysnívanej spoločnosti, nevešaj hlavu. Pokoj- 
ne pošli spoločnosti svoj životopis spolu s mo-
tivačným listom a pár riadkami, prečo chceš pre 
ňu pracovať. Nikdy nevieš – začať môžeš i na stáži. 

Pri hľadaní práce po škole je hlavné nevzdať to po 
niekoľkých odmietavých odpovediach. Zameraj 
sa na prax, snaž sa vo svojom odbore rásť a nechaj 
si všetky možnosti otvorené. 

                              Hlavné je nezaspať na vavrínoch 
Po úspešne zloženej maturitnej skúške môžeš nadobudnúť nesprávny pocit, že už všet- 
ko vieš a si ideálnym kandidátom. Skutočnosť sa však od predstáv v mnohých aspek-
toch líši. Prvé tri roky sú po ukončení štúdia kľúčové. Ak máš predstavu, čo presne chceš 
robiť, je pravý čas posunúť svoje znalosti na novú úroveň. 

Urob si prieskum, čo zamestnávatelia pre vysnívanú pracovnú pozíciu požadujú. Ideálne 
je zamerať sa na ponuku dostupných kurzov. Mnohé z nich sú dostupné online a zadar-
mo. Správnym krokom je i výber stáže. Dnes sú stáže ohodnotené i finančne a počas ich 
trvania môžeš získať cenné skúsenosti priamo v odbore, v ktorom 
chceš v budúcnosti pracovať. 
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Mobis Slovakia s.r.o.

MOBIS ulica 1

Kto sme
V spločnosti MOBIS Slovakia s. r. o. Vám ponúkame zázemie 
globálnej spoločnosti a prácu u jedného z kľúčových subdo-
dávateľov pre KIA Slovakia pri Žiline (KaSK) a Hyundai Motor  
Manufacturing Czech v českých Nošoviciach. V našej spoločnosti  
sa vyrába približne 40% automobilu produkovaného v KaSK.

Základné oblasti výroby sú – montáž modulov, výroba prísto-
jovej dosky, výroba nárazníkov, výroba brzdových systémov, 
lakovňa, redistribučné centrum.

praca@mobis.sk, +421-41-515-8158,
+421-41-515-8171, +421-41-515-8169
www.mobis.sk

Požiadavky na uchádzačov

Ponúkané pracovné pozície

Koho hľadáme?
Uplatniť sa u nás môžu záujemcovia o prácu so stredoškolským 
vzdelaním, stredných škôl, stredných  odborných škôl s maturi-
tou alebo bez, rovnako aj absolventi učilíšť. 

Ponúkame aj rôzne pracovné pozície pre kadidátov s vysoko-
školským vzdelaním s praxou, dávame možnosť aj absolventom 
vysokých škôl bez praxe.

Oblasť výroby     
 - operátor výroby 
 - inšpektor kvality
 - CNC operátor
 - údržbar; elektrikár
 - skladník, vodič VZV
 - vodič nákladného vozidla do 3,5 t         

Oblasť office    
 - špecialista oddelenia logistiky
 - špecialista oddelenia sales, development
 - špecialista finančného oddelenia
 - procesný inžinier pre automobilový priemysel
 - špecialista kvality
 - špecialista lakovne
 - špecialista nákupu, špecialista riadenia zásob
 - a iné.

Platové ohodnotenie

Miesto výkonu práce

Čo podporujeme

Ponúkané benefity

Mzda
 - pre oblasť výroby – hodinová od 5,95 €/h + príplatky za zmenovosť  
 - pre oblasť  office – od 1324 € brutto + bonusy

Mobis Slovakia s.r.o.,
MOBIS ulica 1
013 02 Gbeľany (okres Žilina)

www.mobis.sk     

FB:  MOBIS Slovakia

Cez nadáciu MOBIS PONTIS podporujeme komunitu v oblasti zdravia, kultúry, športu a vzdelávania.

Benefity a výhody
 - nástup priamo do kmeňového stavu
 - zaujímavé platové ohodnotenie, platový rast
 - odmeny a bonusy (mesačné, kvartálne, polročné, ročné)
 - doprava do zamestnania firemnými autobusmi bezplatne
 - obedové menu len 1 €
 - príspevok do 3. piliera /DDS/
 - široký výber zliav u vybraných obchodných partnerov 

 - možnosť kariérneho rastu,
 - tímové akcie – DOD, turistika, futbalový turnaj Mobis Cup, Mikuláš, 
 - teambuildingy oddelení (voľnočasové aktivity, večere)
 - finančný bonus / priveď kolegu
 - vianočné poukážky
 - finančná benefitná poukážka
 - a mnoho ďalších





Vyššie odborné IT štúdium Deutsche Telekom IT Solutions 
Slovakia a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej 
poskytuje absolventom stredných škôl inovatívne a mo-
derné duálne vzdelávanie už od roku 2013. Ide o bezplat-
né 3-ročné štúdium, ktoré prebieha v priestoroch školy 
aj firmy. Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl 
s maturitou, od ukončenia strednej školy môže uplynúť 
maximálne 5 rokov. 

