




Milí študenti, kariérni 
poradcovia, učitelia,

radi by sme Vám 
predstavili nový časopis 
Kam po strednej, ktorý 
bude vychádzať dvakrát 
ročne vždy na začiatku 
školského roku a začiat-
kom februára. 

Rozhodnutie, čo robiť po strednej škole je 
náročné a môže ovplyvniť budúcnosť ab-
solventov. Chceme preto končiacim stre-
doškolákom pomôcť pri robení správnych 
rozhodnutí tým, že vám poskytneme 
čo najviac relevantných informácií. V 
časopise budú predstavené slovenské aj 
zahraničné vysoké školy, ich zamerania, 
uplatnenie po ich vyštudovaní, možnosti 
ubytovania ako aj študentský život.

Študentom, ktorí neplánujú pokračovať 
v ďalšom štúdiu, odprezentujeme široké 
možnosti pracovných príležitostí, ktoré 
sú určené absolventom stredných škôl na 
celom Slovensku bez ohľadu na to, či ide 
o absolventov technických, obchodných 
škôl alebo gymnázií.

Vydavateľ: 
Národné kariérne centrum SK, s.r.o. 
Jazdecká 8686/65 
Trnava 917 01 
IČO: 50374851 
DIČ: 2120297575
IČDPH: SK2120297575

Email: info@nakac.sk
Tel.: 0908 727 266, 0903 242 444

Náklad: 1200 ks

Distribúcia: na všetky stredné školy 
na Slovensku

Printová verzia časopisu pomôže aj 
kariérnym poradcom na školách, ktorí 
majú pomôcť žiakom vybrať si správny 
študijný smer. 

Absolventi získajú vďaka časopisu pre-
hľad nielen o pracovných ponukách, ale 
aj spoznajú jednotlivé fi rmy porobnejšie. 
Dozvedia sa, čo presne zamestnanci 
robia, aká je fi remná kultúra, možnosti 
ďalšieho vzdelávania, pripadne aké 
benefi ty im zamestnávatelia ponúkajú.

Veríme, že časopis pomôže pri orientácii 
aj výchovným a kariérnym poradcom na 
to, aby si vybrali potrebné informácie 
ohľadom štúdia na vysokých školách 
či možností zamestnania a poskytli ich 
svojim študentom. Budeme radi, keď si 
tento časopis nájde svojich čitateľov 
a naplní svoj zmysel.

Miro Kolenik
riaditeľ 
Národné kariérne centrum

Príhovor vydavateľa
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Absolventi získajú vďaka časopisu pre-
hľad nielen o pracovných ponukách, ale 
aj spoznajú jednotlivé fi rmy porobnejšie. 
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Fakulta managementu, 
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta poskytuje študentom štipendiá
• sociálne štipendiá
• motivačné (prospechové) štipendiá
• mimoriadne (jednorazové) štipendiá

31.3.2019 
(pre externú formu štúdia 31.7.2019)

Brigády v spoločnosti
Naša fakulta spolupracuje s viacerými pod-
nikmi a podnikateľmi. Študenti dostávajú 
ponuky brigád a stáží, ktoré aj využívajú. V 
roku 2018 až 87% študentov praxovalo pria-
mo v oblasti na ktorú sa špecializujú.

Naši absolventi sú v praxi žiadaní vzhľadom na 
jazykové, analytické a odborné znalosti, ktoré 
študenti počas štúdia nadobudnú. Až 70% den-
ných študentov má zabezpečenú prácu ešte 
pred skončením štúdia.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Naši absolventi pracujú na špičkových pozíciách v globálnych firmách alebo finančných inštitúci-
ách, na Slovensku aj v zahraničí. Veľa absolventov evidujeme v pozíciách riaditeľov spoločností, 
finančných či personálnych riaditeľov, obchodných manažérov, manažérov kvality, marketingu, 
analytikov, konzultantov či projektových manažérov alebo podnikateľov. Fakulta managementu 
ponúka možnosti a príležitosti, ktoré umožňujú talentom rásť a šikovným študentom zabezpečiť si 
špičkové uplatnenie. Fakulta poskytuje študentom rôzne aktivity i možnosti štúdia na zahraničných 
univerzitách v rámci bohatej ponuka výmenných programov a Erasmus+ stáží. 

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

jún 2019 (v prípade prijatia bez prijímacích skúšok, prijatie 
po predložení potrebných dokladov
•  výpis známok, jazykové certifikáty, výsledky maturít
• podľa kritérií prijímania a uvedených možností prijatia 
bez prijímacej skúšky)

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Ubytovanie je zabezpečené pre všetkých mimobratislavských študentov v internátoch Univerzity 
Komenského.  Internáty v Mlynskej doline tvoria najväčšie študentské mestečko na Slovensku 
(vyše 6600 lôžok).
Internáty aktuálne prebiehajú rekonštrukciou s cieľom zabezpečiť kvalitné ubytovanie.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Študijný program Manažment 
• špecializácie na bakalárskom stupni: Účtovníctvo, Financie, Personálny manažment, Marketing, 
Podnikanie, Manažérska informatika, Manažment IKT projektov
• špecializácie na magisterskom stupni: Financie, Marketing, Personálny manažment, Strategický 
manažment, Podnikanie, Manažérska informatika, Manažment IKT projektov
Študijný program Medzinárodný manažment
• nemecký program
• francúzsky program

so@fm.uniba.sk, iveta.drahosova@fm.uniba.sk
+421 2 501 17 465
www.fm.uniba.sk 
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Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Väčšina študijných programov na FMFI UK dostáva tzv.  odborové motivačné štipendium. 
Študenti s vynikajúcim prospechom získavajú prospechové štipendium.
Dekan fakulty prideľuje mimoriadne štipendiá.
Študent môže požiadať o sociálne štipendium.
Podrobnejšie na  https://fmph.uniba.sk/studium/podpora-a-sluzby-pre-studentov/. 

15.3.2019

Brigády v spoločnosti
Bratislava je mestom príležitostí a naši 
študenti majú veľa možností brigád už po-
čas štúdia, čo je hlavné, vo svojom odbore.

Naši absolventi nehľadajú zamestnanie, ale zamestná-
vatelia vyhľadávajú našich absolventov. Príklady nájdete  
na stránke https://fmph.uniba.sk/o-fakulte/.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

RNDr. Anton Zajac – Prezident firmy ESET pre Severnú Ameriku.
Mgr. Ľudovít Ódor je viceguvernér Národnej banky Slovenska.  Je podpredsedom Networku nezávislých 
fiškálnych inštitúcií EÚ (EUIFIs) a hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU).
RNDr. Jozef Klein – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Asseco Central Europe.
Mgr. Peter Vereš, PhD. – Astronóm Laboratória prúdového pohonu vesmírnej agentúry NASA. Mo-
mentálne pôsobí na observatóriu Harvardovej univerzity v Bostone.
Mgr. Ivana Molnárová – výkonná riaditeľka profesia.sk

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

11.6.2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Ubytovanie poskytujeme na internátoch vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra - Mlyny, ktoré 
je vzdialené 20 minút peši od budovy fakulty.  Ceny ubytovania sa pohybujú v rozmedzí cca 45-80 
EUR za mesiac, podľa počtu lôžok na jednej izbe a štandardu príslušnej izby (internet v cene).

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

• Matematika Učiteľstvo akademických predmetov:
• Ekonomická a finančná matematika • Učiteľstvo matematiky v kombinácii s fyzikou,
• Manažérska matematika    informatikou, deskriptívnou geometriou a telesnou výchovou
• Poistná matematika • Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii
    s matematikou
• Fyzika • Učiteľstvo fyziky v kombinácii s matematikou
• Biomedicínska fyzika    alebo informatikou
• Obnoviteľné zdroje energie • Učiteľstvo informatiky v kombinácii s matematikou, fyzikou, 
   a environmentálna fyzika    biológiou alebo anglickým jazykom a literatúrou
• Technická fyzika

• Informatika
• Aplikovaná informatika
• Bioinformatika

so@fmph.uniba.sk
421 2 654 27 086
www.fmph.uniba.sk
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

• Sociálne štipendium
• Motivačné štipendium (za vynikajúci prospech)
• Mimoriadne štipendium (za mimoriadne mimoškolské výsledky)

31.3.2019

Brigády v spoločnosti
V rámci štúdia môžu študenti a študentky 
stážovať v štátnej a verejnej správe, medzi-
národných organizáciách a inštitúciách EÚ, 
mimovládnych organizáciách, personálnych 
agentúrach, záleží od študijného programu

V štátnej a verejnej správe (asistent poslanca, 
štátna tajomníčka, hlavný štátny radca), projek-
tová manažérka, lektor, výskumníčka, HR ma-
nažérka, marketingový konzultant, psychológ, 
hovorkyňa atď.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Peter Kapitán - redaktor SME, Renáta Ocilková - členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády 
SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Lubica Rozborová – expertka na 
rodovú rovnosť a násilie páchané na ženách, členka Odboru rovnosti a rovnosti príležitostí pri 
MPSVaR, Tomáš Horváth – absolvent programu Teach for Slovakia, spoluautor knihy Môj príbeh 

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

bez prijímacích skúšok

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Naši študenti využívajú ubytovanie vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra – Mlyny UK. Ubyto-
vanie je k dispozícií vo viacerých komplexoch, líši sa vybavením izieb, ako aj počtom osôb ubyto-
vaných v jednej izbe/bunke. Ceny ubytovania pre študentov sa pohybujú od 47 do 113 eur osoba/
mesiac

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

• aplikovaná ekonómia
• európske štúdiá
• mediamatika
• sociálna a pracovná psychológia
• sociálna antropológia
• verejná politika

studijne@fses.uniba.sk
02/20 66 98 13 810
www.fses.uniba.sk, www.fsev.sk



FAKULTA SOCIÁLNYCH 
A EKONOMICKÝCH VIED

U N I V E R Z I T A  K O M E N S K É H O  
V  B R A T I S L A V E  

 

 

www.fsev.sk

foto: Ondrej Irša

"Kde sa vidíte o päť rokov?"

Ani my tú otázku nemáme radi.
Napriek tomu vám s ňou pomôžeme.



Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave

sociálne, prospechové a mimoriadne štipendiá

28. februára 2019

Brigády v spoločnosti
Počas štúdia môžu študenti stážovať podľa 
študijného programu napr. v štátnej a ve-
rejnej správe, medzinárodných, mimovlád-
nych či iných organizáciách. Samotné hlavné 
mesto ponúka bohaté pracovné možnosti.

V komerčných spoločnostiach, médiách, nadná-
rodných spoločnostiach, inštitúciách Európskej 
únie, v školstve, v kultúrnych a vedeckých in-
štitúciách, vo verejnej správe, v mimovládnom 
sektore a pod.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Daniel Hevier, spisovateľ
Iveta Radičová, sociologička, politička
Adela Banášová, moderátorka
Martin Bútora, sociológ, poradca prezidenta SR
Jozef Dado Nagy, literárny kritik
Magda Vášáryová, herečka, diplomatka
Alexej Fulmek, novinár, riaditeľ vydavateľstva Petit Press
Jana Juráňová, spisovateľka

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

termíny SCIO + vybrané študijné programy 
aj špecifické skúšky na fakulte v termíne 
11. – 12. 6. 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Vysokoškolské mesto Mlyny, cenník na: mlyny.uniba.sk/pre-ubytovanych/cenniky/

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Až 124 študijných programov zahŕňajúcich štúdium jazykov (v širokej škále európskych a ázijských 
jazykov, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo), psychológiu, politológiu, sociológiu, žur-
nalistiku a masmediálnu komunikáciu, pedagogické a historické vedy, filozofiu a vedy o kultúre a 
umení, knižničné a informačné štúdiá a ďalšie. Mnohé študijné programy sú unikátne a neponú-
ka ich žiadna iná slovenská univerzita či vysoká škola. Kompletný zoznam otváraných študijných 
programov na: fphil.uniba.sk/studium/

so@fphil.uniba.sk
+ 421 2 59339324
fphil.uniba.sk
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Fakulta riadenia a informatiky,
Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta udeľuje študentom viacero druhov štipendií. Ide o prospechové, mimoriadne, odborové, 
fakultné alebo sociálne štipendiá. Napríklad študenti informaticky zameraných študijných progra-
mov (Informatika, Počítačové inžinierstvo...) majú nárok na odborové štipendium v možnej výške 
až 1000 EUR.

• Bakalárske štúdium: 31. marca 2019
• Inžinierske štúdium: 31. marca 2019
• Doktorandské štúdium: 31. mája 2019

Brigády v spoločnosti
Študenti majú širokú škálu možností brigá-
dovať, stážovať, prípadne i pracovať najmä 
v rôznych partnerských IT firmách pôsobia-
cich v Žilinskom kraji.

programátor, analytik informačných systémov, 
webmaster, grafik, konzultant IT, manažér, sof-
tvérový inžinier, návrhár hardvéru, marketin-
gový manažér, konštruktér počítačových sietí, 
počítačový inžinier, tester.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Absolventi fakulty sa nachádzajú vo firmách po celom svete, napr. Petra Cross - Google/USA, Ma-
rek Šamaj - Microsoft/UK, Michal Chovančík - Eset/Malajzia, Peter Palúch - Cisco/Brusel/Belgicko. 
Ale aj Martin Strigač - CEO spoločnosti Sygic, Vlastimil Kocián - spolumajiteľ spoločnosti KROS, 
Róbert Kulla a Ján Krupa - zakladatelia dcérskej spoločnosti Scheidt&Bachmann Slovensko, ktorá 
aktuálne zamestnáva viac ako 500 zamestnancov.

