


A unique  
education.  
Like you.

EDUCATING TOMORROW’S LEADERS FOR 20 YEARS

45+

Americké, britské a české programy vyučované v angličtine.

bakalár  |  magister  |  MBA  |  Ph.D.

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 45 partnerských 
univerzít

Prečo študovať na UNYP?
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Distribúcia:  bezplatne na všetky stredné školy na Slovensku a Centrá 
 pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. 
	 Časopis	 je	 k	 dispozícii	 stredoškolákom	 aj	 na	 výstave	
	 Kam	 na	 vysokú	 /	 Deň	 s	 firmami	 v	 6	 krajských	 mestách
	 -	v	Trnave,	Nitre,	Žiline,	Banskej	Bystrici,	Košiciach	a	Prešove.

Online vydanie: www.nakac.sk

Termíny vydaní:  September	/	Január	/	Apríl

PRIDAJTE SI ČASOPIS NA WEB VAŠEJ ŠKOLY

Budeme	 radi,	 ak	 zverejníte	 časopis	 
na	 webovej	 stránke	 Vašej	 školy.  Sta-
čí,	 keď	 si	 skopírujete	 nasledovný	 kód	 
a	 vložíte	 si	 ho	 na	 vašu	 stránku.	 Ná-
vod	 na	 to,	 ako	 si	 pridať	 časopis	 na	 we-
bové stránky nájdete	 na	 stránkach	 
www.nakac.sk.



Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy
a spojov

Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

14.2.2020
10:00

29.1.2020
9:30

4.2.2020
8:30

5.2.2020
9:00

12.2.2020
9:30 - 13:30

13.2.2020
10:00

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky 
a informačných 
technológií

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného 
inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia 
a informatiky

Dňa 14. februára 2020, Vás Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity 
v Žiline, srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, 
ktorý sa uskutoční od 10.00 hod. v Aule DATALAN - 
Veľký diel na adrese Univerzitná 1 v Žiline. 

Dňa 29. januára 2020, Vás Strojnícka fakulta Žilinskej 
univerzity v Žiline, srdečne pozýva na Deň otvore-
ných dverí, ktorý sa uskutoční od 9.30 hod. v Aule 
DATALAN - Veľký diel na adrese Univerzitná 1 v Žiline. 

Dňa 4. februára 2020, Vás Fakulta elektrotechniky 
a informačných technológií Žilinskej univerzity 
v Žiline, srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, 
ktorý sa uskutoční od 8.30 hod. v Aule 2 na adrese 
Univerzitná 12 v Žiline. 

Dňa 5. februára 2020 od 9:00 hod., Vás Stavebná 
fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, srdečne pozýva 
na Deň otvorených dverí 2020. Viac informácií 
nájdete na www.stavitelstvo.sk

Dňa 12. februára 2020, Vás Fakulta bezpečnostného 
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, srdečne 
pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 
od 8.30 hod. v priestoroch fakulty v centre mesta na 
ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina (pri autobusovej stanici).

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej 
univerzity v Žiline vás srdečne pozýva na Deň otvore-
ných dverí, ktorý sa uskutoční od 10:00 hod. 
v budove FRI, miestnosť RC009 - konferenčné 
centrum na adrese Univerzitná 8215/1 v Žiline. 



Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Výskumný ústav vysoko-
horskej biológie

7.2.2020
10:00

3.4.2020
11:00

11.2.2020
10:00

7.2.2020
8:00 - 12:00

4.3.2020
10:00 - 12:00

29.1.2020
9:00 - 15:00

Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave - 
Fakulta zdravotníctva so 
sídlom v Banskej Bystrici

Ekonomická univerzita 
v Bratislave

Platí pre všetky fakulty

Fakulta manažmentu 
Prešovskej univerzity 
v Prešove

Trnavská univerzita
Na všetkých fakultách 
Trnavskej univerzity

Dňa 7. februára 2020, Vás Fakulta humanitných vied 
Žilinskej univerzity v Žiline, srdečne pozýva na Deň 
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční od 10:00 hod. 
v Aule 3 na adrese Univerzitná 1 v Žiline. 

Dňa 3. apríla 2020, Vás Výskumný ústav vysokohor-
skej biológie Žilinskej univerzity v Žiline, srdečne 
pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 
od 11:00 hod. v Tatranskej Javorine. 

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v B. Bystrici Vás 
pozýva dňa 11. 2. 2020 na Deň otvorených dverí, 
ktorý bude realizovaný v spolupráci so zložkami 
Integrovaného záchranného systému, Národnej 
transfúznej služby SR a RÚVZ.

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave na Informačný deň ktorý 
sa bude konať v piatok 7. februára 2020 od 8:00 
do 12:00 hod. v priestoroch EU v Bratislave 
a v priestoroch PHF v Košiciach.

Srdečne vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity 
v Prešove, ktorý sa uskutoční 04.03.2020 o 10:00 
hod. v aule M. Bosáka (M120) v budove FM PU, 
ul. Konštantínova 16, 080 01 Prešov.

Exkurzie, prednášky, prezentácie – to všetko čaká na 
účastníkov DOD na 5 fakultách Trnavskej univerzity. 
Je to skvelá príležitosť zoznámiť sa s jednou z najstar-
ších vysokých škôl na Slovensku, navyše s titulom 
výskumnej univerzity.



