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TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK
UNIVERZITA KDE A KEDY ?

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky 30.4.2023

Strojnícka fakulta 31.3.2023

Stavebná fakulta 30.4.2023

Ústav manažmentu 30.4.2023

Materiálovotechnologická fakulta  
so sídlom v Trnave 30.4.2023

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická 31.3.2023

Fakulta biomedicínského inženýrství 31.3.2023

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach

Lekárska fakulta 28.2.2023

Prírodovedecká fakulta 31.3.2023

Právnická fakulta 31.3.2023

Fakulta verejnej správy 30.4.2023

Filozofická fakulta 31.3.2023

Ústav telesnej výchovy a športu 14.4.2023

Univerzita Karlova Filozofická fakulta 28.2.2023

Paneurópska vysoká škola

Fakulta práva 28.2.2023

Fakulta psychológie 28.2.2023

Fakulta ekonómie a podnikania 28.2.2023

Fakulta masmédií 28.2.2023

Fakulta informatiky 28.2.2023

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

31.3..2023

Filozofická fakulta 31.3.2023

Fakulta prírodných vied a informatiky 31.3..2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita  
v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 30.4.2023

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 30.4.2023

Fakulta ekonomiky a manažmentu 30.4.2023

Fakulta európskych štúdií  
a regionálneho rozvoja 30.4.2023

"Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
- študijný program krajinná a záhradná  
architektúra"

30.4.2023 
31.3.2023

Technická fakulta 30.4.2023

Trnavská univerzita všetky fakulty 28.2.2023

ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola 21.9.2023

Business Institut EDU a.s. súkromný vzdelávací inštitút 1.3.2023

Vysoké učení technické v Brne Fakulta chemická 31.3.2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky 31.3.2023

VŠB - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 31.3.2023

Vysoká škola manažmentu 31.5.2023

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. 28.2.2023

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta 31.3.2023

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastisla-
va Štefánika 28.2.2023

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied 30.4.2023

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. 28.2.2023

4



UNIVERZITA KDE A KEDY ?

Masarykova univerzita

Právnická fakulta 28.2.2023

Lékařská fakulta 28.2.2023

Přírodovědecká fakulta 28.2.2023

Filozofická fakulta 28.2.2023

Pedagogická fakulta 28.2.2023

Farmaceutická fakulta 28.2.2023

Ekonomicko-správní fakulta 28.2.2023

Fakulta informatiky 28.2.2023

Fakulta sociálních studií 28.2.2023

Fakulta sportovních studií 28.2.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta 31.3.2023

Obchodná fakulta 31.3.2023

Fakulta hospodárskej informatiky 31.3.2023

Fakulta podnikového manažmentu 31.3.2023

Fakulta medzinárodných vzťahov 31.3.2023

Fakulta aplikovaných jazykov 31.3.2023

Podnikovohospodárska fakulta  
so sídlom v Košiciach 31.3.2023

Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta 28.2.2023

Právnická fakulta 30.4.2023

Filozofická fakulta 28.2.2023

Prírodovedecká fakulta 15.3.2023

Pedagogická fakulta 31.3.2023

Farmaceutická fakulta UK 28.2.2023

Fakulta telesnej výchovy a športu UK 28.2.2023

Jesseniova lekárska fakulta UK 28.2.2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 31.3.2023

Rímskokatolická cyrilometodská  
bohoslovecká fakulta UK 30.4.2023

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 31.3.2023

Fakulta managementu UK 31.3.2023

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 31.3.2023

Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta 31.3.2023

Trnavská univerzita všetky fakulty 28.2.2023

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií  
so sídlom v Prešove 31.3.2023

Ekonomická fakulta 30.4.2023

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta 15.3.2023

Lékařská fakulta 15.3.2023

Filozofická fakulta 15.3.2023

Fakulta umění 15.3.2023

Pedagogická fakulta 15.3.2023

Fakulta sociálních studií 15.3.2023

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta 31.3.2023

Drevárska fakulta 31.3.2023

Fakulta ekológie a environmentalistiky 31.3.2023

Fakulta techniky 31.3.2023

Univerzite J. Selyeho 31.3.2023, 31.5.2023
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ZOZNAM DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ
UNIVERZITA KDE A KEDY ?