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

• Bakalárske štúdium: 13. júna 2019
• Inžinierske štúdium: 6. júna 2019
• Doktorandské štúdium: 24. - 26. júna 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Všetci študenti majú nárok na ubytovanie v ubytovacích zariadeniach univerzity. Poplatok za uby-
tovanie: 41 - 50 EUR/mesačne.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Bakalárske študijné programy: Informatika, Manažment, Počítačové inžinierstvo. Inžinierske študij-
né programy: Informačné systémy, Inteligentné informačné systémy, Aplikované sieťové inžinier-
stvo, Informačný manažment, Počítačové inžinierstvo. Doktorandské študijné programy: Aplikova-
ná informatika, Manažment, Inteligentné informačné systémy

studref@fri.uniza.sk
+421 41 513 4074
www.fri.uniza.sk, www.budfri.sk



Fakulta humanitných vied 
Žilinskej univerzity v Žiline

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) šti-
pendium podľa stanovených kritérií.

30.4.2019

Brigády v spoločnosti
SOCIÁLNA PEDAGOGIKA: sociálny pedagóg, 
štátna správa, sociálne služby, vychovávateľ.
MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO: infor-
mačný špecialista, tvorca mediálneho obsahu, 
marketing kultúrneho dedičstva

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

20. a 21. 6. 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Všetci študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia majú nárok na ubytovanie v súlade s vnútor-
nými predpismi univerzity.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

mediamatika a kultúrne dedičstvo - denná aj externá forma
sociálna pedagogika - denná aj externá forma
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - denná forma
učiteľstvo výchovy k občianstvu - denná forma

kontakt@fhv.uniza.sk
+421 41 513 6101
http://fhv.uniza.sk
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Pravidlá 
výberového konania:

Základnou podmienkou prijatia 
na bakalárske štúdium (študijný program 

prvého stupňa) je získanie úplného stredného 
vzdelania alebo úplného stredného odborného 
vzdelania. Všetci uchádzači predložia motivačný 

list (rozsah maximálne 1800 znakov), v ktorom uvedú 
motiváciu ku štúdiu v odbore knižnično-informačné štúdiá, 

svoju predstavu o prínose štúdia pre neho samotného, 
doterajšie skúsenosti s oblasťou, ktorú zamýšľajú formou 
štúdia bližšie poznať. Bez prijímacích skúšok budú prijatí 
uchádzači s priemerom študijných výsledkov na strednej 

škole do 2,0. V prípade, ak nedosiahli tento priemer, 
vykonajú vedomostný test z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti/
občianska náuka a informatika v 

rozsahu stredoškolského 
učiva.

V prípade otázok kontaktujte 
študijné oddelenie fakulty: 
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041/513 6107, 6112

Viac informácií na www.uniza.sk a na 
www.fhv.uniza.sk

Adresa: 
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

Originálne štúdium – vynikajúce uplatnenie

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva (KMKD) 
ponúka študentom mimoriadne atraktívny študijný program 
mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore 
knižnično-informačné štúdiá v dennej a externej forme 
štúdia. KMKD poskytuje štúdium vo všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.)

Naši absolventi pôsobia ako informační špecialisti, kreatívni tvorcovia 
mediálneho obsahu, marketéri v oblasti kultúrneho dedičstva pre oblasť 
masmédií a nových komunikačných médií. Môžu pracovať v knižniciach, 
médiách, informačných či osvetových strediskách, reklamných agentúrach, 
ako aj podnikateľskej sfére. Využívajú pri tom poznatky z knižnično-
informačnej vedy, nových médií, médií, grafického dizajnu, fotografie, 
manažmentu, marketingu a digitalizácie a prezentácie kultúrneho dedičstva.

Študenti si môžu na vlastnej koži vyskúšať študijný pobyt alebo stáž v 
zahraničí. Zúčastňujú sa rôznych súťaží, workshopov a besied s odborníkmi 
z praxe, organizujú zaujímavé podujatia.

Dôležité termíny:
Termín podávania prihlášok: do 30. apríla 2019
Termín prijímacieho konania: 13. – 14. júna 2019 (Bc.), 
20. – 21. jún 2019 (Mgr.),  19. jún 2019 (PhD.)



Pravidlá 
výberového konania:

Základnou podmienkou prijatia 
na bakalárske štúdium (študijný program 

prvého stupňa) je získanie úplného stredného 
vzdelania alebo úplného stredného odborného 
vzdelania. Všetci uchádzači predložia motivačný 

list (rozsah maximálne 1800 znakov), v ktorom uvedú 
motiváciu ku štúdiu v odbore knižnično-informačné štúdiá, 

svoju predstavu o prínose štúdia pre neho samotného, 
doterajšie skúsenosti s oblasťou, ktorú zamýšľajú formou 
štúdia bližšie poznať. Bez prijímacích skúšok budú prijatí 
uchádzači s priemerom študijných výsledkov na strednej 

škole do 2,0. V prípade, ak nedosiahli tento priemer, 
vykonajú vedomostný test z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti/
občianska náuka a informatika v 

rozsahu stredoškolského 
učiva.

V prípade otázok kontaktujte 
študijné oddelenie fakulty: 
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041/513 6107, 6112

Viac informácií na www.uniza.sk a na 
www.fhv.uniza.sk

Adresa: 
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

Originálne štúdium – vynikajúce uplatnenie

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva (KMKD) 
ponúka študentom mimoriadne atraktívny študijný program 
mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore 
knižnično-informačné štúdiá v dennej a externej forme 
štúdia. KMKD poskytuje štúdium vo všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.)

Naši absolventi pôsobia ako informační špecialisti, kreatívni tvorcovia 
mediálneho obsahu, marketéri v oblasti kultúrneho dedičstva pre oblasť 
masmédií a nových komunikačných médií. Môžu pracovať v knižniciach, 
médiách, informačných či osvetových strediskách, reklamných agentúrach, 
ako aj podnikateľskej sfére. Využívajú pri tom poznatky z knižnično-
informačnej vedy, nových médií, médií, grafického dizajnu, fotografie, 
manažmentu, marketingu a digitalizácie a prezentácie kultúrneho dedičstva.

Študenti si môžu na vlastnej koži vyskúšať študijný pobyt alebo stáž v 
zahraničí. Zúčastňujú sa rôznych súťaží, workshopov a besied s odborníkmi 
z praxe, organizujú zaujímavé podujatia.

Dôležité termíny:
Termín podávania prihlášok: do 30. apríla 2019
Termín prijímacieho konania: 13. – 14. júna 2019 (Bc.), 
20. – 21. jún 2019 (Mgr.),  19. jún 2019 (PhD.)
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Fakulta elektrotechniky a informačných 
technológií, Žilinská univerzita v Žiline

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné, prospechové, mimoriadne a od-
borové štipendium podľa stanovených kritérií až do výšky 1 200 €. Študenti môžu požiadať kedy-
koľvek počas štúdia o sociálne štipendium.

5. apríl 2019

Brigády v spoločnosti
FEIT umožňuje študentom platenú prax už 
v priebehu štúdia u svojich priemyselných 
partnerov. Študenti sa už počas štúdia za-
pájajú do riešenia skutočných problémov z 
prostredia partnerských firiem.

Výsledkom interdisciplinárneho vzdelávania 
prostredníctvom špičkových pedagógov je až 
96-percentná uplatniteľnosť absolventov vo vy-
študovanom odbore.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Fakulta vychovala počas dlhej 65-ročnej histórie množstvo kvalitných odborníkov, ktorí pôsobia 
nielen na inžinierskych, ale aj manažérskych pozíciách a šíria dobré meno fakulty doma a vo svete.

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

21. jún 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Ubytovanie v moderných zrekonštruovaných internátoch priamo v areály univerzity na Veľkom 
Diely – nie je potrebné cestovanie na vyučovanie. Všetci prváci vo FEITcity majú garantované uby-
tovanie. Poplatok za ubytovanie: 41 € – 51 €/mesačne. V Žiline nie je problém bývať na priváte. 

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

FEIT dynamicky reaguje na potreby trhu práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú a budú na-
stoľovať trendy v globálnom priemysle. Vo svetle týchto zmien FEIT poskytuje vzdelávanie nielen v 
tradičných odboroch, ale tiež v moderných interdisciplinárnych odboroch.

Bakalárske študijné programy:
Automatizácia, Autotronika, Biomedicínske inžinierstvo, Digitálne technológie, Elektrotechnika, 
Multimediálne technológie, Telekomunikácie. Na bakalárske študijné programy nadväzujú akredi-
tované inžinierske študijné programy. Viac na https://www.feitcity.sk.

studref@feit.uniza.sk
+421 41 513 20 64
www.feitcity.sk



Stavebná fakulta,
Žilinská univerzita v Žiline

Motivačné štipendium, Odborové štipendium, Mimoriadné štipendium, Sociálne štipendium, 
Grant ERASMUS na štúdium v zahraničí

 I. kolo do 31. 5. 2019 (vrátane)
II. kolo do 16. 8. 2019 (vrátane)

Brigády v spoločnosti
Možnosť brigád v stavebných firmách, ar-
chitektonických a projekčných kanceláriach. 
Možnosť podielať sa na výskumnej činnosti 
ako pomocná vedecka sila. Brigády vo fir-
mách podľa aktuálnej ponuky popri štúdiu.

Projektovanie a technická príprava stavieb,  
realizácia, stavebný a technický dozor, stavbyve-
dúci, technológ, rozpočtár, odborný pracovník 
v útvaroch štátnej správy, riadení prevádzky  
a údržby budov.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Ing. Slavomír Podmanický - generálny riaditeľ REMING Consult a.s.
Ing. Juraj Serva - výkonný riaditeľ Cesty Nitra a.s.
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. - v rokoch 2006 - 2010 pôsobil ako minister školstva a podpredseda 
vlády SR

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

 I. kolo 14. 6. 2019
II. kolo 23. 8. 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

https://www.iklub.sk/
Internáty Veľky Diel a Hliny

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Bakalárske štúdium: geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo, Civil Engineering, 
technológia a manažment stavieb.

Inžinierske štúdium: nosné konštrukcie budov, pozemné staviteľstvo, cestné staviteľstvo, inžinier-
ske konštrukcie a dopravné stavby, objekty dopravných stavieb, plánovanie dopravnej infraštruk-
túry, železničné staviteľstvo, technológia a manažment stavieb.

Doktorandské štúdium: teória a konštrukcie pozemných stavieb, teória a konštrukcie inžinierskych 
stavieb, aplikovaná mechanika, technológia a manažment stavieb.

studref@fstav.uniza.sk
041 513 5502
http://svf.uniza.sk/
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Národné porovnávacie skúšky

• Národné porovnávacie skúšky tento rok opäť nahrádzajú alebo doplňujú prijímačky na desiatky 
fakúlt vysokých škôl (30 na Slovensku a 50 v ČR). Niekde sú povinnou súčasťou prijímačiek (Fakulta 
architektúry STU, Filozofická či Farmaceutická fakulta UK, …) inde vám zaistia prijatie namiesto vlast-
ných prijímačiek.

• Prihlásenie na skúšky prebieha elektronicky cez webové stránky www.scio.sk. Jedine na skúšku  
samotnú budete musieť prísť fyzicky. Môžete si ale vybrať kedy a kde.

• Nemusíte mať strach, že vám jeden test skazí prijatie na vysokú školu. Skúška sa dá opakovať  
a počíta sa len najlepší dosiahnutý výsledok. Cieľom je posúdiť čo najlepšie vaše skutočné schopnosti, 
preto je odstránenie vplyvu náhody alebo nervozity voči vám oveľa spravodlivejšie.

• Výsledkom skúšky je potom percentil, číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje, koľko ostatných účastníkov
ste predstihli. Na niektoré odbory v minulom roku prijímali vysoké školy s percentilom 30. Tie najpre-
stížnejšie zase chceli aj viac než 90. Záleží len na vašom výbere školy.

Ako na to?
1: Pozrite sa, kde skúšky potrebujete a kde vám pomôžu. Na www.scio.sk je vždy aktuálny prehľad  
s podrobnými podmienkami prijatia. V nich nájdete obzvlášť to, aké predmety skúšok škola vyžaduje.

2: Registrujte sa na skúšku čo najskôr. Jednou z výhod je, že sa môžete vyhnúť vlastným prijímačkám
vysokej školy alebo si opraviť výsledok, pokiaľ sa vám skúška na prvý raz nepodarí. Príďte preto  
na skúšku čo najskôr. Týždeň po skúške sa dozviete výsledok a až podľa toho, aký bude, sa rozhodne-
te, či to chcete skúsiť ešte raz. Ak nie, môžete sa po zvyšok roka venovať maturite.