Názov fakulty Deň otvorených dverí 

Dni otvorených dverí

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) 29.1.2020

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava 24.1., 25.1.2020

Ekonomická univerzita v Bratislave - Podnikovohospodárska fakulta v Michalovciach 6.2., 7.2.2020

Ekonomická univerzita v Bratislave (platí pre všetky fakulty v Bratislave a Košiciach) 7.2.2020

Univerzita Komenského v Bratislave  - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 12.2., 10.6. 2020

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11.2.2020

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  - Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici  11.2.2020

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta 6.2.2020

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta verejnej správy 11.2.2020

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta riadenia a informatiky 6.2., 13.2.2020

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 24.1.2020

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 24. 1., 25.1. 2020

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta humanitných vied 7.2.2020

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta bezpečnostného inžinierstva 12.2.2020

Technická univerzita vo Zvolene - Drevárska fakulta 28.1.2020

University of New York in Prague 13.2., 12.3.2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta 6.2.2020

Univezita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Pedagogická fakulta 11.2.2020

Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem 14.2.2020

Trnavská univerzita v Trnave 

  Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Teologická fakulta 29.1.2020

  Právnická fakulta 29.1., 5.3. 2020

Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 29.1.2020

Art & Design Institut 27.1.2020

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta 13.2.2020

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta 12.2.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta zdravotníctva 20.2. 2020

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu 20.5.2020

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici 14.3.2020

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská  28.2.2020
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29.1.2020

FF	29.	2.,	PdF	28.	2.,	ostatné	fakulty	31.	3.

filozofická	f.	08.6.	2020	-	12.	6.2020,	f.	zdravotníctva	a soc.	práce,	teologická	f.,	právnická	f.	31.3.

Študijné programy

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Termín prijímacieho konania

F. ZDRAVOTNÍCTVA A SOC. PRÁCE -	Ošetrovateľstvo,	Rozvoj	dieťaťa	a	štúdium	rodiny,	Soc.	práca,	
Verejné	zdravotníctvo,	Lab.	vyšetrovacie	metódy	v zdrav.
FILOZOFICKÁ F. -	Dejiny	a	teória	umenia,	Etika,	Filozofia,	Filozofia	v	anj,	História,	Klasická	archeo-
lógia,	Klasické	jazyky,	Politológia,	Psychológia,	Sociológia
TEOLOGICKÁ F. -	 Kat.	 teológia	 (Mgr.),	 Kresťanská	filozofia,	Náuka	o	 rodine,	 Soc.	práca  so  zam.	 
na	rodinu,	Základy	kresťanskej	filozofie	a kat.	teológie
PRÁVNICKÁ F. -	Právo
PEDAGOGICKÁ F. –	 Učiteľstvo	 jazykov	 a  literatúry,	 biológie,	 chémie,	 informatiky,	 matematiky,	 
nábož.	 výchovy,	 výtv.	 umenia,	 histórie,	 animácia	 výtv.	 umenia,	 soc.	 pedagogika	 a	 vychovávateľ-
stvo... a iné.

BRIGÁ
DA

rôzne,	podľa	fakúlt	30	-	40	eur

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DAStručný popis

Trnavská	univerzita	v	Trnave	 je	  moderná,	atraktívna	 inštitúcia	s	tradíciou	nadväzujúcou	na	his-
torickú	 Universitas	 Tyrnaviensis,	 ktorá	 bola	 založená	 v	 roku	 1635.	 Je	 víťazom	 Národnej	 ceny	 
za	kvalitu	v r.	2016	a	v r.	2019	získala	oprávnenie	na	používanie	označenia	„výskumná	univerzita“.	
Ponúka	 štud.	 programy	 v	 oblasti	 filozofických,	 spoločenských	 a	 humanitných	 vied,	 pedagogiky,	
práva,	zdravotníctva	a	teológie.	Na	jej	fakultách	sa	v	súčasnosti	vzdeláva	takmer	5000	študentov;	 
a	v	jej	novodobej	histórii	získalo	vysokoškolské	vzdelania	viac	ako	32	tisíc	absolventov.

na	adresu	konkrétnej	fakulty:	filozofická	f.: ff@truni.sk,	pedagogická	f.:	sekdekpdf@truni.sk,	f.	zdra-
votníctva	a soc.	práce:	dekfzsp@truni.sk,	teologická	f.:	sekretariat@tftu.sk,	právnická	f.:	prf@truni.sk

https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/register_ep.mais

Písomná prihláška

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA



Máte strach pri výbere vysokej školy? Vyhnite sa týmto chybám a  rozhodovanie 
bude jednoduchšie. Výber vysokej školy je náročná záležitosť, ale viete si ju uľahčiť. 

Toto sú najčastejšie chyby ktorým sa treba vyvarovať: 

1. Neponáhľajte sa! Na výber správnej vysokej školy je potrebné vynaložiť čas a úsilie. 
To sa týka vyhľadávania informácií o škole, podávania prihlášok alebo návštev veľtrhoch 
vysokých škôl (najbližšie Kam na vysokú 2020).

2. Riaďte sa samým sebou. Môže sa zdať, že výber výšky podľa najlepšieho kamoša je 
super nápad, ale ide o jedno z vašich najdôležitejších životných rozhodnutí. Pri rozhodo-
vaní musíte myslieť hlavne na seba. A do rozhodnutia nenechajte zasahovať ani rodičov.

3. Pokračovanie v rodinnej tradícii. To, že celá rodina sú lekárnici, doktori a farma-
ceuti ešte neznamená, že z vás bude zubár. Zvoľte si školu, ktorá najviac vyhovuje vám 
a vašej osobnosti! 

4. Rebélia. Nevyberajte si vysokú školu z trucu. Doplatíte na to skôr či neskôr. 

5. Pokušenie vymetať parkety. Možno vysoká škola usporadúva úžasné večierky. Ne-
choďte na výšku len preto, že si chcete užívať študentský život. Položte si otázku, či v pr-
vom rade ponúka dobré prostredie pre vzdelávanie. 

6. Očakávanie toho najhoršieho. Ak si nepodávate prihlášku na niektoré vysoké školy 
len preto, lebo nepredpokladáte, že by vás prijali, podrážate svoj potenciál a obmedzujete 
svoje výhľady do budúcna. Špičkové univerzity existujú z istého dôvodu. Tak o to bojujte, 
a ak to nevyjde, skúste o rok. 