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky 27.1.2023
Strojnícka fakulta 9.2.2023
Stavebná fakulta 9.2.2023
Ústav manažmentu 14.2.2023
Materiálovotechnologická fakulta  
so sídlom v Trnave 16.2.2023

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická 17.2.2023
Fakulta biomedicínského inženýrství 27.1.2023

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach

Lekárska fakulta 16.2.2023
Prírodovedecká fakulta 2.2.2023
Právnická fakulta 21.2.2023
Fakulta verejnej správy 15.2.2023
Filozofická fakulta 10.2.2023, 16.2.2023
Ústav telesnej výchovy a športu 3.2.2023

Univerzita Karlova Filozofická fakulta 14.1.2023

Paneurópska vysoká škola

Fakulta práva 20.1.2023
Fakulta psychológie 20.1.2023
Fakulta ekonómie a podnikania 27.1.2023
Fakulta masmédií 27.1.2023
Fakulta informatiky 27.1.2023

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
16.2.2023

Fakulta prírodných vied a informatiky 16.2.2023

Slovenská poľnohospodárska univerzita  
v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 24.2.2023
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 3.2.2023
Fakulta ekonomiky a manažmentu 20.1.2023
Fakulta európskych štúdií  
a regionálneho rozvoja 20.1.2023

"Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
- študijný program krajinná a záhradná 
architektúra"

3.2.2023

Technická fakulta 17.2.2023
Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 15.2.2023
ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola 1.2.2023
Vysoké učení technické v Brne Fakulta chemická 9.2.2023
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky 26.1.2023
VŠB - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 27.1.2023, 28.1.2023
Vysoká škola manažmentu 16.2.2023
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. 26.1.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana 
Rastislava Štefánika 24.2.2023

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied 7.2.2023
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UNIVERZITA KDE A KEDY ?

Masarykova univerzita

Právnická fakulta 23.1.2023
Lékařská fakulta 14.1.2023, 18.1.2023
Přírodovědecká fakulta 21.1.2023, 24.1.2023
Filozofická fakulta 20.1.2023
Pedagogická fakulta 28.1.2023
Farmaceutická fakulta 3.2.2023
Ekonomicko-správní fakulta 2.2.2023
Fakulta informatiky 3.2.2023
Fakulta sociálních studií 20.1.2023
Fakulta sportovních studií 26.1.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta 3.2.2023
Obchodná fakulta 3.2.2023
Fakulta hospodárskej informatiky 3.2.2023
Fakulta podnikového manažmentu 3.2.2023
Fakulta medzinárodných vzťahov 3.2.2023
Fakulta aplikovaných jazykov 3.2.2023
Podnikovohospodárska fakulta  
so sídlom v Košiciach 2.2.2023

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. 13.2.2023

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta 28.1.2023
Prírodovedecká fakulta 10.2.2023
Pedagogická fakulta 28.1.2023
Fakulta telesnej výchovy a športu UK 20.1.2023
Jesseniova lekárska fakulta UK 3.2.2023
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 8.2.2023
Rímskokatolická cyrilometodská  
bohoslovecká fakulta UK 30.4.2023

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 2.3.2023
Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta 9.2.2023

Trnavská univerzita všetky fakulty 25.1.2023

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií  
so sídlom v Prešove 8.2.2023

Fakulta umení 13.01.2023, 14.01.2023

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta 27.1.2023
Lékařská fakulta 27.1.2023
Filozofická fakulta 27.1.2023
Fakulta umění 27.1.2023
Pedagogická fakulta 27.1.2023
Fakulta sociálních studií 27.1.2023

Technická univerzita vo Zvolene

Lesnícka fakulta 30.1.2023
Drevárska fakulta 25.1.2023
Fakulta ekológie a environmentalistiky 25.1.2023
Fakulta techniky 7.2.2023

Univerzite J. Selyeho 14.2.2023
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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.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 
40 EUR

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:

DO 31. 3. 2023
www.fses.uniba.sk
fsevuk
fsev.uk
studijne@fses.uniba.sk

2. marca 2023
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

OD 10:00



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.