3: Pripravte sa (alebo nie). Najčastejšie vyžadovanou skúškou v rámci NPS Scio sú Všeobecné študij-
né predpoklady. Tá preveruje všeobecné schopnosti a zručnosti uchádzačov, nie naučené znalosti. 
Znalostné testy zase skúmajú prierezové vedomosti zo stredoškolskej látky. Žiadne chytáky, žiadne 
učenie otázok naspamäť. Pokiaľ sa však rozhodnete pripravovať s predstihom, nájdete na webe ako 
ukážky zdarma, tak kvalitné platené prípravné materiály.





Trnavská univerzita v Trnave poskytuje štúdium na piatich fakultách: filozofickej, 
pedagogickej, zdravotníctva a sociálnej práce, teologickej, právnickej. 
Všetky fakulty opakovane dosahujú vynikajúce výsledky, čo potvrdzuje vysoký dopyt 
po jej absolventoch a ich nadpriemerná uplatniteľnosť na trhu práce.
 
Víťazstvo Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a zavedený systém riadenia kvality 
ddáva študentom istotu, že jednotlivé fakulty spĺňajú európske štandardy.

Študenti majú na Trnavskej univerzite širokú paletu možností sebarealizácie cez zapájanie 
sa do medzinárodných vedecko-výskumných projektov, v ktorých dosahujú vynikajúce výsledky.
 
Prostredníctvom programu Erasmus+ môžu časť svojho štúdia absolvovať mimo materskej 
univerzity. Túto životnú príležitosť im poskytuje vďaka spolupráci s mnohými zahraničnými 
inštitúciami na základe viac než sto partnerských dohôd a bilaterálnych zmlúv.

Kariérne poKariérne poradenstvo, plavárne, telocvične a iné športoviská ponúkajú možnosti stráviť študentský 
život kvalitne a zaujímavo. 

Trnavská univerzita vychádza v ústrety aj študentom so špecifickými 
potrebami, zabezpečuje pre nich bezbariérovosť a poskytuje im poradenstvo v Centre podpory 
študentov. 
 

PREMÝŠĽAJ | NAPREDUJ | PREMIEŇAJ

m o j a u n iv e r z i t a

NOVÝ INTERNÁT
32 TISÍC ABSOLVENTOV
TRADÍCIA OD ROKU 1635
2016 - VÍŤAZ NÁRODNEJ CENY SR ZA KVALITU
NADPRIEMERNÁ UPLATNITEĽNOSŤ ŠTUDENTOV
148 AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
SPOLUPRSPOLUPRÁCA S VIAC AKO 100 ZAHRANIČNÝMI UNIVERZITAMI 
NEZABUDNUTEĽNÉ ZÁŽITKY Z KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

trnavská univerzita
v trnave

TRUNI.SK/UCHADZAC



Ekonomická univerzita v Bratislave

Študentom sú poskytované sociálne štipendiá (sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov 
spojených so štúdiom) a  motivačné štipendiá (za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiah-
nutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti).

do 31. marca 2019 (I. stupeň)
do 30. apríla 2019 (II. stupeň)

Brigády v spoločnosti
Na EU v Bratislave funguje Kariérne cen-
trum, ktoré študentom sprostredkúva brigá-
dy, stáže a pracovné ponuky od spoločností, 
ktoré hľadajú brigádnikov, stážistov, resp. 
zamestnancov.

Absolventi univerzity sa dobre uplatňujú  
na trhu práce tak v SR, ako aj v Európskej únii. 
O absolventov univerzity sa zamestnávatelia 
zaujímajú zo všetkých verejných vysokých škôl  
v SR najviac.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

EU v Bratislave, resp. jej predchodkyne, pripravila od roku 1940 cca 100 000 absolventov. K naj-
známejším, resp. k najvýznamnejším absolventom EU v Bratislave, možno zaradiť napr. Michala 
Kováča, prvého prezidenta SR v rokoch 1993 - 1998, viacerých podpredsedov vlády SR a minis-
trov financií. Absolventmi EU v Bratislave sú takisto všetci guvernéri Národnej banky Slovenska  
od jej vzniku až doteraz. Medzi významných absolventov patria aj predstavitelia bankového sekto-
ra, podnikateľského života, či iných profesných a odborných inštitúcií. K významným absolventom 
patria napr. aj hokejové legendy Jozef Golonka a Dušan Pašek st., paralympijskí víťazi Radovan 
Kaufmann alebo Jakub Krako.

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

10. - 14. jún 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na EU v Bratisla-
ve a zároveň vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov. Pod EU  
v Bratislave patrí 8 študenských domovov v Bratislave a v Košiciach.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

EU v Bratislave ponúka na I. stupni štúdia tieto študijné programy
• Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia • Ekonómia a právo • Ekonomická teória a ekonomická 
žurnalistika • Ekonomika a manažment podniku (v slovenskom a anglickom jazyku) • Financie, ban-
kovníctvo a investovanie • Finančný manažment • Hospodárska informatika • Ľudské zdroje a so-
ciálny manažment • Manažérske rozhodovanie • Medzinárodné ekonomické vzťahy • Medzinárod-
né podnikanie • Národné hospodárstvo • Obchodné podnikanie • Podnikanie v cestovnom ruchu  
a službách • Podnikanie v obchode • Poisťovníctvo • Účtovníctvo • Verejná správa a regionálny 
rozvoj

komunikacia@euba.sk
+421 2 6729 5356
https://euba.sk
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University of New York in Prague

UNYP ponúka množstvo štipendií, zliav so školného a finančných podpôr pre študentov našich 
bakalárskych programov, magisterských programov, MBA a Ph.D. programov.
Typy štipendií: vstupné, prospechové, športové, ubytovacie a sociálne.

Celoročne

Brigády v spoločnosti
Naše kariérne centrum spolupracuje s mno-
hými spoločnosťami, ako sú DHL, Amazon, 
Fischer, HP, či Unilever a pomáha študen-
tom zorientovať sa na trhu práce. Každoroč-
ne organizuje aj Career Week.

Podľa odboru. Nezamestnanosť čerstvých ab-
solventov UNYP dosahuje menej ako 1%.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Martin Pavlíček - Managing Director Havas, Hana Reader - HR Manager Zentiva, Radek Musil - CEO 
Fundlift, Petr Zima - Head of MINI at BMW Group, Dominika Janigova - PR and Booking agent of 
Ondrej Pivec

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

Individuálne formou vstupného pohovoru, 
prípadne testu z anglického jazyka

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

UNYP poskytuje izby v študentskej rezidencii, ktorá sa nachádza 4 minúty chôdze od kampusu. 
Ubytovanie stojí 440 - 560 Eur mesačne.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Bakalárske odbory: 
• Obchodná administratíva
• Komunikácia a médiá
• Medzinárodné vzťahy
• Psychológia
• Management
• Anglický jazyk a literatúra

Magisterské programy:
• Psychológia
• Medzinárodný management

admissions@unyp.cz
+420 224 221 261
www.unyp.cz
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up to the challenge
we are

Americké, britské a české programy vyučované v angličtine.

bakalár  |  magister  |  MBA  |  LL.M.  |  Ph.D.

EDUCATING TOMORROW’S LEADERS FOR 20 YEARS

2016

  
2017

2018

Akreditácie z USA, Veľkej 
Británie a Českej republiky

Dvojitý titul – americký  
a český

Moderne vybavené 
učebne

Študenti z viac 
ako 60 krajín sveta

Veľké množstvo 
študentských klubov 

a spolkov

Finančná podpora vo forme 
štipendií v celkovej sume  

4,2 miliónov Kč ročne

Malé triedy – len 
15–30 študentov

Nový kampus  
a  študentská rezidencia

Viac ako 100 pedagógov 
z viac ako 30 krajín sveta

Nezamestnanosť čerstvých 
absolventov UNYP 

nepresahuje 1%

Praha je v prvej desiatke 
najbezpečnejších miest sveta

Viac ako 35 partnerských 
univerzít

Prečo študovať na UNYP?

UNYP18043_Proc_studovat_UNYP_SK_A5.indd   1 18.01.19   15:40



A PREČO ŠTUDOVAŤ PRÁVE U NÁS?  

Atraktívne študijné programy Dobrá práca a plat  Študijné pobyty v zahraničí 
 Štipendiá  Špičkový výskum  Zrekonštruované laboratóriá a internáty  Skvelý 
študentský život Podpora start-upov

STU = ONLINE UNIVERZITA
Šetríme čas našich študentov a uľahčujeme im prístup k informáciám a literatúre. 
Naši študenti využívajú na internátoch rýchle pripojenie na internet.

E-prihláška
Stačí len vyplniť e-prihlášku a nahrať prílohy.

Virtuálna knižnica
Vďaka nej sú bezplatne dostupné vedecké databázy.

Online literatúra
Študijnú literatúru vydanú v univerzitnom 
vydavateľstve si možno stiahnuť zdarma cez akademický 
informačný systém (AIS).

AIS
Univerzitný online systém, ktorý umožňuje zostavenie 
rozvrhu, výber skúškových termínov, zapisovanie 
známok, objednávanie obedov, získavanie informácií 
o dianí na univerzite.

Výpočtový softvér
Pre študentov zdarma k dispozícii softvéry na matematické 
výpočty, programovanie, počítačové simulácie (MATLAB 
– používaný TOP univerzitami a fi rmami vo svete).

FAKULTY PRIHLÁŠKY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Stavebná fakulta 30. 4. 2019 7. 2. 2019
Strojnícka fakulta 31. 3. 2019 21. 2. 2019
Fakulta elektrotechnika a informatiky 30. 4. 2019 október 2019
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 30. 4. alebo 9. 8. 2019 28. 1. - 1. 2. 2019 / Chemshow: 28. 6. 2019
Fakulta architektúry PK je ukončené  Noc architektúry: 14. 2. 2019 a 13. 6. 2019
Materiálovotechnologická fakulta 31. 3. 2019 6. 2. 2019
Fakulta informatiky a informačných technológií 31. 3. 2019 december 2019
Ústav manažmentu 30. 4. 2019 15. 2. 2019

www.stuba.sk 
www.fb.com/univerzita

2019.indd   1 23.01.2019   13:29:20



Stavebná fakulta STU v Bratislave

Sociálne, motivačné: prospechové, za reprezentáciu fakulty a mimoriadne.

Pridaj sa k úspešnej rodine stavbárov! 
Stačí iba vyplniť a podať prihlášku do 30. 
apríla 2019. 

Brigády v spoločnosti
Prepojenie teórie s praxou zahŕňa 
okrem iného aj súťaže organizované  
v spolupráci so stavebnými podnikmi 
a firmami.
Ponuka brigád, príp. pracovných po-
merov závisí od obojstrannej dohody.

Uplatnenie našich absolventov je takmer 100 
percentné, s platom vyšším o 400 eur ako je 
priemer. S nami sa môžeš stať - projektan-
tom, geodetom, vodohospodárom, mate-
matikom, stavbyvedúcim, súdnym znalcom, 
projektantom, hydrotechnikom, odborníkom  
na materiály, fotogrametrom, urbanistom, 
programátorom...

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Profesor Alfréd Piffl, hlavný architekt rekonštrukcie povojnových ruín Bratislavského hradu,
Profesor Peter Danišovič, jeden z prvých dekanov Stavebnej fakulty STU, „otec myšlienky“ a spolu-
autor projektu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros,
Profesor Alexander Tesár, významná osobnosť v oblasti oceľových konštrukcií, autor architektonic-
kého návrhu Mosta SNP v Bratislave

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

Bez prijímacích skúšok.

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Ako študent prvého ročníka s trvalým bydliskom mimo Bratislavy (mesto) máš ubytovanie na inter-
náte isté. Máš na výber z viacerých študentských domovov (ŠD) – ŠD Jura Hronca, ŠD Dobrovičova 
v centre mesta alebo ŠD Mladosť v Mlynskej doline v Bratislave.Ubytovanie už od 48 €/mesiac.  

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

• Civil Engineering
• Geodézia a kartografia
• Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
• Matematicko-počítačové modelovanie
• Pozemné stavby a architektúra
• Krajinárstvo a krajinné plánovanie
• Technológie a manažérstvo stavieb
• Vodné stavby a vodné hospodárstvo

antonia.lascekova@stuba.sk
02/59 274 483, 02/59 274 478
www.svf.stuba.sk, www.stavebnafakulta.sk
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Materiálovotechnologická fakulta 
so sídlom v Trnave STU Bratislava

motivačné: prospechové, odborové, mimoriadne
(prideľujú sa za aktivitu študenta, prospech, účasť v súťažiach...)
sociálne: študent si podáva žiadosť 
(v prípade nepriaznivej sociálnej situácie)

do 31.3.2019 I. kolo
do 31.7.2019 II. kolo
Deň otvorených dverí 6.2.2019

Brigády v spoločnosti
BOGE, ZF Slovakia, Schaeffler, AJ METAL, 
Bekaert Hlohovec a mnoho ďalších, ktoré 
ponúkajú stáže v rámci trainee programov, 
štipendiá.Taktiež dávajú študentom mož-
nosť vypracovať záverečnú prácu priamo  
v podniku

Konštruktér výrobných nástrojov, projektový 
manažér, CAD/CAM technológ, člen tvorivého 
tímu, práca v oblasti výrobného procesu a hod-
notenia kvality, životného prostredia, zisťovania 
vlastnosti materiálov...