7. Lokalita, lokalita, lokalita. Či už túžite zostať čo najbližšie k domovu alebo naopak 
ujsť čo najďalej, nezabudnite, že lokalita by mala byť len jedným z kritérií rozhodovania, 
nie hlavným rozhodujúcim faktorom. 

8. (Ne)zvažovanie nákladov na štúdium. Chybou je tiež nezvážiť cenu nákladov na štú-
dium alebo naopak považovať ho za jediné kritérium. Hoci je pravda, že náklady na štúdium 
môže byť veľkou prekážkou, je potrebné zvážiť aj iné okolnosti. V súčasnosti už študenti môžu 
študovať aj vďaka študentským pôžičkám, ktoré sa dajú splácať od 10 eur mesačne. 

9. Nespoliehajte sa na to, čo vám povedia ostatní. Skúsenosti sú relatívne. Konkrét-
na vysoká škola môže byť pre niekoho vysneným cieľom, pre iného sa stane nočnou mo-
rou. Ľudia, ktorí sa od vás v mnohom odlišujú, môžu mať pozitívne i negatívne skúsenosti, 
ktorými by ste vy prejsť nemuseli. 

Vyberáte
si vysokú školu
Poradíme vám ako na to.



•  KVALITNÉ VZDELANIE 
•  ŠPIČKOVÉ LABORATÓRIÁ 
•  ŠIROKÉ MOŽNOSTI ŠTÚDIA A STÁŽÍ V ZAHRANIČÍ 
•   SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI V EURÓPE, ÁZII, 

AMERIKE 
•  STARTUP POVOLANIE PODNIKATEĽ 
•   UNIVERZITNÝ CAMPUS UNIKÁTNY NA 

SLOVENSKU 

•   MODERNÉ UBYTOVANIE 
V ZREKONŠTRUOVANÝCH INTERNÁTOCH 

•   RÔZNE DRUHY ŠTIPENDIÍ 
•   MOŽNOSTI ROZVÍJAŤ SVOJ TALENT A NÁPADY 

V ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH
•   ŠPORTOVÉ VYŽITIE 
•   VÝBORNÁ KUCHYŇA 
•   SKVELÝ ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

VIAC INFO NA:
 www.uniza.sk
 www.facebook.com/uniza.sk/
 www.instagram.com/zilinska.univerzita/
 twitter.com/UNIZA_ZILINA

Poznáš tri kroky k úspešnej budúcnosti? Podaj si prihlášku, študuj na UNIZA 
a rozbehni svoju kariéru! Jedna z top univerzít na Slovensku vzdeláva 
budúcich pilotov, expertov na dopravné stavby, konštruktérov, odborníkov 
v informatike, v elektrotechnických riešeniach, bezpečnosti, ako aj ekonomike 
či humanitných vedách a mnohých ďalších. Aktuálne na jej siedmich fakultách 
študuje takmer 8 000 študentov, pričom doteraz sa UNIZA stala alma mater 
pre vyše 85 000 študentov.

Žilinská univerzita v Žiline

PREČO UNIZA?

        Stavebná fakulta
              Žilinská univerzita v Žiline 

ATRAKTÍVNE AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
DENNÉ ŠTÚDIUM

geodézia a kartografia - pozemné staviteľstvo – staviteľstvo - Civil 
Engineering - technológia a manažment stavieb

EXTERNÉ ŠTÚDIUM
 staviteľstvo - technológia a manažment stavieb

štandardná dĺžka štúdia je 3 roky, v prípade externého štúdia 4 roky
štandardná dĺžka štúdia v študijnom programe pozemné staviteľstvo je 4 roky

študijný program staviteľstvo je akreditovaný aj v anglickom jazyku (Civil Engineering)

TERMÍNY
Deň otvorených dverí 5.2.2020

Podanie prihlášok 1. kolo do 31.3.2020
                                  2. kolo od 22.6.2020 do 14.8.2020

Prijímacie konanie 1. kolo 10.6.2020
                                  2. kolo 21.8.2020

Atrakvne študijné programy - špendiá - možnosť študijných pobytov
 v zahraničí - odborná prax - nové učebne a zrekonštruované špičkové 

laboratória – unikátny výskum a spolupráca s praxou – športové a 
kultúrne akvity – bohatý študentský život

POSTAV SI S NAMI SVOJU BUDÚCNOSŤ
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ATRAKTÍVNE AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
DENNÉ ŠTÚDIUM

geodézia a kartografia - pozemné staviteľstvo – staviteľstvo - Civil 
Engineering - technológia a manažment stavieb

EXTERNÉ ŠTÚDIUM
 staviteľstvo - technológia a manažment stavieb

štandardná dĺžka štúdia je 3 roky, v prípade externého štúdia 4 roky
štandardná dĺžka štúdia v študijnom programe pozemné staviteľstvo je 4 roky

študijný program staviteľstvo je akreditovaný aj v anglickom jazyku (Civil Engineering)

TERMÍNY
Deň otvorených dverí 5.2.2020

Podanie prihlášok 1. kolo do 31.3.2020
                                  2. kolo od 22.6.2020 do 14.8.2020

Prijímacie konanie 1. kolo 10.6.2020
                                  2. kolo 21.8.2020

Atrakvne študijné programy - špendiá - možnosť študijných pobytov
 v zahraničí - odborná prax - nové učebne a zrekonštruované špičkové 

laboratória – unikátny výskum a spolupráca s praxou – športové a 
kultúrne akvity – bohatý študentský život

POSTAV SI S NAMI SVOJU BUDÚCNOSŤ





+421	41 513	2064
studref@feit.uniza.sk
www.feitcity.sk, feit.uniza.sk

Fakulta elektrotechniky a informačných 
technológií, Žilinská univerzita v Žiline

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

4.	február	2020

31.	marec	202022.	jún	2020

Študijné programy

Dátum DOD

Termín podania prihláškyTermín prijímacieho konania

Bakalárske študijné programy:
Automatizácia, Autotronika,	Biomedicínske	inžinierstvo,	Elektrooptika,	Elektrotechnika,	Komuni-
kačné a  informačné technológie,	Multimediálne	 technológie.	Na	bakalárske	študijné	programy	
nadväzujú	akreditované	 inžinierske	a	doktorandské	 študijné	programy.	Viac	na	www.feitcity.sk.	
Študijný	program	Komunikačné	a informačné	technológie	je	možné	študovať	aj	na	Inštitúte	Aurela	
Stodolu	v	Liptovskom	Mikuláši,	ktorý	je	súčasťou	FEIT	UNIZA.