PRÍRODOVEDECKÁ
FAKULTA UK

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 15. 3. 2023

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

15 EUR (ZA ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU)

WWW.BUDPRIRODOVEDCOM.SK

10. 2. 2023
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
NA PRIF UK V BRATISLAVE

www.fns.uniba.sk
budprirodovedcom.sk 
fns.uniba.sk
prif.so@uniba.sk

BIOLÓGIA
Biológia
Medicínska biológia
Systematická biológia

EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNE VEDY
Environmentalistika
Environmental Studies (v angličtine)

VEDY O ZEMI - GEOGRAFIA
Geografi a, kartografi a a geoinformatika
Geografi a, rozvoj regiónov a európska integrácia
Ekonomická a politická geografi a a demografi a

VEDY O ZEMI - GEOLÓGIA
Geológia
Paleontológia

CHÉMIA
Biochémia / Biochémia konverzná
Chémia / Chémia konverzná
Biological Chemistry (v angličtine)

UČITEĽSTVO A PEDAGOGICKÉ VEDY
Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
Učiteľstvo geografi e (v kombinácii)
Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
Kombinácie si pozri na webe



FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY
A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
DO 31. 3. 2023

pre akademický rok 2023/24

NAŠE PROGRAMY
SPÁJA MATEMATIKA,
KRÁĽOVNÁ VIED

Matematika z gr. μαθηματικός
(mathematikós) = milujúci poznanie

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

8. 2. 2023
(nie len) pre maturantov

7. 6. 2023
pre stredoškolákov

z nižších ročníkov

YouTube.com/MatFyzJeIn

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

Matematika          Ekonomická a finančná matematika

Manažérska matematika          Poistná matematika

Počítačová grafika a geometria

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Fyzika          Biomedicínska fyzika

Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika

Technická fyzika          Astronómia a astrofyzika

Meteorológia a klimatológia          Fyzika plazmy

Fyzika tuhých látok          Jadrová a subjadrová fyzika

Optika, lasery a optická spektroskopia

Teoretická fyzika          Physics of the Earth

Informatika          Aplikovaná informatika

Bioinformatika     Dátová veda     Kognitívna veda 

Učiteľstvo:     Matematika     Deskriptívna geometria 

Fyzika     Informatika     (v kombináciách)

800 populárno-vedeckých
prednášok a videí na zaujímavé
témy zo všetkých našich
študijných programov
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upjs.sk/pravnicka-fakulta
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Termín pre podanie prihlášky

do 31. 03. 2023

upjs.sk/prirodovedecka-fakulta
DO

D 
02

. 0
2.
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Termín pre podanie prihlášky

do 31. 03. 2023

upjs.sk/fakulta-verejnej-spravyDO
D 
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2.
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Termín pre podanie prihlášky

do 30. 04. 2023

upjs.sk/pravnicka-fakulta
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2.
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Termín pre podanie prihlášky

do 14. 04. 2023

upjs.sk/lekarska-fakulta
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. 0

2.
 2

02
3

Termín pre podanie prihlášky

do 28. 02. 2023

DO
D 

10
. 0

2.
 2

02
3

Termín pre podanie prihlášky

do 31. 03. 2023

SME UNIVERZITA, 
KTORÁ NOSÍ ÚSPECH V MENE

Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciachupjs_košice





PREKLADATEĽSTVO 
A TLMOČNÍCTVO

(Bc., Mgr.)
štúdium v rámci programu
anglický jazyk pre európske 
inštitúcie a ekonomiku s dvomi
modulmi - anglický jazyk a
kultúra a francúzsky jazyk

BRITSKÉ A AMERICKÉ 
ŠTÚDIÁ

(Bc., Mgr., PhD.)
s možnosťou
jednoodborového
a medziodborového štúdia

ANGLICKÝ JAZYK
A LITERATÚRA

(Mgr.)
učiteľské štúdium v
kombinácií s ďalším
 predmetom

Študijné programy:

UPJŠ, FF, 
KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

P R EČO  
Š T U D O V AŤ  N A  

K A A ?
Orientácia na prax
Študenti a študentky majú možnosť stáže, praxe a práce už počas
štúdia. Štúdium prebieha v špičkovo vybavených tlmočníckych a jazykových
laboratóriách.