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Ing. Jana Bóogyová - riaditeľka závodu Reydel Automotive Slovakia, Ing. Ivan Golian, CSc. - zástupca 
generálneho riaditeľa člen predstavenstva spoločnosti ORANGE, Ing. Miroslav Trnka - bývalý gene-
rálny riaditeľ spoločnosti ESET, Ing. Bystrík Stanko - bývalý krajský riaditeľ PZ Trnava, Dr. Ing. Daniel 
Križan - držiteľ ocenenia kanadskej metalurgickej spoločnosti, udelenej v roku 2003 vo Vancouveri, 
Ing. Peter Stanko - spolumajiteľ vinárskej firmy VÍNO MRVA & STANKO, Ing. Miroslav Daniš - tech-
nický riaditeľ spoločnosti ZF Boge, Ing. Roman Nagy, PhD. - vedúci vývojovej skupiny, BMW AG, 
Mníchov, Ing. Ján Kolišťanik - design engineer firmy STATS GROUP, Aberdeen, Škótsko

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

Bez prijímacích skúšok. Prijímacia komisia posu-
dzuje študijné výsledky dosiahnuté počas strednej 
školy.

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Študenti sú ubytovaní v študentskom domove M. Uhra, ktorý má 2 budovy. Ubytovanie je poskyto-
vané v bunkovom systéme, v ktorom sú izby prepojené sociálnym zariadením. Súčasťou internátu 
je jedáleň a bufet s ponukou teplých a studených jedál.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

aplikovaná informatika, automatizácia, materiály, kvalita, personálna práca v priemyselnom podni-
ku, priemyselné manažérstvo, integrovaná bezpečnosť, výrobné technológie, výrobné technológie 
a výrobný manažment, mechatronika v technologických zariadeniach, výrobné zariadenia a systé-
my, počítačová podpora výrobných technológií.

renata.ivancikova@stuba.sk
421 918 646 005
www.mtf.stuba.sk
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Čo robíme s materiálmi?

V škole sa učíme, že všetko okolo nás je zložené z atómov. Keď sa však obzrieš okolo seba, zistíš, 
že svet je neuveriteľne pestrý. Čím je spôsobená taká rôznorodosť? Jednoduchá odpoveď je, že 
atómy medzi sebou vytvárajú rôzne väzby, následkom čoho vznikajú rôzne zoskupenia atómov, 
ktorým hovoríme štruktúry. A ak si zvedavý ako vznikajú takéto štruktúry, ako sa analyzujú, aké 
majú vlastnosti a čo všetko sa dá s nimi robiť, študuj Materiálové inžinierstvo :)

Na prvom obrázku je napr. ukázaná štruktúra striebra. Je vidieť že atómy striebra vytvárajú svoj 
vlastný svet – štruktúru, v ktorej sú pravidelne uložené. Na druhom obrázku je už vidieť zložitejšiu 
štruktúru iného materiálu, v ktorom sú uložené atómy hliníka a paládia. Kvôli tomu má tento 
materiál úplne iné vlastnosti ako striebro. 

A ako sme si istí, že tieto štruktúry naozaj existujú? Lebo ich vidíme (pod elektrónovým mikrosko-
pom) alebo ich dokážeme analyzovať napr. pomocou elektrónového lúča. Nasledujúci obrázok 
asi trochu pripomína hviezdnu oblohu. V skutočnosti tento obrázok vznikol tak, že sme namierili 
elektrónový lúč na nejakú vzorku a tento lúč sa rozptýlil do rôznych smerov keď prechádzal vzor-
kou (veľmi tenkou) a tým nám prezradil, ako vyzerá štruktúra vzorky.  Ak však chceme vymyslieť 
nejaký naozaj zaujímavý materiál, musíme dať dokopy nielen rôzne atómy, ale aj rôzne štruktúry. 
Na poslednom obrázku je ukázaná pod mikroskopom oceľ, ktorá bude veľmi tvrdá. Každý fliačik 
na obrázku predstavuje nejakú štruktúru a  keď skombinujeme vlastnosti týchto štruktúr, mô-
žeme získať materiál s takými vlastnosťami, aké potrebujeme. A potom môžeme vyrábať nové, 
lepšie a lacnejšie produkty, ktoré budú šetriť životné prostredie. A Ty sa s týmito vedomosťami 
určite nestratíš a nájdeš si uplatnenie všade tam, kde sa niečo vyrába, alebo kde sa vymýšľajú 
nové materiály!

Ak sa chceš dozvedieť viac, príď nás pozrieť na Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave, 
konkrétne na Ústav materiálov alebo na Ústav výskumu progresívnych technológií.



Ústav manažmentu STU v Bratislave

Sociálne štipendium, motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky, motivačné štipendium 
za mimoriadne výsledky, doktorandské štipendium

30. apríl 2019

Brigády v spoločnosti
Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát 
Hlavného mesta SR Bratislavy, Združenie 
urbanistov a územných plánovačov pri 
SAS, podniky stavebného, automobilo-
vého, strojárenského a energetického 
priemyslu. 

Investičný manažér v podnikoch stavebného, 
automobilového, strojárenského a energetic-
kého priemyslu; odborník v oblasti plánovania 
a riadenia financií či riadenia portfólia investič-
ných projektov; priestorový plánovač vo verej-
nej správe (stavebné úrady, mestské úrady), 
ale aj v súkromnom sektore, developerských 
spoločnostiach, bankovom sektore a inde; od-
borník na tvorbu územných plánov, plánov roz-
voja obcí, miest a regiónov a na realitnom trhu; 
finančný manažér v oblasti riadenia financií  
a hodnotenia investícií.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Ing. Dagmar Barániková – slovenská reprezentantka v šerme, bronzová medailistka z MS do 23 
rokov a víťazka Svetového pohára juniorov
Ing. Marek Schweigert – hlavný iniciátor projektu urbanE.T
Ing. Tomáš Szabo – autor webového portálu E-PRO

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

• Investičné plánovanie v priemyselnom podniku – 
6. jún 2019
• Priestorové plánovanie – 7. jún 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Ubytovanie pre študentov je zabezpečené v ŠD Jura Hronca s 2 – lôžkovými izbami so sociálnym  
zariadením, pre šport a oddych slúži telocvičňa a posilňovňa.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

• Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
• Priestorové plánovanie 

katarina.matuskova@stuba.sk
+421 918 669 138
www.um.stuba.sk
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Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

Možnosť poskytnutia štipendií motivačných (za študijné výsledky, športové úspechy, umiestnenia v 
súťažiach a pod.) doktorandských, sociálnych, i štipendií z vlastných zdrojov univerzity.

Termín podávania prihlášok na  Bc. štúdi-
um: Filozofická fakulta  do 30. 4. 2019 
(okrem psychológie - 29. 3. 2019), Fakulta 
masmediálnej komunikácie do  30. 4. 2019, 
Fakulta prírodných vied do 30. 4.2019, 
Fakulta sociálnych vied do 15. 5. 2019, In-
štitút fyzioterapie, balneológie a  liečebnej 
rehabilitácie do 30. 4. 2019.

Brigády v spoločnosti
Brigády, Trainee programy, stáže - môžu 
absolvovať študenti podľa  študijného zame-
rania v podnikoch, na poliklinikách, v DSS, 
úradoch, VÚC, školách, marketingových 
agentúrach, médiách, výskumných ústavoch 
atď.

Uplatnenie - úrady, laboratóriá, služby,  domo-
vy sociálnych služieb, podniky, verejná politika, 
výskumné ústavy, diagnostické centrá, kúpele, 
nemocnice, univerzity, rozhlas, televízia, štátna 
správa a pod.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Jozef Viskupič - župan TTSK, Zuzana Rehák-Štefečeková - reprezentantka v športovej streľbe, Andrej 
Jedinák - vedec a univerzitný profesor v USA, Emília Biháriová -  fotografka, Rebeka Martinkovičová 
- športovkyňa, Tomáš Škarba - redaktor Expres, Ján Bakala - TV JOJ, Boris Holečko - videomaker 
Fun Radio, Milan Lackovič - medailista vo veslovaní, Dominika Mirgová - speváčka

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

Termíny zverejnené na web stránkach fakúlt a uni-
verzity v sekcii informácií pre uchádzačov. Na väčši-
nu študijných programov sa prijíma bez prijímacích 
skúšok.

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

UCM poskytuje ubytovanie vo vlastnom študentskom domove v mieste sídla univerzity a v ďalších 
zazmluvnených ubytovacích zariadeniach na základe vopred stanovených kritérií (vzdialenosť, pro-
spech a pod.). Suma za mesiac a osobu, podľa druhu zvoleného ubytovania,  je 50-53 €.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

UCM ponúka možnosť študovať programy - učiteľstvo, nemecký/ruský/anglický jazyk, história, et-
nológia,  psychológia, biológia, ochrana životného prostredia, biotechnológie, aplikovaná chémia, 
aplikovaná informatika, biomedicínska chémia, filozofia, rádiológia, fyzioterapia, rádiologická tech-
nika, história v kyberpriestore, vzťahy s médiami, teória digitálnych hier, masmediálna komuniká-
cia, marketingová komunikácia, verejná politika, manažment verejných služieb, politológia, verejná 
správa, európske štúdiá a mnoho ďalších na Filozofickej  fakulte, Fakulte masmediálnej komuniká-
cie, Fakulte prírodných vied, Fakulte sociálnych vied, Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie.

jana.stefankova@ucm.sk
+421 911 083 789
www.ucm.sk
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Fakulta sociálnych vied 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

sociálne štipendiá, prospechové štipendiá, motivačné štipendiá

15. máj 2019 (Bc., Mgr.)
31. máj 2019 (PhD.)

Brigády v spoločnosti
Zabezpečujeme stáže a prax v štátnej sprá-
ve, samospráve, v súkromnom sektore i 
neziskových organizáciách v súlade s posky-
tovanými študijnými programami. Umožňu-
jeme študentské mobility v rámci programu 
Erasmus+

Naši absolventi nachádzajú uplatnenie ako vo 
verejnej správe (štátnej správe, samospráve), 
tak i v medzinárodných organizáciách, nezis-
kovom sektore, médiách a to na realizačných i 
riadiacich pozíciách.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Mgr. Miroslava Dujičová, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mgr. Martina Bohušová, starostka obce

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

bez prijímacích skúšok

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Ubytovanie v 2 a 3 lôžkových izbách študentského domova.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

• verejná správa, 
• manažment verejnej správy, 
• komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe, 
• ekonómia verejnej politiky, 
• verejná politika a verejná správa, 
• politológia, 
• európske štúdiá, 
• european studies, 
• sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe

fsv@ucm.sk
033/556 55 44
www.fsv.ucm.sk
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Chceš TOP štúdium s priamym uplatnením v praxi?
Poď študovať jazyky do Košíc!
U nás je prax nad zlato.

Môže byť štúdium atraktívne, orientované na odborné aj mäkké zruč-
nosti, s  praktickým využitím a  skvelými vyhliadkami na uplatnenie 
na trhu práce?
Ak študuješ na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, tak určite áno! U nás môžeš študovať 
prekladateľstvo a tlmočníctvo – AJ, FJ, NJ, britské a americké štúdiá, učiteľstvo AJ a rodové štúdiá – viac 
na http://kaa.ff.upjs.sk.

Vedel/a si, že:
• naši absolventi majú 100 % zamestnanosť? 
• naši študenti počas štúdia stážujú a absolventi pracujú v popredných jazykových firmách, 
   vo vynikajúcich školách a v európskych inštitúciách?
• naši absolventi ponúkajú možnosti našim študentom prostredníctvom Klubu absolventov 
   a Klubu učiteľov? 
• u nás preklad a tlmočenie učia praktizujúci a úradní prekladatelia a tlmočníci? 
• u nás sídli študentský klub ELSE?

U nás nájdeš:
• špičkovo vybavené tlmočnícke a jazykové počítačové laboratóriá 
• krásne nové priestory modernej budovy v kampuse v centre Košíc
• prednášky zahraničných odborníkov a profesionálov z praxe 
• možnosti stáží, praxe i práce počas štúdia
• profiláciu na tlmočenie už od prvého ročníka 
• praktické prekladové semináre v oblasti právnej a ekonomickej, ako sa inde neučia
• predmet Zručnosti pre úspech zameraný na mäkké zručnosti 
   s firemnými lektormi Americkej obchodnej komory
• viac ako 50 možností študovať a stážovať na Erasmus+ partnerských univerzách 
   vo viac ako 20 krajinách Európy
• možnosť získať certifikáty TOEFL, TOEIC, TFI, WiDaF, ACCA
• možnosť získania dvojitého diplomu - z UPJŠ a zo španielskej Univerzity Baleárskych ostrovov, 
   francúzskej Univerzity v Štrasburgu či ukrajinskej Černiveckej univerzity
• na úspešnom štúdiu reálny titul, za ktorým sú ozajstné vedomosti 
   a ktorý má hodnotu na trhu práce.

Poď k nám, ak...
• si dobrý/á v angličtine, 
   nemčine alebo francúzštine
• sa zaujímaš o cudzie jazyky, 
   literatúry a kultúry 
• rád/a píšeš alebo inak tvoríš 
   zázraky zo slov
• máš na seba vysoké nároky 
   a chceš sa stále zlepšovať.