BRIGÁ
DA

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.

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DAStručný popis

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

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

Študenti	majú	možnosť	využívať	služby	stravovacieho	zariadenia	Žilinskej	univerzity	priamo	v	uni-
verzitnom	kampuse.	Poplatok	za	jedlo:	1,10	€	–	2,40	€.

Možnosti stravovania

Možnosti ubytovania

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA
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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 

Pracovné uplatnenie
MEDIAMATIKA  

A KULTÚRNE DEDIČSTVO: informačný 
špecialista, tvorca mediálneho obsahu, odborník v 

oblasti marketingu kultúrneho dedičstva
SOCIÁLNA PEDAGOGIKA: sociálny pedagóg, štátna 

správa, sociálne služby, vychovávateľ
UČITEĽSKÉ PROGRAMY: pedagóg na stredných a 

základných školách

Známi absolventi fakulty
Fakulta vychovala počas 20-ročnej histórie množstvo 

kvalitných odborníkov, ktorí pôsobia nielen na 
odborných, ale aj manažérskych pozíciách a 

šíria dobré meno fakulty doma  
a vo svete. Adresa: 

Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

#jednoduchoMEGA

Študijné programy
mediamatika a kultúrne dedičstvo – denná aj externá forma (Bc., Mgr., PhD.)
sociálna pedagogika – denná aj externá forma (Bc., Mgr.)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  
a výchovy k občianstvu – denná forma (Bc., Mgr.)
učiteľstvo výchovy k občianstvu – denná forma (Bc., Mgr.)

Termín podania prihlášky

31. marca 2020

Termín prijímacích skúšok

11. – 12. júna 2020 (Bc.)
18. – 19. júna 2020 (Mgr.)
17. júna 2020 (PhD.)

Deň otvorených dverí: 7. februára 2020

Možnosti štipendií
Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné 
(prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií.

Možnosti ubytovania
Všetci študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia majú nárok na 
ubytovanie v súlade s vnútornými predpismi univerzity.



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 
https://fhv.uniza.sk/kaj

Dôležité termíny:
Deň otvorených dverí: 7. februára 2020 

Termín podávania prihlášok: do 31. marca 2020

Podmienky prijatia: 
Podmienky prijímania na bakalársky a magisterský stupeň 

štúdia sú zverejnené na https://fhv.uniza.sk/web/.

Facebook: Katedra anglického jazyka a literatúry

Adresa: 
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Katedra anglického jazyka a literatúry
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

Kvalitná jazyková a odborná príprava = úspešný 
a sebavedomý učiteľ anglického jazyka. 

 
Katedra anglického jazyka a literatúry (KAJ) zabezpečuje 
výučbu na akreditovanom študijnom programe: učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry v kombinácii v dennej forme v bakalárskom aj 
magisterskom stupni štúdia. 

V ponuke katedry je ďalej rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 
a rigorózne štúdium s možnosťou získať titul PaedDr.  Štúdium anglického 
jazyka a literatúry pozostáva zo štúdia anglickej jazykovedy, britskej a 
americkej histórie, literatúry a kultúry, metodológie vyučovania anglického 
jazyka a rozvoja komunikatívnych kompetencií v anglickom jazyku. Katedra 
každoročne ponúka študentom, pedagógom ako aj širokej verejnosti 
anglické a ruské jazykové kurzy rôznych úrovní. Študenti učiteľského 
študijného programu vedú detský jazykový anglický klub UNIZAclub a 
zúčastňujú sa každoročne fakultného kola ŠVOUČ. Pedagogický tím 
tvoria skúsení pedagógovia, ktorí sa spolu so zahraničnými lektormi ako aj 
aktívnymi študentami snažia o všestranný vedeckovýskumný rozvoj katedry 
ako aj o pedagogickú, výskumnú a projektovú spoluprácu s domácimi aj 
európskymi partnerskými univerzitami. Študenti v rámci schémy Erasmus+ 
môžu absolvovať študijný pobyt alebo stáž na univerzitách a inštitúciách 
po celej Európe (napr. Taliansko, Španielsko, Fínsko, Grécko, Nemecko, 
Rakúsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, atď.) 



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 
www.fhv.uniza.sk/kfr

Pravidlá 
výberového konania:

Základnou podmienkou prijatia
na bakalárske štúdium (študijný program

prvého stupňa) je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného

vzdelania. Ďalšie podmienky prijatia: 1. Bez prijímacej 
skúšky - na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej 

skúšky, ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium 
a  počet uchádzačov nepresiahne plánovaný počet na prijatie. 