Pripravení/é na úspech
Ponúkame predmet Zručnosti pre úspech v spolupráci s AmCham,
ktorý je zameraný na rozvoj soft skills. Študenti a študentky majú v našom
testovacom centre možnosť získať certifikáty TOEFL, TOEIC, TFI, WIDaF, Praxis
a ACCA.

Medzinárodné štúdium
Máme vyše 70 partnerských univerzít v rámci programu Erasmus+.
Študentky a študenti môžu zároveň získať dvojitý diplom s jednou z
vybraných zahraničných univerzít. 

Bohatý spoločenský život
Katedra ponúka členstvo v študentskom klube ELSE, Klube absolventov a
Klube učiteľov. 

studuj.unipo.sk

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 
 
     

• Rozmanitosť a pestrosť univerzity tkvie nielen v množstve študijných programov, ale najmä v širokom priestore na sebarealizáciu. Študenti našej univerzity majú možnosť 
zapájať sa do kultúrneho alebo športového života univerzity ako aj mesta, a to prostredníctvom viacerých študentských divadiel, speváckych súborov, folklórneho súboru, 
môžu pracovať v celouniverzitných študentských médiách, rozvíjať športové aktivity v mnohých športových kluboch, využívať krytú plaváreň, telocvične, či zrekonštruovaný 
viacúčelový športový areál.

• Vo viacerých oblastiach patríme medzi špičku vo výskume. Máme vybudované centrá excelentnosti, či vedecký park UNIPOLAB s jedinečnou prístrojovou a laboratórnou 
technikou. 

• Študenti majú možnosť ubytovať sa v novozrekonštruovaných študentských internátoch. 
• V rámci programu Erasmus+ ponúka študentom vycestovať do 32 krajín a zaradiť sa medzi vyše 3000 úspešných absolventov mobilít v zahraničí. 

v Pešove

Deň otvorených dverí - 08.02.2023

Filozofická fakulta  Gréckokatolícka teologická fakulta  Fakulta humanitných a prírodných vied • •
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu  Pedagogická fakulta •

Pravoslávna bohoslovecká fakulta  Fakulta športu  Fakulta zdravotníckych odborov • •
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín



Vďaka vysokej úrovni kvality zaria-
dení a moderným podmienkam na
štúdium a výskum Technická univerzita
vo Zvolene disponuje najaktuálnejšími
vedeckými poznatkami pre zachováva-
nie trvalo udržateľného života. 

Spomedzi všetkých vysokých škôl
na Slovensku má TUZVO jedinečnú pro-
filáciu so zameraním na komplex 
LES-DREVO-EKOLÓGIA-ENVIRONMENT
s rozšírením do ďalších umeleckých /
dizajnérskych, prírodovedných, ekono-
mických, technických a bezpečnost-
ných oblastí. 

Čo Ťa čaká na TUZVO?
Zvolen leží v strede Slovenska ob-

klopený horami, preto predstavuje pre
študentov s blízkym vzťahom k prírode
ideálne podmienky pre prepojenie teo-
retického štúdia s outdoorovým živo-
tom. 

Naši študenti si môžu vybrať zo ši-
rokého spektra študijných programov
zameraných na prírodu a prírodné
zdroje, ako aj technológie ich spracova-
nia a využitia v spoločnosti. Študovať
môžeš na jednej zo štyroch špecializo-
vaných fakúlt alebo na univerzitnom
študijnom programe.

Študijné programy na Technic-
kej univerzite:

Mimoriadne zaujímavý UNIVER-
ZITNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM EKONO-
MIKA A MANAŽMENT PRÍRODNÝCH
ZDROJOV Ti ponúkne komplexné vzde-
lanie v modernej oblasti bioekonomi-
ky. Okrem klasických ekonomických
tém budeš mať možnosť špecificky sa
zamerať na problematiku praktického
riadenia podnikov v lesnícko-drevár-
skom komplexe či orientovať sa na spo-
ločensko-ekonomické aspekty nakla-
dania s prírodnými zdrojmi.