Tešíme sa na Teba! 

Katedra anglistiky 
a amerikanistiky 
FF UPJŠ v Košiciach



Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach bola založená už pred 70 rokmi a dodnes 
je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelá-
vanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou 
štúdium farmácie. Našu univerzitu zaradili medzi-
národne uznávané autority k 11 top európskym ve-
terinárskym vysokým školám z celkového počtu 96. 
Navštevuje ju viac ako 300 študentov zo zahraničia 
a diplom, ktorý absolventi získajú je akceptovaný vo 
všetkých krajinách EÚ. Naši absolventi sa uplatnia v 
širokej sfére odvetví ako vysokokvalifikovaní odbor-
níci, ktorí sa ochranou zdravia zvierat podieľajú aj na 
ochrane zdravia ľudí.
Prednosti univerzity:
 • neustály kontakt so zvieratami a vysoká úroveň praktickej prípravy nielen na piatich 
klinikách, ale aj v účelových zariadeniach UVLF,
 • vlastné študentské domovy nachádzajúce sa v jej blízkosti,
 • bohatá ponuka záujmových klubov a  športových oddielov,
 • vlastná univerzitná nemocnica. 

Študijné programy v ak. r. 2019/2020:
Prvý stupeň štúdia – trojročné bakalárske štúdium v dennej a štvorročné v externej forme: 
kynológia
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 
bezpečnosť krmív a potravín
Spojený prvý a druhý stupeň štúdia v dennej forme:
všeobecné veterinárske lekárstvo (6 ročné doktorské štúdium)
hygiena potravín (6 ročné doktorské štúdium)
farmácia (5 ročné magisterské štúdium) 
Druhý stupeň štúdia – dvojročné magisterské štúdium v dennej a trojročné v externej forme: 
trh a kvalita potravín

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV
O ŠTÚDIUM

Pre záujemcov sa v mesiacoch marec – máj organizuje nepovinný 
prípravný kurz z biológie a chémie. O poradí uchádzačov rozhoduje 
nielen počet získaných bodov z testu, ale aj body za aktívnu účasť 
na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov 
(biológia, chémia) a za prácu v organizáciách profesijne blízkych k 
zvolenému študijnému programu. Študijné programy 1. a 2. stupňa 
sú bez prijímacích skúšok, pre študijné programy spojeného 1. a 2. 
stupňa – test z profilových predmetov biológia a chémia (otázky sú 
v rozsahu gymnaziálneho učiva).
Termín podania prihlášky: od 2. 1. 2019 do 15. 3. 2019
Termín prijímacieho konania: 3. – 10. 6. 2019
Viac informácií: http://www.uvlf.sk/uchadzaci-bc-mgr-dr

ROKOV
UNIVERZITY

VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE
V KOŠICIACH
1949 – 2019



Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne

motivačné (odborové, prospechové, mimoriadne), sociálne štipendium

do marca, apríla, júna 2019 
(záleží od fakulty)

Brigády v spoločnosti
MSM group, Hella, Enics Slovakia, BOST 
- stroje, Adient, Yanfeng Slovakia, LEONI, 
KONŠTRUKTA-Defence, Continental Mata-
dor Rubber, RONA, AGENTÚRA INA, Fakult-
ná nemocnica TN, Kúpele Trenčianske Tep-
lice, TSK...

personalista, manažér, fyzioterapeut, ošetrova-
teľ, konštruktér, technológ, kvalitár, výskumný 
pracovník, vývojár, módny návrhár, politológ, 
redaktor...

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Peter Čögley - futbalový reprezentant AS TN, Martin Hošták - tajomník Republikovej únie zamest-
návateľov, Marián Valentovič - gen. riaditeľ ÚPSVaR, Marián Goga – spoločník MSM Martin, Miroslav 
Sagan - gen. riaditeľ Enics Slovakia, Pavol Radič - vedúci systémov kvality CERTIWELD vo VÚZ, Ra-
dana Holocsi – asistentka poslanca EÚP, Peter Hlávek - redaktor TA3, Svetlana Hlaváčová - asistent-
ka generálneho tajomníka MŽP SR, Eva Petrová – vedúca odboru ošetrovateľskej starost. FN TN, 
Oľga Puchovská - odborný zástupca ako sestra, Lukáš Radosa - výskumník v Hans Knöll Institute, 
Martin Prekop – gen. riaditeľ SV Engineering, Ján Ondrišík – riaditeľ vývoja autoplášťov, Michal Ko-
váčik-centrálny inžinier..

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

• Fakulta zdravotníctva: 12.-13. jún 2019
• Textilný dizajn a návrhárstvo: máj 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Študentský domov Záblatie v TN, Študentský domov v Púchove, Školský internát Športového 
gymnázia v TN, Ubytovňa JANKA v TN   (60 - 74 EUR/mesiac)

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

• spoločensko-politické štúdiá (Katedra politológie)
• ekonómia a manažment (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov)
• strojárstvo a automotive (Fakulta špeciálnej techniky)
• dizajn a návrhárstvo (Fakulta priemyselných technológií v Púchove)
• materiálové technológie a inžinierstvo (Fakulta priemyselných technológií v Púchove a FunGlass)
• zdravotníctvo (Fakulta zdravotníctva)

pr@tnuni.sk
+421 32 7400 111
www.studuj.tnuni.sk

TRENČIANSKA UNIVERZITA
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
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Fakulta priemyselných technológií v Púchove 
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Motivačné štipendium,
Odborové štipendium,
Mimoriadne štipendium,
Sociálne štipendium,
Grant ERASMUS na štúdium v zahraničí.

  I. kolo – do 30. 4. 2019
 II. kolo – do 30. 6. 2019
III. kolo – do 17. 8. 2019

Brigády v spoločnosti
Continental Matador s.r.o.; ZF Slovakia,a.s.; 
RONA, a.s.; Chemosvit Fibrochem, a.s.; VÚCHV, 
a.s.; Mikon, spol. s r.o.; Johnson Controls Inter-
national, spol. s r.o.; KONŠTRUKTA-Defence, a.s.; 
Hella Slovakia

V oblasti výroby technických materiálov, 
ich technologického spracovania na polo-
tovary a výrobky, technickej príprave a ria-
denia výroby, v oblasti skúšobníctva a kon-
troly kvality, v oblasti konštrukcie strojov.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Ing. Martin Prekop – gen. riaditeľ SV Engineering; 
Ing. Ján Ondrišík – riaditeľ vývoja autoplášťov Continental Matador Rubber, s.r.o; 
Ing. Michal Kováčik - Central Head of Software Engineering, Continental Hannover; 
Ing. Radovan Drábik - výrobný riaditeľ Mikon, spol.s r.o...

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

Bez prijímacích skúšok na základe ukončeného 
stredoškolského vzdelania  s maturitou. V študij-
nom programe textilná technológia a návrhárstvo 
na základe talentovej skúšky.

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Študentský domov s jedálňou priamo v areáli fakulty.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

materiálové inžinierstvo,
materiálová technológia,
počítačová podpora materiálového inžinierstva, 
textilná technológia a návrhárstvo

jan.vavro@fpt.tnuni.sk
042/28  51 814, 042/28 51 811     
www.fpt.tnuni.sk



Technická univerzita v Košiciach

Motivačné štipendium, Odborové štipendium, Prospechové štipendium, Sociálne štipendium, Šti-
pendium od zmluvných partnerov TUKE, grant ERASMUS na štúdium v zahraničí

30.4.2019 - Ekonomická fakulta, Fakulta elektro-
techniky a informatiky, Fakulta materiálov, metalur-
gie a recyklácie;  
31.3.2019 - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia  
a geotechnológií;  
30.11.2018 – Fakulta umení;  
29.3.2019 - Fakulta výrobných technológií;  
7.6.2019 – Letecká fakulta;  
31.3.2019 – Strojnícka fakulta

Brigády v spoločnosti
Zmluvní partneri TUKE (súkromné spoločnosti), 
Študentské organizácie (iCUBE, študentská televí-
zia, študentské rádio,..), grant ERASMUS na stáže

Technické, ekonomické a umelecké odbo-
ry. Takmer 100% uplatniteľnosť absolven-
tov na trhu práce.

Študijné programy / FakultyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Prvý slovenský kozmonaut - Ing. Ivan Bella, Splnomocnenec Európskej komisie - Ján Figeľ, Vicepre-
zident US Steel - Martin Pitorák, ...

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

Bez prijímacích skúšok.

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Internáty TUKE - http://sdaj.tuke.sk/ubytovanie.html
Cena: 57 €/mesiac

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

• Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
• Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
• Strojnícka fakulta
• Fakulta elektrotechniky a informatiky
• Stavebná fakulta
• Ekonomická fakulta
• Fakulta výrobných technológií
• Fakulta umení
• Letecká fakulta
Viac informácii nájdete na webovej stránke www.tuke.sk 
alebo facebook stránke www.facebook.com/tuke.sk/

info@tuke.sk
+421 55 602 1111
www.tuke.sk
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Akadémia ozbrojených síl generála Milana 
Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

mimoriadne štipendium, plat vo výške minimálnej mzdy

do 28. februára 2019

Brigády v spoločnosti
100% zamestnanosť po absolvovaní štúdia. 
Pracovné pozície v ozbrojených silách SR podľa 
absolvovaného študijného programu na taktic-
kých a veliteľských funkciách. 

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

5.-7. jún 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

bezplatné ubytovanie v priestoroch školy (dvojlôžkové izby s kompletným sociálnym vybavením, 
bunkový systém), bezplatné celodenné stravovanie

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

• Bezpečnosť a obrana štátu
• Elektronické zbraňové systémy
• Vojenské spojovacie a informačné systémy
• Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

vzdelavanie@aos.sk
0960 423457, 0960,423458
www.aos.sk
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Fakulta technologická, 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jako student FT můžeš získat různé typy stipendií, například ubytovací stipendium, prospěchové 
stipendium, mimořádná stipendia (například za pomoc s propagací fakulty, výzkumnou činnost, 
doučování apod.), sociální stipendia, nebo třeba stipendia pro podporu studia v zahraničí.

3.1. - 29. 3. 2019

Brigády v spoločnosti
Každý rok vypisujeme honorované letní stá-
že, které probíhají buď v laboratořích fakulty 
nebo v partnerských firmách. Své studenty 
běžně zapojujeme do reálných projektů, na 
kterých s firmami spolupracujeme.

Máme vysokou uplatnitelnost absolventů (v 
loňském roce přes 98 %). A není to náhoda. Ma-
teriály, technologie, chemie, potraviny, kosme-
tika, životní prostředí...naše obory jsou potřeba 
všude.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

bez přijímacích zkoušek

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

UTB má troje koleje, ze všech je to do centra  maximálně 10 minut pěšky. K dispozici jsou jedno-, 
dvou- a třílůžkové pokoje. Na kolejích je samozřejmě i studovna, připojení k internetu, televizní 
místnost a prádelna se sušárnou. Zkrátka všechno, co k životu potřebuješ.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Biomateriály a kosmetika, Materiálové inženýrství, Ochrana životního prostředí, Polymerní materi-
ály a technologie, Biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie, Gastronomické technologie, Chemie 
a analýza potravin, Technologie potravin, Technologická zařízení

studium@ft.utb.cz
+420 576 031 336
www.ft.utb.cz





Bratislava: Univerzitné kolégium bl. Zdenky Schelingovej - 5 min. od železničnej stanice a 10 min. 
od rektorátu v centre mesta.
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Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety, Bratislava

• Sociálne
• Motivačné: prospechové (za vynikajúci prospech)
 mimoriadne (za mimoriadne mimoškolské výsledky)

Do 28. 02. 2019. Prípadné predĺženie po-
dania prihlášok bude zverejnené na web 
stránke školy www.vssvalzbety.sk

Brigády v spoločnosti
Bez obmedzení kdekoľvek, študenti sú od 
prvých ročníkov vedení k praxi.

Podľa profilu absolventa: štátna a verejná sprá-
va, súkromný sektor, zdravotníctvo, školstvo, 
práca s rodinou, výskum. V zdravotníckych 
odb.: fyzioterapeuti, sestry, zdrav. záchranári, 
laboranti, zubní technici

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Veronika Vadovičová, Zuzana Štefečková, Ján Riapoš, Miloslav Bardiovský, Bibiana Ondrejková, 
Katarína Brychtová

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

Bez prijímacích pohovorov okrem odboru 
Zubná technika v dennej forme (máj – jún).

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Stupne štúdia: Bc. (I. st.), Mgr. (II. st.), PhD. (III. st.)
denná forma: ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, urgentná zdravotná starostlivosť, fyziologická    
a klinická výživa, zubná technika, psychológia, sociológia, sociálna práca
externá forma: ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, zubná technika, fyzioterapia, ve-
rejné zdravotníctvo, laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca
pracoviská: Bratislava, Skalica, Dunajská Streda, Piešťany, Nové Zámky, Partizánske, Trstená, Žilina, 
Banská Bystrica, Košice, Rožňava, Rimavská Sobota, Michalovce, Prešov, Spišská Nová Ves, Příbram 
(Česká republika), Báčsky Petrovec (Srbsko), Nairobi (Keňa), Phnom Penh (Kambodža) Kuala Lum-
pur (Malajzia), Weissenfels (Nemecko

vrskova@vssvalzbety.sk
0911 565 137
www.vssvalzbety.sk



Prešovská univerzita v Prešove je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku podľa počtu fakúlt, čím sa radí 
medzi najväčšie mimobratislavské vysoké školy. Univerzita patrí dlhodobo k stabilným a neprehliadnuteľným 

vzdelávacím inštitúciám na Slovensku. Vďaka bohatej palete študijných programov a poskytovaním 
kvalitného vzdelávania, o ktoré je aj napriek klesajúcej demografickej krivke veľký záujem,

sa  radí medzi najlepšie na východnom Slovensku. 