V  prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k 
prihláške na štúdium, prijímacie konanie sa uskutoční bez osobnej 

účasti uchádzačov. 2. Výberové konanie - v prípade, že počet 
záujemcov o štúdium presiahne plánovaný počet pre prijatie, 
budú uchádzači prijímaní na základe výberového konania, pri 

ktorom sa budú posudzovať študijné výsledky dosiahnuté 
na absolvovanej strednej škole. Z uchádzačov sa 
zostaví poradovník podľa aritmetického priemeru 

známok na koncoročnom vysvedčení za 
predposledný ročník štúdia. Adresa: 

Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Katedra filozofie a religionistiky
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

Učiteľ = kultúra ducha

Katedra filozofie a religionistiky (KFR)
Ponúka študentom Bc. štúdia odbor učiteľstvo akademických 
predmetov: 
•	 učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii   

s učiteľstvom anglického jazyka– denná forma štúdia
•	 učiteľstvo výchovy k občianstvu – denná forma štúdia

Študentom Mgr. štúdia  odbor učiteľstvo akademických predmetov: 
•	 učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii  

s učiteľstvom anglického jazyka – denná forma štúdia
•	 učiteľstvo výchovy k občianstvu – denná forma štúdia

Študentom rozširujúceho štúdia odbor učiteľstvo akademických predmetov:
•	 učiteľstvo výchovy k občianstvu – externá forma štúdia

Absolventi bakalárskeho študijného programu sú pripravovaní 
predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch 
môžu pracovať ako pomocní učitelia. Absolventi magisterského študijného 
programu získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných 
a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia. Študenti môžu počas 
štúdia absolvovať študijný pobyt alebo stáž v zahraničí.
Dôležité termíny:
Termín podávania prihlášok: do 31. marca 2020
Termín prijímacieho konania: 11. – 12. júna 2020 (Bc.), 
18. – 19. júna 2020 (Mgr.)



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 
https://kmkd.fhv.uniza.sk

Pravidlá 
výberového konania:

Základnou podmienkou prijatia
na bakalárske štúdium (študijný program

prvého stupňa) je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného

vzdelania. Ďalšie podmienky prijatia: 1. Bez prijímacej 
skúšky - na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej 

skúšky, ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium 
a  počet uchádzačov nepresiahne plánovaný počet na prijatie. 

V  prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k 
prihláške na štúdium, prijímacie konanie sa uskutoční bez osobnej 

účasti uchádzačov. 2. Výberové konanie - v prípade, že počet 
záujemcov o štúdium presiahne plánovaný počet pre prijatie, 
budú uchádzači prijímaní na základe výberového konania, pri 

ktorom sa budú posudzovať študijné výsledky dosiahnuté 
na absolvovanej strednej škole. Z uchádzačov sa 
zostaví poradovník podľa aritmetického priemeru 

známok na koncoročnom vysvedčení za 
predposledný ročník štúdia. 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., PhDr., 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:
Deň otvorených dverí: 7. februára 2020
Termín podávania prihlášok: do 31. marca 2020
Termín prijímacieho konania: 11. – 12. júna 2020 (Bc.),
18. – 19. júna 2020 (Mgr.), 17. júna 2020 (PhD.)



Naše webové stránky:  
www.fhv.uniza.sk/kps

Emailový kontakt: kps@fhv.uniza.sk
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 

Pravidlá 
výberového konania:

Základnou podmienkou prijatia
na bakalárske štúdium (študijný program

prvého stupňa) je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného

vzdelania. Ďalšie podmienky prijatia: 1. Bez prijímacej 
skúšky - na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej 

skúšky, ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium 
a  počet uchádzačov nepresiahne plánovaný počet na prijatie. 

V  prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k 
prihláške na štúdium, prijímacie konanie sa uskutoční bez osobnej 

účasti uchádzačov. 2. Výberové konanie - v prípade, že počet 
záujemcov o štúdium presiahne plánovaný počet pre prijatie, 
budú uchádzači prijímaní na základe výberového konania, pri 

ktorom sa budú posudzovať študijné výsledky dosiahnuté 
na absolvovanej strednej škole. Z uchádzačov sa 
zostaví poradovník podľa aritmetického priemeru 

známok na koncoročnom vysvedčení za 
predposledný ročník štúdia. Adresa: 

Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Katedra pedagogických štúdií 
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

Napĺňa Vás práca s deťmi a mládežou?  
Ste komunikatívny typ človeka?  

Študujte SOCIÁLNU PEDAGOGIKU

Katedra pedagogických štúdií (KPŠ)
Ponúka študentom veľmi prospešné a zaujímavé štúdium v študijnom 
programe SOCIÁLNA PEDAGOGIKA (bakalársky a magisterský 
stupeň) v dennej a externej forme štúdia.

Ďalej ponúkame možnosti:
•	 rigorózneho štúdia,
•	 rozširujúceho štúdia, 
•	 doplňujúceho pedagogického štúdia. 

Uplatnenie sociálneho pedagóga:
•	 odborný zamestnanec v školách a v školských i mimoškolských zariadeniach,
•	 štátna správa, 
•	 sociálne služby, 
•	 voľno-časový pedagóg,
•	 vychovávateľ v školách a školských zariadeniach,
•	 vo výskume.

Dôležité termíny:
Deň otvorených dverí: 7. februára 2020
Termín podávania prihlášok: do 31. marca 2020
Termín prijímacieho konania: 11. – 12. júna 2020 (Bc.), 
18. – 19. júna 2020 (Mgr.) 
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+421	2	6729	5356
komunikacia@euba.sk
https://euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

6.	2.	2020	PHF	v	Michalovciach
7.	2.	2020	Fakulty	v	Bratislave	a	PHF	v	Košiciach

do	31.	marca	2020

nie

15.	–	19.	jún	2020

Študijné programy

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Písomná prihláška

Termín prijímacieho konania

-	Ekononomická	teória	
	 a	ekonomická	žurnalistika
-	Ekonómia	a	právo
-	Financie,	bankovníctvo	a	investovanie
-	Financie,	bankovníctvo	a	investovanie	
	 (v	anglickom	jazyku)
-	Ľudské	zdroje	a	sociálny	manažment
- Národné hospodárstvo
-	Poisťovníctvo
-	Verejná	správa	a	regionálny	rozvoj
-	Medzinárodné	podnikanie
-	Podnikanie	v	cestovnom	ruchu	a	službách	