Na LESNÍCKEJ FAKULTE získaš po-
znatky o manažmente lesných ekosys-
témov, ako aj z oblasti aplikovanej zoo-
lógie a poľovníctva.

Je jediná svojho druhu na Sloven-
sku, nájdeš v nej  bohatú klubovú čin-
nosť a môžeš zlepšovať svoje zručnosti
napr. na harvestorovom trenažéri, či vir-
tuálnom 3D lese.

DREVÁRSKA FAKULTA ti dá ako
študentovi dobré uplatnenie. S titulom
z Drevárskej fakulty sa môžeš zamest-
nať ako odborník na spracovanie dre-
va, ale aj ako konštruktér drevených
stavieb, pracovník protipožiarnej ochra-
ny, manažér, alebo dizajnér.

FAKULTA TECHNIKY je jediná tech-
nicky orientovaná fakulta v regióne. 
Viac ako 25 rokov vzdeláva budúcich
konštruktérov, technológov a výrob-
ných inžinierov. Uplatniteľnosť  absol-
ventov fakulty na trhu práce je takmer
100 %.

FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRON-
MENTALISTIKY učí študentov, ako pri-
stupovať k ekológii a vychováva profe-
sionálnych ochrancov prírody, kraji-
nárov, forenzných kriminalistov. V dobe
globálneho otepľovania a plastov vo
svetových oceánoch či odlesňovania
ekológia a environmentalistika každým
dňom naberajú na význame.

Univerzita ďalej ponúka:
- ubytovanie a stravu v kompletne

zrekonštruovaných študentských do-
movoch a jedálni

- možnosť absolvovania zahraničných
mobilít v rámci programu ERASMUS+

- kultúrne, spoločenské a športové ak-
tivity: UNI DNI, AGROFILM, Železný ha-
sič, Akademický Zvolen, výstavy di-
zajnérskych prác a vernisáže.

- široký výber krúžkov – folklórny sú-
bor Poľana, dobrovoľný hasičský zbor,
sokoliarsky, kynologický, včelársky krú-
žok a mnohé ďalšie...

Tak čo? Ešte váhaš? Pridaj sa 
k nám! Tešíme sa na Teba!

KONTAKT:
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 
960 01 Zvolen
Tel.: 045/5206 106
e-mail: rpp@tuzvo.sk

Termíny podávania prihlášok:
UNIVERZITNÉ 
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

do 31. 3. 2023
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

do 30. 6. 2023

LESNÍCKA FAKULTA
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

do 31. 3. 2023
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

do 30. 6. 2023

DREVÁRSKA FAKULTA
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

do 31. 3. 2023
PRE DIZAJN NÁBYTKU 
A INTERIÉRU

do 30.11.2023
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

do 30. 6. 2023
PRE DIZAJN NÁBYTKU 
A INTERIÉRU do 31. 5. 2023

FAKULTA EKOLÓGIE 
A ENVIRONMENTALISTIKY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

do 31. 3. 2023
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

do 17. 7. 2023

FAKULTA TECHNIKY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

do 31. 3. 2023
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 

do 30. 7. 2023

Ďalšie informácie o prijímacom
konaní nájdete na: 

www.tuzvo.sk

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
Význam poznania, 
ako žiť environmentálne zodpovedne 
nebol nikdy aktuálnejší!