8
fakúlt

170 
študijných
programov

11 
celouniverzitných

pracovísk

200
Erasmus+
študentov

(od 8:00 do 13:00 h.)
CELOUNIVERZITNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

takmer 9000 študentov

13. 02. 2019

Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta,
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta zdravotníckych odborov, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry,

Ústav maďarského jazyka a kultúry



Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove

Motivačné  štipendium
Sociálne štipendium
Doktorandské štipendium

do 31. 3. 2019

Brigády v spoločnosti
Prax zabezpečujú zmluvní partneri (základ-
né a stredné školy, súkromné spoločnosti, 
štátne inštitúcie), študentské  organizácie. K 
dispozícii je tiež grant ERASMUS+ na stáže v 
SR i v zahraničí.

Fakulta vychovala viacero generácií pedagógov, 
uznávaných vedcov, top manažérov, politoló-
gov, spisovateľov, prekladateľov, hercov, mode-
rátorov, ktorí pôsobia na významných postoch v 
SR i v zahraničí.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Katarína Koščová - populárna speváčka, Mgr. Roman Čančinov - ELT consultant Oxford University 
Press, Mgr. Simona Fochlerová - editorka Rádia Devín a PR manažérka literárnej ceny Anasoft 
litera, Mgr. Mária Štrbáková - team leader IBM, Brno, Mgr. Tomáš Kastély - prekladateľ, majiteľ 
prekladateľskej agentúry Kastely s.r.o., PaedDr. Michal Bycko, PhD. - kurátor Múzea moderného 
umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Anna Ondrušeková - riaditeľka Tatranskej galérie v 
Poprade, Anton Furman, PhD. - školský psychológ, Washington, USA, Juraj Horváth, PhD. - Otago 
Polytechnic, Nový Zéland, PhDr. František Gutek - riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove, Zuzana 
Homolová - učiteľka, folková speváčka

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

13. – 16. 5. 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Prešovská univerzita v Prešove poskytuje ubytovanie v štyroch zariadeniach, a to v dvoj-, troj-  
a štvorlôžkových izbách s kompletným sociálnym vybavením v bunkovom systéme. 

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

anglický jazyk a anglofónne kultúry, archívnictvo, estetika, etika, etika – sociálna práca, filozofia, his-
tória, jazykovo komunikačné štúdiá, kultúrne dedičstvo, mediálne štúdiá, politológia, psychológia, 
ruské štúdiá, sociálna práca, stredoeurópske štúdiá, prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii): 
anglický, francúzsky, nemecký, ruský, slovenský, ukrajinský jazyk, učiteľstvo (jednopredmetové): 
anglický jazyk, slovenský jazyk, učiteľstvo sociálnej práce, výtvarné umenie, učiteľstvo (v kombi-
nácii): anglický jazyk, dejepis, estetika, etická výchova, filozofia, hudobné umenie, nemecký jazyk, 
ruský jazyk, slovenský jazyk, ukrajinský jazyk, výchova k občianstvu, výtvarné umenie

philfac@unipo.sk
051/7570 819, 7570 834, 7570 171
www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/
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sloboda – rozmanitosť – poznanie 
 
 
 

pestrá ponuka študijných programov   tradícia       kvalita vzdelávania 
 

vedecký výskum     študentské médiá         umelecká činnosť 
 

prepojenie s praxou       možnosť štúdia v zahraničí     úspešní absolventi 
 
 

 
 
 

                              

 



Filozofická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku

sociálne, motivačné, prospechové štipendiá

do 18. apríla 2019

Brigády v spoločnosti
Študenti väčšiny programov absolvujú po-
čas štúdia prax. Navyše, Liptov je turistický 
región, v ktorom sú bohaté príležitosti na 
študentské brigády v oblasti cestovného ru-
chu a služieb.

školstvo, vzdelávanie, výskum, verejná a štát-
na správa, orgány európskych štruktúr, médiá, 
psychologické poradne, kultúrno-spoločenské 
inštitúcie, nadácie a občianske združenia

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Marek Balický, zástupca šéfredaktora šport.sk, Veronika Folentová, reportérka Denníka N, Pe-
ter Kováč, redaktor denníka SME, Adriana Kráľová, blogerka, Martina Kvačkajová, moderátorka 
RTVS, Natália Labudová, PR Consultant v spoločnosti PR Clinic, Matúš Lakoštík, zástupca primá-
tora Dolného Kubína, Michal Mertinyák, výkonný riaditeľ Únie ligových klubov, Kamil Nemčík, 
riaditeľ Gymnázia sv. Andreja, Branislav Račko, fotoreportér denníka Nový čas, Filip Struhárik, 
novinár Denníka N

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

6. – 10. 5. 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Študenti môžu byť ubytovaní v modernom internáte priamo v univerzitnom areáli alebo v inom 
študentskom ubytovacom zariadení v Ružomberku. Cena 58 až 75 EUR/mesiac.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

• anglistika a amerikanistika  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
• filozofia  • učiteľstvo filozofie
• história  • učiteľstvo histórie
• philosophy (v anglickom jazyku)  • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
• psychológia  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
• slovenský jazyk a literatúra 
• žurnalistika 

dekanat.ff@ku.sk
+421 44 43 22 708
ff.ku.sk
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

V rámci pomoci zabezpečenia kvalitného štúdia i mimoškolského života poskytujeme svojim štu-
dentom sociálne štipendiá, motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy, šti-
pendiá vlády SR pre zahraničných študentov a doktorandov (vládne štipendiá). Takisto je možné 
získať pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania.

Bakalárske štúdium: do 31. marca 2019
Magisterské štúdium: do 30. apríla 2019
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2019

Brigády v spoločnosti
V meste Nitra je široká ponuka brigád 
pre študentov.

Vďaka širokej ponuke študijných programov, veľkému 
rozsahu pedagogickej praxe, bohatému výberu voľ-
ných výberových predmetov a mimoškolským aktivi-
tám sa UKF môže pochváliť vysokou uplatniteľnosťou 
svojich študentov na trhu práce.

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihlášky

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

Medzi našich absolventov patria moderátori (Kamil Konkoľ, Peter Varinský), novinári (Ján Kuciak), 
aktivisti (Ivana Kohutková, Janette Motlová), umelci (Kristína Mečko), športovci (Matej Tóth), ale aj 
vedci, riaditelia škôl či starostovia.

Známi absolventi univerzity/fakulty

Bc./Mgr.: 10. – 14. júna 2019
PhD.: 27. júna – 7. júla 2019

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

UKF má k dispozícii Študentský domov Nitra a  Študentský domov Zobor. V oboch internátoch 
umožňuje Univerzitná jedáleň stravovanie (obedy a večere), ako aj nákup potravín v bufetoch.  
Na každom poschodí je kuchynka, izby majú internetovú prípojku a vo vestibule je v každej budove 
wifi pripojenie.

Možnosti ubytovania

UKF v Nitre má veľmi silnú tradíciu v príprave učiteľov a ponúka v súčasnosti na Slovensku najširšiu 
voľnú kombináciu učiteľských študijných programov. Okrem prípravy pedagógov UKF pripravu-
je budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, 
žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fy-
zikov, informatikov, psychológov, gemológov a ďalších odborníkov.

ukf@ukf.sk
+421 37 6408 111
www.ukf.sk
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Ako si správne vybrať výšku alebo zamestnanie? 
Tipy od kariérových poradcov

Rozhodovanie o tom, čo so životom po strednej škole, nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Tu je as-
poň niekoľko tipov od skúsených kariérových poradcov, ktoré môžu pomôcť naštartovať v premýšľaní 
o budúcnosti.

V čom si dobrý a čo ťa baví?
Preto je dôležité seriózne premýšľať o tom, čo ťa baví a nebaví, v čom si dobrý a menej zdatný. Aké 
sú tvoje silné stránky? Skús sa pozrieť na momenty svojho života, keď si sa cítil hrdý na niečo, čo sa ti 
podarilo. Aké vlastnosti a zručnosti si pri tom využil?  Opýtaj sa rodičov, kamarátov alebo iných ľudí, 
ktorí ťa dobre poznajú.

Mám skúsenosti, či nemám?
Bol si niekedy na brigáde? Organizoval si niekedy večierok, detské tábory? Precestoval si v lete polovi-
cu Európy? Každá skúsenosť nás niečo naučí, umožňuje nám oťukať sa alebo ukázať, že nás niečo baví 
alebo že sme v niečom dobrý. Aj ak nemáš veľa skúseností, zameraj sa na zručnosti: Čo vieš robiť?  
Čo si sa naučil v rôznych životných skúsenostiach? Ako by si to vedel využiť v pracovnom živote? 

Zameraj sa na povolanie, ktoré chceš robiť, nie školu, ktorú chceš študovať
Tento tip je pre tých, ktorí chcú ísť na vysokú školu. Ako si ale vybrať správne povolanie, keď ich je tak 
veľa? Povolaní a zamestnaní je síce veľa, ale premýšľaj skôr o tom, v akom prostredí a s akým typom 
ľudí chceš pracovať. Si skôr technický typ, ktorý rád pracuje s rukami, alebo radšej pomáhaš druhým? 
Rád učíš nové veci a riešiš intelektuálne problémy, alebo by si chcel radšej veci manažovať a zará-
bať peniaze? Si kreatívny, venuješ sa umeniu a nemáš rád pravidlá, alebo máš rád prácu pravidelnú 
a s jasnými pravidlami? Aké povolania by mohli týmto typom prostredí zodpovedať?

Neboj sa požiadať o pomoc
Urobiť prvý krok smerom k perspektívnej a zmysluplnej kariére vôbec nie je jednoduchá vec. Bolo by 
nerozumné nechať to na náhodu, alebo sa nechať unášať prúdom života bez cieľa. Neboj sa požiadať 
o pomoc známych aj menej známych ľudí okolo seba. Diskutuj s nimi o tom, ako vnímajú tvoje silné 
stránky, na čo sa podľa nich hodíš a podobne. A keď všetko zlyhá, neváhaj využiť pomoc profesionál-
neho kariérového poradcu. Ich zoznam nájdeš na www.rozvojkariery.sk/poradcovia
Alebo sa zastav na individuálne stretnutie s kariérovým poradcom na veľtrhu „Kam na vysokú“!
Prajeme veľa úspechov pri navigácii!
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ZF Slovakia, a. s.

ZF Slovakia je súčasťou koncernu ZF, tretieho najväčšieho dodávateľa pre automobilový priemy-
sel. V závodoch v Trnave, Leviciach, Šahách, Komárne a Detve vyrába komponenty pre hnacie  
a podvozkové sústavy osobných automobilov, nákladných automobilov a mobilných pracovných 
mechanizmov a spolupracuje s celosvetovými automobilovými značkami. Orientuje sa nielen na 
konvenčné riešenia, ale čoraz viac investuje do výskumu a vývoja komponentov pre alternatívne 
pohony.  Na Slovensku má spoločnosť ZF viac ako 25-ročnú tradíciu a zamestnáva viac ako 3200 
zamestnancov v piatich mestách na západnom, južnom a strednom Slovensku.

Strojárenská 2, Trnava

prevádzkový zámočník, operátor logistiky, operátor logistiky + VZV, operátor výroby, technik kvali-
ty, mechanik elektronických zariadení

Nie

Ukončené SŠ vzdelanie, teoretické vedomosti technického a elektortechnického zamerania, práca 
s PC - pri vybraných pozíciách

Trnava, Levice, Šahy, Detva, Komárno Mesačná mzda od 746 € do 943 € v závislosti 
od ponúkanej pozície, z toho základná zložka 
mzdy od 522 € do 732 €

Stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti. Dovolenková a vianočná odmena, cestovný príspe-
vok. Kompletný rozvojový program a možnosti ďalšieho vzdelávania. Výrazná dotácia stravy. Nad-
štandardné zdravotné prehliadky. Konto pracovného času. Očkovanie proti chrípke, vitamínové 
balíčky. Zamestnanecká chata. Príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie.

Požiadavky na uchádzačaBRIGÁ
DA

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

Kto sme

BRIGÁ
DA

Ponúkané pracovné pozície

BRIGÁ
DA

UbytovanieBRIGÁ
DA

Platové ohodnotenieBRIGÁ
DA

zamestnanie@zf.com
033/595 91 90, 036/629 42 45
www.zf.com/sk
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Bezplatná Infolinka: 0800 800 246                           www.adecco.sk 

Vaše nové zamestnanie sa začína práve tu. 

Zaslúžite si dobré zamestnanie, ktoré splní vaše očakávania. Zamestnanie, kde 
budete docenený, zaopatrený a dosiahnete uznanie.