-	Podnikanie	v	obchode
-	Hospodárska	informatika
-	Manažérske	rozhodovanie
-	Účtovníctvo
-	Ekonomika	a	manažment	podniku
-	Ekonomika	a	manažment	podniku	
	 (v	anglickom	jazyku)
-	Finančný	manažment
-	Medzinárodné	ekonomické	vzťahy
-	Cudzie	jazyky	a	interkultúrna	komunikácia
-	Ekonomika	a	manažment	podniku
-	Obchodné	podnikanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

32	 €	 pri	 podaní	 prihlášky	 v	 elektronickej	 forme,	 60	 €	 na	 študijný	 program	 ekonómia	 a	 právo	 
a	na	študijné	programy	v	cudzích	jazykoch

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DAStručný popis

Ekonomická	univerzita	v	Bratislave	je	jediná	univerzita	na	Slovensku,	ktorá	zabezpečuje	komplexné	
a	ucelené	vzdelávanie	v	ekonomických	a	manažérskych	študijných	programoch.	Momentálne	má	
7 fakúlt a takmer 7 000 študentov.
EUBA	ponúka	pre	študentov	štúdium	v	61	študijných	programoch,	medzi	nimi	aj	v	programoch	
vyučovaných	v	anglickom,	nemeckom	a	francúzskom	jazyku,	ktoré	sa	realizujú	v	spolupráci	s	inými	
univerzitami	a	 fakultami	doma	a	v	 zahraničí,	 s	možnosťou	získania	dvojitého,	 resp.	 spoločného	
diplomu. 
V	programe	Erasmus+	patrí	medzi	TOP	200	vysokoškolských	inštitúcií	z	hľadiska	počtu	vyslaných	
študentov,	ktorých	je	každý	rok	takmer	350.
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Vysoká škola finanční a správní

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

12.02.2020,	11.03.2020,	08.04.2020,	13.05.2020,	10.06.2020,	08.07.2020,	12.08.2020,	09.09.2020

od	1.	1.	do	31.	8.	2020Bez	prijímacích	skúšok

Študijné programy

Dátum DOD

Termín podania prihláškyTermín prijímacieho konania

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V ČJ
Ekonomické
	 Finance	(Bc.,	Ing.,	Ph.D.)
	 Ekonomika	a	management	(Bc.,	Ing.)
Mediálno	–	ekonomické
	 Marketingová	komunikace	(Bc.,	Mgr.)
Právno	–	ekonomické
	 Právo	v podnikání	(Bc.,	Mgr.)
Informatické
	 Aplikovaná	informatika	(Bc.,	Mgr.)
Bezpečnostno	–	právne
	 Bezpečnostně	právní	studia	(Bc.)
	 Kriminalistika	a	forenzní	disciplíny	(Bc.)

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AJ
	 Economics	and	Management	(Bc.,	Ing.)
	 Marketing	Communication	(Bc.,	Mgr.)
	 Finance	(Ph.D.)
PROGRAMY	V	SPOLUPRÁCI
SO	CITY	UNIVERSITY	OF	SEATTLE
	 Global	Programs
	 Economics	and	Management	+	BSBA/MBA
	 Marketing	Communication	+	BSBA/MBA
	 MBA	(Master	of	Business	Administration)

BRIGÁ
DA

Papierová	prihláška	–	500	Kč,	Elektronická	prihláška	–	300	Kč

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DAStručný popis

Vysoká	škola	finanční	a	správní	je	súkromná	univerzita.	Na	českom	edukačnom	trhu	pôsobí	už	20	
rokov.	Záujemcom	o	štúdium	ponúka	širokú	škálu	akreditovaných	študijných	programov	na	dvoch	
fakultách	–	Fakulte	ekonomických	štúdií	a	Fakulte	právnych	a	správnych	štúdií.	VŠFS	je	medziná-
rodnou	univerzitou.	Z celkového	počtu	takmer	3500	študentov	je	viac	než	1100	zahraničných	z 54	
krajín	sveta,	čím	sa	radí	na	prvé	miesto	medzi	všetkými	českými	univerzitami	(zahraniční	študenti/
celkový	počet	študentov).	Vďaka	efektívnemu	prepojeniu	 teórie	a	praxe	a	kvalitnému	personál-
nemu	zaisteniu	 výuky	nemajú	absolventi	problém	s uplatnením	v profesnom	živote.	Univerzita	
je	zapojená	do	programu	výmeny	študentov	Erasmus+.	Študenti	majú	možnosť	získať	celú	radu	
štipendií.	VŠFS	sídli	v Prahe,	študijné	strediská	nájdete	v Karlových	Varoch	a	Moste.

VŠFS	ponúka	študentom	vlastné	komfortné	a	dostupné	ubytovanie	v niekoľkých	variantách.	Cam-
pus	Vlkova	je	situovaný	do centra	Prahy.	Univerzita	otvorila	aj	úplne	nové	ubytovacie	zariadenie	
na	Bertramke	-	Campus	Plzeňská	o	kapacite	takmer	150	lôžok.	Individuálne	ubytovanie	vo	Villa	
House.	Bližšie	info	na	www.vsfs.cz.

Možnosti ubytovania
BRIGÁ
DA
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Trochu stresu nie je nikdy na škodu. Motivuje nás k výkonu. Čo však robiť, ak si na-
miesto opakovania tém rozhodnutie stále odkladáme? Poznáte ten pocit, keď si 
nájdete čas aj poupratovať izbu? Vo vašom vnútri sa začne ozývať stres a  jeho vy-
sporiadanie môže byť náročné. A ešte v súčasnosti, kedy čelíme väčšiemu tlaku ako 
kedykoľvek predtým. Ako zvládnuť maturitu ľavou zadnou tak, že sa dostanete cez 
nával písomiek či maturity? 