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY STUPEŇ ŠTÚDIA FORMA

UNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY I./II.
Ekonomika a manažment prírodných zdrojov Bc./Ing. Denná/Externá

LESNÍCKA FAKULTA
Lesníctvo Bc. Denná/Externá
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo Bc./Ing. Denná/Externá
Adaptívne lesníctvo Ing. Denná/Externá
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve Ing. Denná
Ekológia lesa Ing. Denná

DREVÁRSKA FAKULTA
Tvorba a konštrukcia nábytku Bc./Ing. Denná/Externá
Drevárstvo s podporou informačných technológií Bc. Denná/Externá
Drevené stavby Bc./Ing. Denná/Externá
Ekonomika a manažment podnikov  drevospracujúceho priemyslu Bc./Ing. Denná/Externá
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť Bc./Ing. Denná/Externá
Dizajn nábytku a interiéru Bc./ Mgr. art. Denná
Drevárske inžinierstvo Ing. Denná/Externá

FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
Ekológia a ochrana biodiverzity Bc./Ing. Denná
Ochrana a využívanie krajiny Bc./Ing. Denná/Externá
Forenzná a kriminalistická environmentalistika Bc./Ing. Denná/Externá

FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY
Výrobná technika a manažment výrobných procesov Bc. Denná/Externá
Výrobná technika Ing. Denná/Externá

Technická univerzita vo Zvolene patrí medzi 
najvýznamnejšie univerzity na Slovensku. 

s rozšírením 

a umeleckých oblastí.

Technická univerzita vo Zvollene patrí medzi

www.tuzvo.sk



Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčianska univerzita

e-prihláška

počúvaj hlas svojho srdca

a študuj, čo ťa baví...

• MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO A VÝPOČTOVÉ MODELOVANIE 
   (Fakulta priemyselných technológií)

• DIZAJN A NÁVRHÁRSTVO 
    (Fakulta priemyselných technológií)

• EKONÓMIA A MANAŽMENT 
    (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov)

• ZDRAVOTNÍCTVO 
    (Fakulta zdravotníctva)

• STROJÁRSTVO A AUTOMOTIVE 
    (Fakulta špeciálnej techniky)

• SPOLOČENSKO POLITICKÉ ŠTÚDIÁ 
    (Katedra politológie)











Termín podania prihlášky
pre Bc. a Mgr. študijné odbory

30.4.2023
Všetky Bc. a Mgr študijné odbory sú 
bez prijímacích skúšok

https://ff.ucm.sk/sk/uchadzaci/

Prieskum spokojnosti našich absolventov ukazuje že:
- 3/4 absolventov sú spokojní so štúdiom
- 3/4 absolventov sa uplatnia v študovanom alebo
   čiastočne sa prekrývajúcom odbore
- 80% zamestnaváteľov je spokojných s 
   pripravenosťou naších absolventov
- 70% absolventov si po skončení štúdia nájde prácu - 70% absolventov si po skončení štúdia nájde prácu 
   do 3 mesiacov, 20% ďalších do 6 mesiacov 

Učiteľské kombinačné štúdium
Bc., Mgr., denné, externé

Kombinácie aprobačných 
predmetov sú uvedené 
na webe v sekcii uchádzači

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

Doplňujúce pedagogické štúdium
Rozširujúce štúdium pre učiteľovRozširujúce štúdium pre učiteľov
Inovačné vzdelávanie



Právnická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Farmaceutická fakulta

Fakulta informatiky

Fakulta sociálních studií

Fakulta sportovních studií

Neviete, ktorým smerom sa ubrať, ale zaujímajú vás zdanlivo odlišné témy ako ekonomika, marketing 
a digitalizácia? V tom prípade si pre vaše budúce štúdium vyberte program Ekonomika podniku.

Či už sa podnikanie rozbieha alebo je v plnom prúde, je dôležité si vedieť všetko správne zhodnotiť 
a spočítať. Nestačia k tomu len informácie z oblasti účtovníctva, daní, financií a práva. Je nutné ich 
správne prepojiť a aplikovať v praxi. A práve to vás naučí program Účtovníctvo a dane.

Medzi jednotlivými komponentmi a hotovým produktom sú práve dobre nastavené firemné procesy. 
A to je presne to, čo sa na programe procesný management naučíte - ovládnuť celý hodnototvorný 
reťazec tak, aby sa produkt, v konečnom dôsledku, dostal k zákazníkovi.

Chcete vstúpiť do sveta managementu a IT? Toto spojenie, dostatok praxe, reálne skúsenosti 
s projektmi v českých a zahraničných firmách vám zaistí uplatnenie na dnešnom aj budúcom trhu práce. 
Príďte študovať profesijný študijný program Manažérska informatika.