Možno ste už hľadali zamestnanie prostredníctvom iných personálnych agentúr, 
ale ubezpečujeme vás, že my sme iní.

Ponúkame stovky pracovných pozícií na celom Slovensku. 
NieNiekde medzi nimi je ponuka práce pre vás. 

Tak na čo čakáte? Nájdite svoju ponuku ešte dnes a začnite pracovať!

Čo u nás získate?

Profesionálne 
poradenstvo

Ste absolvent? Nebojte sa o radu požiadať 
personálnu agentúru Adecco.
 • Nemáte úplne jasno v tom, o aké pozície sa so svojím vzdelaním môžete uchádzať?
 • Čím zaujať budúcich možných zamestnávateľov?
 • Ako čítať pracovné ponuky?
 • Aký plat si vypýtať?

Predtým ako pošlete prvý životopis, skúste sa najprv zastaviť u nás. Okrem toho, že vám pomôžeme 
s jeho vylepšením, dostanete aj viacero ponúk naraz. Jedným pohovorom s našim personalistom 
získate odporúčania k viacerým zamestnávateľom. Ak by ste informácie zháňali sami, stálo by vás to 
oveľa viac času aj úsilia.

Využitím našich služieb vám nevznikajú žiadne záväzky. Služby dostane bezplatne. Celý obchodný 
vzťah je medzi agentúrou a jej klientmi – firmami. Nastať môže aj situácia, že si agentúra za sprostred-
kovanie práce pýta peniaze – dokonca vopred. Toto je však výstražný signál a spoločnosť si radšej 
preverte. Referencie na ňu môžete hľadať na internete, od známych alebo sa informovať na inšpek-
torátoch práce.

Radi u nás uvidíme absolventov stredných aj vysokých škôl. Predtým, ako sa osobne vyberiete  
do niektorej z našich pobočiek, ohláste sa. Stačí napísať email, poslať životopis a kontakt. Personalista 
sa s vami spojí a dohodnete si termín stretnutia.

O čom budete hovoriť? Napríklad - či máte dobre napísaný životopis. „V jednoduchosti je krása“ – tre-
ba sa riadiť týmto heslom. Ak reagujte na klasické pozície, zvoľte jednoduchý formát bez fotografie. 
Zamestnávateľ sa má rozhodovať podľa vašich schopností a skúseností nie na základe výzoru. Pri po-
nukách na kreatívne pozície, napríklad z marketingu, je kreativita pri tvorbe CV vítaná a je aj cenená. 
Životopis absolventa by nemal presahovať jednu A4. Pokiaľ už máte za sebou nejakú prax, hranicou 
sú dve strany. Nepíšte romány, zdôraznite hlavné skúsenosti a kľúčové kompetencie. Pochváľte sa, 
v čom ste dobrí.

Vieme vám pomôcť aj s prípravou na pracovný pohovor. Určite naň treba prísť v dostatočnom časo-
vom predstihu – minimálne 10 minút. Opadne z vás prvotný stres, stihnete si vydýchnuť, absorbovať 
atmosféru, prípadne si obzrieť budúcich kolegov. Naštudované by ste mali mať základné informácie 
o firme a náplni práce, o ktorú sa uchádzate. Vhodné je pripraviť si otázky – napríklad či budete pra-
covať sám alebo v tíme, kto bude váš nadriadený a ako môže vyzerať každodenná práca. Na prvom 
pohovore nie je vhodné sa informovať o výške platu a benefitoch spoločnosti.

Pýtať sa budú aj vás. Správne odpovede na otázky typu Čo sú vaše silné stránky? alebo Kde sám seba 
vidíte o päť rokov? na internete nehľadajte. Všetci personalisti ich majú dávno preštudované aj napo-
čúvané. Vsaďte preto na úprimnosť – napríklad, že neviete, kde budete o päť rokov, ale jasno máte  
v tom, že chcete byť v nejakej konkrétnej oblasti.

Pri hľadaní práce myslite aj na svoju on-line stopu. Skontrolujte si, čo z vášho profilu na Facebooku 
či iných sociálnych sieťach je verejné a čo súkromné. Najmä mladšiu generáciu personalistov totiž 
zaujíma aj virtuálny život uchádzačov a spôsob, ako tam vystupujú.

Nepodceňujte ani oblečenie a váš vzhľad na pohovore. Mnohí absolventi nie sú zvyknutí obliecť  
si sako či kostým. Ak aj idete do firmy, kde si na formálne oblečenie nepotrpia, odporúčame prísť  
na prvý pohovor v biznis oblečení. Ukážete tak zamestnávateľovi svoj záujem a aj rešpekt.
Nevhodná vizáž, neskorý príchod, nešťastne sformulovaný životopis a prehnané či nedostatočné 
sebavedomie na pracovnom pohovore - to sú najčastejšie dôvody, pre ktoré stroskotá prekvapi-
vé množstvo záujemcov o prácu. Práve rozhovor so skúseným personalistom vám často otvorí oči  
a môže sa stať prvým krokom na ceste k úspešnému štartu kariéry.
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www.profesijnybakalar.sk

ŠTUDUJ, PRAXUJ, ZARÁBAJ!

PROFESIJNÝ 
BAKALÁR

Čo to vlastne znamená „Profesijný bakalár“? 

Ide o nový akreditovaný študijný program 

Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý 

veľmi úzko prepája teóriu s praxou. 

Cieľom je poskytnúť študentom 

teoretické znalosti a zároveň praktické 

skúsenosti v jednej z ôsmich firiem 

zapojených do tohto študijného 

programu. Po štúdiu tak budeš mať 

garantované pracovné miesto vo firme, 

ktorá ti už bude dôverne známa.

Veronika Hanulová 
Duálne štúdium / Tím budúcnosti 
+421 2 6964 3167 / +421 901 775 069
veronika.hanulova@volkswagen.sk

Kontaktná osoba

Čo ponúkame? 

→ Práca v internacionálnom prostredí

→ Networking už počas štúdia

→ Intenzívny jazykový kurz

→ Špecializované kurzy 
(získanie prezentačných 
zručností, práca v tíme..)

→ Možnosť pokračovania v štúdiu 
popri zamestnaní (napríklad formou 
kombinovaného štúdia na 2. stupni)
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zručností, práca v tíme..)

→ Možnosť pokračovania v štúdiu 
popri zamestnaní (napríklad formou 
kombinovaného štúdia na 2. stupni)
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HKS Forge, s.r.o.

HKS Forge je významným výrobcom zápustkových výkovkov pre strojársky priemysel v Európe.
Našou hlavnou devízou sú bohaté skúsenosti s výrobou výkovkov pre všetky druhy aplikácií, naprí-
klad v automobilovom, stavebnom, prepravnom, stavebnom či všeobecnom strojárskom priemys-
le a poľnohospodárstve.
Pre zákazníkov z viac ako 12 krajín sme spoľahlivým partnerom s 30-ročnou tradíciou výroby  
a rozvoja know-how v oblasti kutia a jeho podprocesov.

Coburgova 84, 917 02 Trnava

- Pracovník kovania
- Prevádzkový elektrikár
- Mechanik elektronik
- Prevádzkový zámočník
- Sústružník, frézar CNC
- Kontrolór kvality – výstupná kontrola

Áno

Stredoškolské vzdelanie technického zamerania, technická zručnosť, u prevádzkového elektrikára 
– elektrotechnické vzdelanie (§21)

Trnava Platové ohodnotenie závisí od konkrétnej pracovnej po-
zície, od dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie, od zákon-
ných príplatkov Informácie o presných platových pod-
mienkach sa uchádzač dozvie na pohovore.

• DDS 2% pre všetkých zamestnancov
• odmeny pri odchodoch do dôchodku
• odmeny pri narodení dieťaťa
• odmeny pri vlastnej svadbe
• teplé obedy, dotácia stravy
• stravné lístky DOXX
• vzdelávanie a školenia v odbore zvárač, žeriavnik, viazač bremien, vodič VZV
• zvyšovanie kvalifikácie u pracovníkov elektroúdržby §22 a 23
• štvrťročné odmeny
• odmeny pri životnom jubileu – 50 a 60 rokov
• firemné podujatia
• vianočné balíčky
• vstupenky na kultúrne podujatia a spoločenské akcie
• poistenie rôzneho druhu za výhodnejšie ceny (PZP automobilov, cestovné poistenie a pod.)

Požiadavky na uchádzačaBRIGÁ
DA

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

Kto sme

BRIGÁ
DA

Ponúkané pracovné pozície

BRIGÁ
DA

UbytovanieBRIGÁ
DA

Platové ohodnotenieBRIGÁ
DA

info@hksforge.sk
0910 819 911
www.hksforge.sk
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MSM GROUP, s.r.o.

Naša spoločnosť je lídrom na trhu v oblasti obranného priemyslu a ponúka uplatnenie aj pre ab-
solventov stredných škôl s technickým zameraním. Práca u nás je zaujímavá nielen samotným uni-
kátnym portfóliom ale aj tým, že máte možnosť spojiť Vašu budúcnosť so slovenskou spoločnosťou  
s tradíciou, ktorá nie je pásovou výrobou.

Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom

technická oblasť

Ubytovanie poskytujeme zamestnancom pracujúcim v Dubnici nad Vá-
hom a v Trenčíne.

Základnou požiadavkou na uchádzača je chuť pracovať, učiť sa nové veci a byť zodpovedný  
pri plnení pracovných úloh.
Absolventi, ktorí sú technicky zdatní, dokážu čítať technické výkresy a majú logické myslenie, pred-
stavivosť a ovládajú Autocad alebo Solidworks sú u nás vítaní.

Prevádzky spoločností máme v rámci Sloven-
ska v mestách:
Dubnica nad Váhom, Trenčín, Banská Bystrica, 
Nováky, Martin 

Pre čerstvých absolventov ponúkame platové 
ohodnotenie, ktoré začína pri 700,- Eur a ďalej 
sa navyšuje v závislosti od šikovnosti a samo-
statnosti.

• Možnosť kariérneho postupu
• Prémie za kvalitu a disciplínu
• Príspevok na dopravu
• Príspevok na ubytovanie
• Výhodné stravovanie
• Voliteľné benefity
• Vzdelávanie zamestnancov
• Doplnkové dôchodkové sporenie
• Každoročné športové a spoločenské podujatia 
  (teambuildingy, športové dni, vianočný večierok, dni zdravia a množstvo ďalších)
• Zamestnanecké zľavy napr.: 
  v T-com, Zelená žaba Trenčianske Teplice, CK Satur, Tatra banka, HK Dukla

Požiadavky na uchádzačaBRIGÁ
DA

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

Kto sme

BRIGÁ
DA

Ponúkané pracovné pozície

BRIGÁ
DA

UbytovanieBRIGÁ
DA

Platové ohodnotenieBRIGÁ
DA

Veronika.Turkova@msmholding.sk
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BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.

Spoločnosť BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. v Trnave patrí medzi najstabilnejších zamestnávateľov 
v trnavskom regióne s mnoho ročnou históriou. Pracujú pre nás ľudia, ktorí sú nielen manuálne 
zruční a sú špecialisti vo svojom odbore, ale zároveň ich spája aj záujem o nové technológie v ob-
lasti automobilového priemyslu.

Strojárenská 5,  91702 Trnava 

Pravidelne obsadzujeme pracovné pozície v oblasti výroby, kvality, vývoja, nákupu, financií, logisti-
ky, technických služieb.

Nie

V závislosti od konkrétnej pracovnej pozície – pri administratívnych pozíciách je to ukončené SŠ ale-
bo VŠ vzdelanie, anglický alebo nemecký jazyk, pri výrobných pozíciách ochota pracovať na zmeny 
a manuálna zručnosť.

Trnava Ponúkame zaujímavé mzdové ohodnotenie 
v závislosti od konkrétnej
pracovnej pozície.

• kompletný program zaškolenia a možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja a rastu
• flexibilita pracovného času
• 13. a 14. plat
• dochádzkový bonus
• príplatok na dopravu
• stravovacia karta
• doplnkové dôchodkové sporenie
• kompletné obedové menu za 0,50 € / deň
• široký sociálny program – vernostné, príspevok na svadbu, príspevok pri narodení dieťaťa, prí-
spevok na okuliare, odmena za darovanie krvi, odmena pri príležitosti životného jubilea a mnoho 
ďalších
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WALTER GROUP

WALTER GROUP je jeden z najúspešnejších rakúskych súkromných koncernov. K najdôležitejším 
obchodným aktivitám skupiny WALTER GROUP patrí realizácia celokamiónových prepráv po celej 
Európe cestnou a kombinovanou dopravou prostredníctvom LKW WALTER a celoeurópsky obchod  
a prenájom kancelárskych, skladových a sanitárnych kontajnerov prostredníctvom firmy 
CONTAINEX.

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

Manažment prepravy
Manažment predaja
Služby pre zákazníkov

Radi Vám pomôžeme s hľadaním bytu.

Nemčina B2
Nedávno ukončené ekonomické vzdelanie

Viedeň / Wiener Neudorf alebo pobočka 
Kufstein v Tirolsku

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.