Toto sú naše tipy:
1. Jedzte, spite a poriadne si zacvičte
Ponocovanie, nevhodná strana alebo nedostatok pohybu výkon zhoršujú. Skúste malý 
experiment a dopriať si 8 a 9 hodín spánku, dostatočné množstvo pomalých sacharidov, 
viac vody a aspoň 30 minút pohybu denne. Občas postačí aj rýchla ranná chôdza do školy 
a zo školy :-). 

2. Stanovte si ciele
Cieľ je dôležitý. Nemusí byť obrovský, ani dlhodobý, môžu to byť krátkodobé ciele, aj jed-
nodňové. Pomôže vám to získať nadhľad. Ak máte pred sebou víkend učenia, neurčujte si 
ciele na celý víkend. Určite si, čo sa naučíte v ten deň (alebo dopoludnie), ak cieľ splníte, 
určite si ďalší cieľ. Bude vás to motivovať k lepším výkonom. 

3. Nebuďte v tom sami
Zavolaj spolužiačku alebo spolužiaka a spoločne sa pripravujte a podporujte. Prináša to 
len pozitívny vplyv, pripravovať sa na skúšky v kolektíve je oveľa efektívnejšie. Nikdy nie 
je hanbou požiadať o pomoc. Ak si neviete pomôcť sami, pozhovárajte sa aj s priateľmi, 
rodinou alebo učiteľom.  

4. Prichádza panika? Dýchajte
Tento stav je nepredvídateľný a občas nepomôže nič. Nič okrem...dýchania. Ak sa 6-krát hlboko 
nadýchnete a potom napijete – problém a situácia sa bude jednoduchšie riešiť. A pamätajte: 
na každý problém existuje rozumné riešenie, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá.

5. Verte si
Neustále čelíme novým výzvam a bude to tak celý život. Vždy, ak vám napadne negatívna 
myšlienka, nahraďte ju pozitívnou v pomere 1:1. Napríklad, namiesto ,,Ja si určite vytiahnem 
zlú otázku” myslite v duchu na ,,budem mať šťastnú ruku a vytiahnem si dobrú otázku!”

Ide vám zo stresu
prasknúť hlava
Ako sa na maturite nezblázniť 





DOKÁŽEME,
ŽE NA TO MÁŠ!



DOKÁŽEME,
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(+420)	271	097	111
info@unicorncollege.cz
www.unicorncollege.cz

Unicorn College s.r.o.

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

13.2.	12.3.	11.6.	13.8.	3.9.

Posledný	termín	podania	prihlášky	je	10.9.2020

nie

www.unicorncollege.cz/prijimaci-rizeni/prihlaska.html

1.6.	18.6.	20.8.	1.9.	8.9.	17.9.

Študijné programy

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Písomná prihláška

Elektronická prihláška

Termín prijímacieho konania

Bc.	Softvérový	vývoj
Bc.	Business	management
Ing.	Aplikovaná	ekonómia	a	analýza	dát
Ing.	Softvérové	inžinierstvo	a	big	data

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Poplatok	za	prijímacie	konanie	do	štúdia	v	českom	jazyku	500	Kč.	Poplatok	za	prijímacie	konanie	
do	štúdia	v	anglickom	jazyku	1000	Kč

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DAStručný popis

Unicorn	College	 je	súkromná	vysoká	škola,	ktorá	už	13	rokov	vychováva	úspěšných	špecialistov	 
a	riadiacich	pracovníkov	v	odboroch	IT	a	ekonómie.	Vo	vzdelanie	preferujeme	kvalitu	nad	počtom	
študentov,	uplatniteľnosť	získaných	skúseností	nad	teoretickými	znalosťami	a	využívanie	najmo-
dernejších	prístupov	oproti	tradičnému	bifľovaniu.	Zameriavame	sa	ne	perspektívne	oblasti	ako	
moderný	vývoj	softvéru,	dátová	analýza,	IoT	alebo	Big	Data.	Od	roku	2019	máme	úplne	nové,	pro-
fesne	orientované	študijné	programy	pre	bakalárske	aj	inžinierske	vzdelanie	v	prezenčnej	forme	
alebo	s	možnosťou	štúdia	pri	práci.	Naši	študenti	majú	unikázne	možnosti	zapojenia	do	reálnach	
projektov	a	stáží	u	prestižných	partnerov.
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Prečo študovať 
poľnohospodárstvo 
Poľnohospodárstvo má multifunkčný charakter, najmä v súvislosti s potravinovou 
bezpečnosťou a trvalo udržateľným rozvojom. Plní rozmanité úlohy vo vidieckej, 
resp. kultúrnej krajine. Táto multifunkčnosť poľnohospodárstva je mozaikou ta-
kých aktivít ako je produkcia potravín a priemyselných surovín, kvalita produktov 
a priamy predaj (regionálne výrobky), produkcia energetických plodín (bioener-
gia), manažment krajiny (zachovanie kultúrnej krajiny, ekostabilizačná funkcia), 
ochrana biotopov (biodiverzita), agroturizmus (kultúrne dedičstvo), ako aj nástroj 
oživenia ekonomiky vidieckej krajiny. Multifunkčné poľnohospodárstvo je v pod-
state jediný nástroj, ktorým možno komplexne a udržateľne manažovať jedineč-
nú kultúrnu krajinu, ktorá vznikla najmä v dôsledku jej poľnohospodárskeho vyu-
žívania a zachovať ju pre budúcu generáciu. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je jedinou slovenskou uni-
verzitou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerova-
nie nášho poľnohospodazeka. Vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospo-
dárska v Nitre a za obdobie svojej existencie vychovala vyše 84-tisíc absolventov. 
Podľa aktuálneho celosvetového hodnotenia SCIMAGO Institutions Rankings 
2019 je SPU v Nitre tretia najlepšia univerzita na Slovensku zo 14 hodnotených 
slovenských univerzít. 