Podnikanie sa nedá naučiť len z učebnice a rozbehnúť vlastný biznis hneď po strednej môže dať pekne 
zabrať. Na ESBD pracujeme na reálnych projektoch v bezpečnom prostredí našej fakulty a učíme 
sa v tíme, na ktorý sa môžeme spoľahnúť.

PONUKA BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

PRIDAJ SA K NÁM, PRETOŽE U NÁS MÔŽEŠ...

Na všetky bakalárske študijné programy sa dá nadviazať štúdiom magisterských študijných programov na našej fakulte.

…pracovať na reálnych projektoch, rozbehnúť vlastný biznis, prepojiť informatiku s ekonomikou, získať prax v medzinárodnom tíme, pochopiť ekonomické 
súvislosti dnešnej doby a veľa ďalšieho.
Fakulta podnikateľská je od roku 1992 jednou z ôsmich fakúlt VUT v Brne, vďaka čomu môžu jej študenti už 30 rokov využívať výborné zázemie prestížnej 
a medzinárodne uznávanej univerzity. Jej študenti sa s výbornými výsledkami zúčastňujú rôznych medzinárodných súťaží.

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Študenti môžu vycestovať na viac 

než 90 partnerských zahraničných 

univerzít.

BEZ PRIJÍMAČIEK

Na bakalárske študijné programy 

uznávame výsledok Národných 

porovnávacích skúšok.

PRAX

V rámci štúdia prebieha aj prax, 

okrem toho môžu študenti podnikať 

a mať tak náskok po škole.

KAMPUS

Internáty, menza aj športový areál 

sa nachádzajú na dosah priamo 

v areáli VUT.

WWW.STUDUJFP.CZ

12. januára 2023 a 16. februára 2023*
**sledujte aktuálne opatrenia a upresnenie na našom webe

DNI OTVORENÝCH DVERÍ
Termín na podanie prihlášok
je do 31. 3. 2023



Právnická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Farmaceutická fakulta

Fakulta informatiky

Fakulta sociálních studií

Fakulta sportovních studií



Ekonómia je všade vôkol nás Nájdeš vysnenú prácu

Štúdium u nás je pevne spojené s praxou. 
Pomôžeme ti dostať sa do tých najlepších 
firiem či organizácií v obore. Pripravíme 
ťa na vlastné podnikanie. Nech už sa 
v budúcnosti rozhodneš pre ktorýkoľvek 
smer, bude pre teba jednoduché nájsť 
si uplatnenie. Dôkazom sú naši úspešní 
absolventi.

Študijné programy

Štúdium ti pomôže chápať svet 
v súvislostiach. Naučíš sa kriticky myslieť, 
analyzovať, vyhodnocovať a navrhovať 
riešenia. Samozrejmosťou je u nás 
jazyková výbava, vďaka ktorej môžeš 
využiť širokú ponuku štúdia v zahraničí. 
Medzinárodné prostredie však zažiješ aj 
na pôde fakulty.

— Ekonómia
— Financie
— Financie a právo
— Hospodárska politika
— Podniková ekonomika a manažment
— Podniková informatika
— Regionálny rozvoj a cestovný ruch
— Verejná ekonomika a správa

Prečo ísť k nám

2.2.2023

Deň otvorených dverí
Kontakty

Ekonomicko-správna fakulta MU
Lipová 41a, 602 00 Brno

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

Informácie o štúdiu

prečítaj si viac na 
bit.ly/Studuj_na_ESF

www.is.muni.cz/prihlaska

Podaj si prihlášku

e-prihlášky sa podávajú 
do 28. 2. 2023

Instagram

@econmuni

Sme moderná fakulta plná šikovných a inšpiratívnych ľudí, ktorá udáva trendy vo vede 
a aj vo výučbe. Vždy držíme vysoký štandard a svojim zameraním sme prínosom pre 
spoločnosť. Sme unikátni tým, že spájame excelentný výskum a kvalitné vzdelávanie. 
Našu odbornosť a vedomosti odovzdávame ďalším generáciám. Je pre nás dôležité férové 
prostredie a poctivosť, sme rovnako otvorení zmenám a novým podnetom. Záleží nám na 
tebe. Chceme, aby sa naši študenti cítili dobre. Pripravíme ťa na všetky výzvy budúcnosti. 
Sme ústretoví, podporíme ťa a dáme ti všetko podstatné, čo na štúdium i rozvoj 
potrebuješ. A nielen to – začleníme ťa taktiež do spoločenského života fakulty a otvoríme 
ti dvere k takmer neobmedzeným možnostiam profesijného uplatnenia.