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

Patríme do švédskej skupiny AJ Produkter AB a  história našej spoločnosti sa začala písať už pred 60 
rokmi.  Našim sloganom je „ KOV UMOCNENÝ DIZAJNOM“.   Možno už začínaš tušiť, čo je výsledkom 
našej usilovnej práce, na ktorej sa na Slovensku podieľa viac ako 250 zamestnancov. Sú to výrobky, 
s ktorými si sa už určite stretol a teraz už budeš vedieť, že pochádzajú z našej dielne. Vyrábame ko-
vové šatníkové skrine, do ktorých si odkladáš svoje osobné veci  napríklad   v nákupných centrách, 
plavárňach, alebo u svojho zamestnávateľa.  Ak si domáci kutil, možno pri práci používaš pracovný 
stôl, alebo regál práve od nás.

Dlhé lúky 2, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
TRNAVA (bývalý areál TAZ)

Záleží od tvojich skúseností a znalostí, ale vyberať si môžeš hneď z niekoľkých pracovných pozícií  
na  jednotlivých pracoviskách. Takže by si mohol obsluhovať valcovaciu linku na výrobu regálových 
stĺpov, nosníkov, nastavovať a zriaďovať linky od vstupného materiálu až po konečný produkt.  Ale-
bo by si mohol kompletizovať kancelárske a šatníkové skrine,  označovať výrobky, baliť polotovary, 
a hotové výrobky ako aj drobné súčiastky. Pracuješ buď v trojzmennej  príp. dvojzmennej pre-
vádzke, v čistom a málo hlučnom prostredí. Stretneš sa s najmodernejšími technológiami v oblasti 
spracovania plechov a kovu. 

Momentálne neposkytujeme.

• ukončené SŠ, SOU, strojárskeho alebo technického zamerania, prípadne nižšie vzdelanie
• manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť
• znalosť čítania technických výkresov je vítaná
• zodpovedný a precízny prístup k práci
• prax a skúsenosti s nastavovaním strojov, liniek nie je podmienkou 

bývalý areál TAZ, TRNAVA • Základná zložka mzdy pri nástupe min. od 652 eur do 864 eur,  
po zaškolení min. od 701 eur do 1116 eur (v závislosti od vzdela-
nia, pracovných skúsenosti s podobným typom výroby a od tech-
nických vedomostí a zručností kandidáta) 
• Variabilná zložka mzdy: mesačný bonus, KPI bonus, špeciálne 
príplatky za zmennosť , zákonné príplatky od 200 eur a viac

• dovolenková prémia (min 30% z priem. mzdy)
• 13. plat (100% priemernej mzdy), vernostný bonus
• stravný lístok v hodnote 3,90 eur (3,2 eur - príspevok zamestnávateľa + sociálny fond)
• darčekové poukážky (360 eur ročne)
• príspevok na 3. pilier DDS (12-18 eur/mesačne)
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Bekaert

Bekaert je najväčší nezávislý výrobca a dodávateľ oceľového drôtu a kordu na svete a je celosve-
tovo aktívny v moderných metódach spracovania kovu a povrchovej úpravy materiálov. Centrála 
sa nachádza v Belgicku. Bekaert zamestnáva viac než 30 000 ľudí v 120 krajinách sveta. Bekaert 
je významným dodávateľom výrobkov z oceľových kordov pre výstuž pneumatík a ponúka širo-
kú škálu vyspelých výrobkov z oceľového drôtu pre mnohé odvetvia. Produkty Bekaert nájdete  
v automobilovom, stavebnom, poľnohospodárskom, baníckom priemysle, vo výťahoch, v tuneloch  
a mostoch, na mori, doma i v kancelárii.

Bekaert Hlohovec, a.s., 
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, 
Bekaert Slovakia, s.r.o., 
Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo

výrobný operátor
zmenový elektrikár

neposkytujeme

ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru (výrobný operátor) resp. elektrotechnické 
vzdelanie (zmenový elektrikár - § 21 podmienkou), chuť pracovať a učiť sa nové veci, trpezlivosť  
a zodpovedný prístup k práci, ochota pracovať na zmeny

Hlohovec alebo Sládkovičovo Priemerná hrubá mesačná mzda vrátane 
všetkých príplatkov a prémie za prítomnosť 
od 1100 EUR pre pozíciu výrobný operátor  
a od 1200 EUR pre pozíciu zmenový elektrikár. 
Štruktúra mzdy: základná zložka + variabilná 
zložka (štandard 15 %) + príplatky + bonusy.

zázemie stabilnej zahraničnej spoločnosti, každoročné mzdové prehodnotenie, jeden plat navyše  
v priebehu aktuálneho roka, dochádzkový bonus (50 EUR mesačne), príspevok do III. dôchodko-
vého piliera, príspevok na splácanie pôžičky na bývanie alebo na kúpu automobilu, poukážky na 
regeneráciu pracovnej sily, odmena pri pracovných výročiach, odmena za nábor za úspešného 
kandidáta vo výberovom konaní, mnoho iných benefitov a bonusov.
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SLOVNAFT, a. s.

Sme jednou z najmodernejších rafinérsko-petrochemických spoločností v strednej a východnej Európe  
s ročným spracovaním ropy 5,5 – 6 mil. ton. Zaoberáme sa nielen výrobou a veľkoobchodným predajom 
motorových a leteckých palív, plastov a ďalších produktov, ale máme aj najväčšiu maloobchodnú sieť 
na Slovensku s viac ako 250 čerpacími stanicami.  Patríme medzi významných slovenských exportérov  
a dlhodobo sa radíme k TOP zamestnávateľom na Slovensku. V prestížnej ankete spoločnosti Profesia 
sme sa stali víťazom v kategórii Výroba a priemysel a získali titul Najatraktívnejší zamestnávateľ 2017 a 
svoje prvenstvo sme obhájili aj za rok 2018. U nás  získate stabilné zamestnanie, stanete sa súčasťou tímu 
vynikajúcich odborníkov a svojou prácou prispejete k spoľahlivému chodu rafinérie.

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Operátor chemickej výroby, Operátor Elektro (VN)
Ponúkame atraktívne pracovné príležitosti pre absolventov stredných odborných technických škôl so za-
meraním na strojárstvo, chémiu alebo elektrotechniku. V Slovnafte nájdete zaujímavú prácu, v rámci ktorej 
spoznáte prostredie jedinej slovenskej rafinérie a stretnete sa s najmodernejšími technológiami v oblasti 
spracovania ropy a výroby plastov. Ak vás práca bude baviť a budete sa odborne vzdelávať, v Slovnafte máte 
príležitosť vyrásť kariérne aj platovo a vypracovať sa z pozície operátora až na vedúceho prevádzky.

Áno. Ponúkame ubytovanie v blízkosti podniku. Možnosť hradiť si ubyto-
vanie z mesačného finančného príspevku, ktorý poskytuje zamestnávateľ  
aj na iné účely (kultúra, šport, vzdelávanie, zdravie a pod.)

Ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou, zodpovednosť, ochota pracovať na zmeny chuť 
naďalej sa vzdelávať a kariérne rásť

Bratislava, Vlčie hrdlo 1 1200 eur nástupný hrubý mesačný príjem vrátane príplat-
kov, z toho 800 eur nástupná hrubá základná mzda. Pravi-
delný rast mzdy v závislosti od Vašich schopností.

Zamestnanci spoločnosti Slovnaft majú okrem stabilnej práce k dispozícii aj množstvo finančných 
a nefinančných benefitov:
– garantovaný 13. plat,
– ročnú výkonnostnú odmenu (14. plat),
– príspevok na dopravu do zamestnania 240 eur ročne,
– pestrú ponuku jedál s doplatkom zamestnanca od 0,60 eura,
– finančný príspevok na kultúrne, športové a iné aktivity
– nadštandardnú zdravotnú starostlivosť,
– ročný príspevok do športovo-relaxačného centra Slovnaft RELAX
– možnosť bezplatného využitia športovísk 
   (plaváreň, sauna, tenisové kurty, športová hala, multifunkčné ihrisko),
– výhodný zmenový režim – mesačne priemerne 15 dní v práci, 15 dní doma,
– ďalšie benefity zamerané na rodiny našich zamestnancov
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HĽADÁME KREATIVITU
Náplň práce:
Online marketing, 
realizácia marketingových kampaní,
tvorba grafiky pre online/print 
reklamné materiály,
Školiteľ zamestnancov vo firmách 
a študena študentov na školách.

Náplň práce:
Online marketing, 
realizácia marketingových kampaní,
tvorba grafiky pre online/print 
reklamné materiály,
Školiteľ zamestnancov vo firmách 
a študena študentov na školách.

Zamestnanecké výhody:
Práca v mladom kreatívnom
kolektíve,
prijemné pracovné prostredie,
Motivujúce platobné ohodnotenie,
zaujímavá možnosť kariérneho rastu,
ďalsie beďalsie benefity.

Zamestnanecké výhody:
Práca v mladom kreatívnom
kolektíve,
prijemné pracovné prostredie,
Motivujúce platobné ohodnotenie,
zaujímavá možnosť kariérneho rastu,
ďalsie beďalsie benefity.

Základná zložka mzdy
900€ + odmeny podľa pracovných
výsledkov.

Základná zložka mzdy
900€ + odmeny podľa pracovných
výsledkov.

Vzdelávanie:
Možnosť profesionálneho rastu 
a vzdelávania v odbore,
poskytnutá finančná gramotnosť 
vďaka službe projektvzdelavania.sk

Adresa a kontakt:
Sídl. Jas 936/5,
924 01 Galanta,
Slovenská republika
Email: info@doublevision.sk
Telefón: +421 903 479 379

Požiadavky:
Vzdelanie: 
stredoškolské s maturitou,
vysokoškolské I. stupňa.
V odbore: 
marketing, grafika digitálnych 
mmédií.
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Magna PT s.r.o.

Vyvíjame a vyrábame riešenia v oblasti hnacieho ústrojenstva pre množstvo z najpopulárnejších 
automobilových značiek. Ponúkame jedno zo svetovo najväčších portfólií manuálnych, dvojspoj-
kových a hybridných prevodoviek pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá. Ako svetový líder  
v oblasti výroby prevodoviek, naše inovácie prispievajú k celkovému výkonu vozidla a tiež ponúkajú 
technológie, ktoré nasledujú trhové trendy a zmeny v legislatíve vrátane ekonómie palív a zvyšova-
nia bezpečnosti. V roku 2016 prešiel GETRAG v rámci akvizície pod spoločnosť Magna International 
a teraz je súčasťou jej divízie Magna Powertrain.

Perínska cesta 282, 04458 Kechnec

• Technik kvality • Technik výroby • Údržbár mechanik • Údržbár elektrikár • Účtovník - junior • 
Analytik logistiky - junior • Skladník • Operátor CNC • Operátor tepelného spracovania • Operátor 
montáže

Ubytovanie neposkytujeme. Každý náš zamestnanec má nárok na ces-
tovný príspevok v cene spiatočnej cesty SAD.

Úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo výučným listom.
Všeobecný prehľad v oblasti strojárstva - výhodou.
Technické myslenie.
Manuálna zručnosť. 
Záujem o získanie nových poznatkov. 

Priemyselný park, Perínska cesta 282, Kech-
nec 044 58

Operátorské pozície od 710EUR. Technické 
pozície od 750EUR.

• Individuálny kariérny program pre zamestnancov.
• Garantovaný 13-ty plat.
• Ročný bonus na základe výsledkov (% ročnej mzdy).
• Príspevok na cestovné.
• Vreckové navyše pri zahraničnej služobnej ceste.
• Zvýhodnené stravovanie v našej reštaurácii.
• Príplatky nad rámec Zákonníka práce za prácu poobede, v noci, nadčas, víkendy, sviatky, pohotovosť.
• Odmeny za vykonané zlepšenia.
• Ročný balík benefitov pre oblasti šport, zdravie, kultúra, relax, nákupy.
• Vernostný príspevok po každých 5tich odpracovaných rokoch.
• Práca v medzinárodnej automotive spoločnosti.
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0911 600 477
www.magna.com
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Accenture

Accenture je popredná globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a rie-
šení v oblasti strategických, konzultačných, digitálnych a technologických služieb a služieb v oblasti 
prevádzky podnikov. S viac ako 459,000 zamestnancami na celom svete poskytujeme služby klien-
tom vo viac ako 120 krajinách. Na Slovensku pôsobíme už viac ako 25 rokov a zamestnávame viac 
ako 1.700 ľudí.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Pre končiacich stredoškolákov ponúkame pozície v oblastiach financií, účtovníctva, administratívy, 
zákazníckej podpory a mnoho ďalších v závislosti od tvojich znalostí a skúseností.

nie

Angličtina - B2, a ďalší európsky jazyk - B2/C1, komunikatívnosť, motivácia, chuť učiť sa nové veci, 
znalosti a skúsenosti v odbore financií sú plus.

Bratislava, (špecifické pozície v Košiciach) V  prípade nástupu na plný pracovný uväzok 
od 1100€ brutto podľa tvojich znalostí a skú-
seností.

V prípade práce na plný uväzok:
Cafeteria – flexibilný benefitový systém
Dni voľna navyše
Platená práceneschopnosť
Príspevok na stravovanie
Bonus za odporučenie kandidáta
Platené nadčasy
Náhradné voľno za nadčasy
Flexibilné formy práce
a ďalšie
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