Moderné technológie
Študenti sa naučia pracovať s modernými technológiami 
v oblasti SAP, databázovej architektúry, automatizácie či bez-
pečnosti IT systémov. Z prostredia programovania je to jazyk 
Python. Nezabúdame ani na mäkké zručnosti, ako sú základy pro-
jektového manažmentu a agilných metodík, sebaprezentovanie, 
zákaznícka orientácia, riadenie procesov a ďalšie.

Vzdelávanie a platená prax
Štúdium prepája získavanie vedomostí s ich aplikovaním v praxi. 
Študenti pracujú v reálnych tímoch s profesionálmi z odboru 
a stávajú sa súčasťou IT komunity. Za svoj čas strávený na praxi 
sú finančne ohodnotení a môžu získať aj prospechové štipendium.

Titul a medzinárodný certifikát 
Absolventi získajú titul Dis. – diplomovaný špecialista. Okrem 
toho majú možnosť získať aj medzinárodný jazykový certifikát 
Sprachdiplom a odborný certifikát Fachinformatiker, ktorý ga-
rantuje rovnakú úroveň znalostí, ako majú absolventi duálneho 
vzdelávania v Nemecku. 

Isté pracovné miesto a kariérny rast
Najväčšia IT firma v kraji garantuje absolventom isté pracovné 
miesto. Absolvent nezačína na juniorskej pozícii a má otvorenú 
cestu na kariérny rast na vyššie pozície.

Uplatnenie absolventov
V súčasnosti pracujú v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia 
absolventi duálneho vzdelávania, ktorí sa počas svojej kariéry 
vypracovali na vyššie pozície, akými sú: Cloud administrator, ICT 
Architekt, Scrum Master, Operation Manager, Application Deve-
loper, ICT Engineer a ďalšie.

INOVATÍVNA ALTERNATÍVA
K VYSOKEJ ŠKOLE

70%
PRAX

30%
TEÓRIA

TVOJA CESTA do IT SVETA
3-ročné štúdium v DEUTSCHE TELEKOM IT 

SOLUTIONS SLOVAKIA

BLIŽŠIE INFO NA:
www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/dualne-vzdelavanie

PLATENÁ 
PRAX 
A ŠTIPENDIUM

NOTEBOOK
POČAS 
ŠTÚDIA

NAJNOVŠIE
TECHNOLÓGIE GARANTOVANÁ

PRÁCA

TITUL

 Dis. 

ODBORNÍCI
Z PRAXE

FMB_dualeducation@t-systems.com

Dual education dual_edu

PRE MUŽOV PRE ŽENY

Prihlasovanie pre akademický rok 2022/23 bude spustené začiatkom roka 2022. Záujemcovia sa budú môcť prihlásiť 
vyplnením elektronickej prihlášky. Sledujte sociálne siete a web stránku spoločnosti deutschetelekomitsolutions.sk.
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poď pracovať k nám!
www.seas.sk/kariera
kariera@seas.sk

vieš čo tu 
treba zapojiť?





WALTER GROUP

IZ NÖ-Süd, Straße 14, AT-2355 Wiener Neudorf

Kto sme
WALTER GROUP je jeden z najúspešnejších rakúskych súkrom-
ných koncernov. K najdôležitejším obchodným aktivitám sku-
piny WALTER GROUP patrí realizácia celokamiónových prepráv 
po celej Európe cestnou a kombinovanou dopravou prostred-

níctvom LKW WALTER a celoeurópsky obchod a prenájom kan-
celárskych, skladových a sanitárnych kontajnerov prostredníc-
tvom firmy CONTAINEX.

jobs@walter-group.com
0043 2236 606-2900
https://career.walter-group.com/

Požiadavky na uchádzačov

Ponúkané pracovné pozície

• Nemčina B2
• Nedávno ukončené ekonomické vzdelanie

• Manažment prepravy
• Manažment predaja
• Služby pre zákazníkov

Platové ohodnotenie

Miesto výkonu práce

Ubytovanie

Ponúkané benefity

Základná zložka mzdy na tejto pozícii závisí od kvalifikácie a skúseností a predstavuje min. 33.500,- EUR brutto / ročne. Ročný plat 
sa skladá zo 14 mesačných platov a z garantovanej prémie.

Viedeň / Wiener Neudorf alebo pobočka Kufstein v Tirolsku

Radi Vám pomôžeme s hľadaním bytu.

• Finančná podpora stravovania (reštaurácia vo firme / poukážky)
• Možný Homeoffice 
• Veľkoryso riešené meeting-points s bezplatnými nápojmi
• Firemný pub / salónik
• Atraktívne prémie závislé od osobného výkonu po absolvovaní trainee-programu
• Bezplatná kyvadlová autobusová doprava Viedeň – Wiener Neudorf
• Firemný lekár vrátane možnosti zaočkovania
• Vlastné bezplatné parkoviská priamo pred firmou
• Podujatia pre zamestnancov (vianočný večierok a ďalšie rôzne športové podujatia)



Traineeprogramm
Job Rotation

Kontakte in 
ganz Europa

Sie suchen nicht nur einen Job, sondern internationales 
Business. Willkommen in der WALTER GROUP!
career.walter-group.com

35 +
Sprachen 
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