študentov
2 500+

úspešných absolventov
14 500+

Pomôžeme ti chápať svet 
v súvislostiach

PRIHLÁŠKY DO 28.2.2023

MUNI
EKONOMICKO–
SPRÁVNA
FAKULTA
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potrebuješ. A nielen to – začleníme ťa taktiež do spoločenského života fakulty a otvoríme 
ti dvere k takmer neobmedzeným možnostiam profesijného uplatnenia.

študentov
2 500+

úspešných absolventov
14 500+

Pomôžeme ti chápať svet 
v súvislostiach

PRIHLÁŠKY DO 28.2.2023

MUNI
EKONOMICKO–
SPRÁVNA
FAKULTA

Bc. 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!

— Fyzioterapie
— Osobní a kondiční trenér
—  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. 2023
Praktické přijímací zkoušky:  13.–14. 5. 2023
Písemná přijímací zkouška:  20. 5. 2023

Více informací o studiu získáš  
na Dni otevřených dveří,  
který proběhne prezenčně 26. 1. 2023.

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!

26.ledna 2023

Den otevřených dveří

MUNI
fakulta
sportovních
studií



ZAMESTNÁVATELIA
PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV

Envien Group

Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

Kto sme
Sme najsilnejšie zoskupenie spoločností svojho druhu v strednej a vý-
chodnej Európe podnikajúcich v oblasti výroby biopalív od roku 2004. 
Našu skupinu tvorí 11 spoločností v piatich krajinách Európy. Bez-
odpadové spracovanie vstupných komodít a obnoviteľných surovín  
na biopalivá a predaj vedľajších produktov dopĺňa výskumná a vývojová 
činnosť našich oddelení a letná škola pre študentov, ktorí často zotrvajú 
v našich spoločnostiach v Leopoldove.

sidlikova@enviengroup.eu
+421 918 365 365
www.enviengroup.eu/sk/

Ponúkané benefity

Ponuka práce

Pre našich zamestnancov ponúkame: príspevok na stravovanie, príspe-
vok do DDS 3.piliera, príspevok na dochádzanie, príspevok pri naro-
dení dieťaťa/pri svadbe, dochádzkový bonus, referral program, rozvoj  
a vzdelávanie, zľavy v podnikových predajniach, čerpacích staniciach, 
pracovné jubileá/sociálna výpomoc a iné.

Naša spoločnosť hľadá budúcich odborníkov na rôzne oblasti, z čoho  
sa odvíja aj budúci popis Vašej pracovnej pozície.
Šikovní absolventi sa u nás vedia zamestnať na pozíciách v rámci pre-
vádzkovej divízie (laboranti, technológovia, zmenoví majstri), finančnej 
divízie (účtovníci, dátoví analytici), obchodnej divízie, v oblasti logistiky 
alebo sa vydať cestou rozvoja, výskumu a vývoja.

Požiadavky na uchádzača

Platové ohodnotenie

Hľadáme mladých ľudí s environmentálnym duchom, ktorí sú otvore-
ní novým nápadom a projektom, neboja sa prísť aj s nekonvenčnými 
riešeniami a tak prispieť svojou troškou do budúceho chodu našej  
spoločnosti.

Platové ohodnotenie závisí od konkrétnej pracovnej pozície.

Prečo u nás pracovať
V súčasnosti máme viac ako 400 zamestnancov a radi privítame 
mladých ľudí s kreatívnymi nápadmi, ktorí u nás majú možnosť učiť  
sa od skúsených kolegov - odborníkov a zapájať sa do rôznych medzi-
národných projektov.