Aké odbory sa u vás študujú? 
Máme akreditovaných 107 študijných programov. Vzdelávací a výskumný profil 
SPU v Nitre charakterizujú nosné piliere klasických odborov poľnohospodárstva 
a krajinárstva, potravinárstva, biológie, biotechnológie, strojárstva, ekologických 
a environmentálnych vied, ekonómie a manažmentu.

Koľko študentov má SPU v Nitre?
Na SPU v súčasnosti študuje 5621 študentov v dennej i externej forme štúdia.

?



Čo ponúkate študentom? 
Študentom ponúkame predovšetkým kvalitné vzdelávanie na šiestich fakultách 
(Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta ekonomiky a manažmen-
tu, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta európskych štúdií a regionál-
neho rozvoja, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technická fakulta), 
možnosti zapojiť sa do výskumu. SPU vybudovala Výskumné centrum AgroBio-
Tech vybavené najmodernejšou infraštruktúrou, čím sa rozšírili možnosti apliko-
vaného výskumu s úzkym prepojením na inovácie v praxi. 

Študenti SPU majú k dispozícii moderné ubytovanie v piatich študentských do-
movoch, ako aj široké možnosti aktívne využívať svoj voľný čas, relaxovať, venovať 
sa kultúre, športu a koníčkom.

Keďže univerzita má v súčasnosti uzatvorených 215 bilaterálnych zmlúv v rámci 
programu Erasmus a vyše 118 medziuniverzitných dohôd o spolupráci v celosve-
tovom meradle, naši študenti majú otvorenú aj cestu do sveta. 

Aké štipendiá môžu získať vaši študenti?
Sociálne a motivačné štipendiá.

Ako je to s uplatnením a odmeňovaním absolventov SPU v praxi?
Sú firmy, ktoré dávajú absolventom dobré nástupné platy. Niektoré ponúkajú aj 
vyše tisíc eur. To, samozrejme, nie je všeobecná prax. O zotrvaní v poľnohospo-
dárstve rozhodujú z päťdesiat percent peniaze a z druhej polovice to, či profesia, 
ktorú konkrétny študent vyštudoval, je skutočne to, čomu sa chce vo svojom pro-
fesionálnom živote venovať. 

prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre





Vysoká škola DTI, Ul. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel. +421 42 442 41 23, 
e-mail: studijne@dti.sk, www.dti.sk

Podmienky prijatia a bližšie informácie o štúdiu nájdete 
na www.dti.sk

PROGRAMY MBA, DBA, LL.M

Štúdium v programoch Master of Business Administration, Doctor of Business Administration a Master 
of Laws. Úspešní absolventi získajú prestížne profesionálne tituly MBA, DBA alebo LL.M.

PaedDr. ŠTÚDIUM
Rigorózne konanie v študijnom odbore 1.1.2 učiteľstvo 
profesijných predmetov a praktickej prípravy a možnosť 
získať titul doktor pedagogiky (PaedDr.).

NOVINKA!

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
Didaktika technických profesijných predmetov – osvojte si 
moderné trendy z didaktiky, z teórie a politiky odborného 
vzdelávania, z techniky a psychológie a získajte titul PhD.

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Manažment
Učiteľstvo ekonomických predmetov

NOVINKA!

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Učiteľstvo praktickej prípravy 
Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Manažment

Manažér služieb v automobilovom priemysle – osvojte si moderné 
trendy v manažmente so špecifickým zameraním na oblasť 
automobilového priemyslu.

Moderná vysoká škola, kvalitné vzdelanie
Študujte na Vysokej škole DTI!







12.2.2020	maturanti
10.6.2020

bakalárske	štúdium:	do	31.	3.	2020	•	magisterské	štúdium:	do	30.	4.	2020	•	doktorandské	štúdium	
a	prestup	z	inej	vysokej	školy:	do	30.	4.	2020	V	jednej	prihláške	možno	uviesť	najviac	tri	študijné	
programy	v	poradí	podľa	priority.

prihláška	v	listinnej	podobe:	33	EUR	prihláška	v	elektronickej	podobe:	15	EUR

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

9.	6.	2020	uchádzačov	o	štúdium	bakalárskych	študijných	programov		16.	6.	–	23.	6.	2020	uchádza-
čov	o	štúdium	magisterských	študijných	programov		22.	6.	2020	uchádzačov		o	štúdium	doktorand-
ských	študijných	programov	Bližšie	informácie	o	možnosti	prijatia	na	bc

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Fakulta	je	v	slovenských	rebríčkoch	konzistentne	hodnotená	ako	najlepšia	fakulta	v	oblasti	prírod-
ných	vied.	Matfyz	má	tiež	veľký	vplyv	na	postavenie	UK	v	celosvetových	rebríčkoch	univerzít.	
Prečo	ísť	študovať	na	Matfyz?	Preto	lebo	z	vás	sformuje	jedinečnú	osobnosť	so	širokým	uplatnením	
a	perspektívou	flexibilného	prispôsobenia	sa	budúcemu	prostrediu	s	radikálne	sa	meniacimi	tech-
nológiami	a	požiadavkami	na	schopnosti	a	zručnosti	moderného	človeka.

Ponúkané bakalárske študijné programy:
•	matematika,	ekonomická	a	finančná	matematika,	manažérska	matematika,	poistná	matematika,
•	fyzika,	obnoviteľné	zdroje	energie	a	environmentálna	fyzika,	biomedicínska	fyzika,	technická	fyzika,
•	informatika,	aplikovaná	informatika,	bioinformatika,	dátová	veda,
•	učiteľské	kombinácie	–	M-I,	F-I,	DG-M,	I-BIO,	I-AJ,	M-TV.

BRIGÁ
DA

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

+421	2	654	27	086
so@fmph.uniba.sk
www.fmph.uniba.sk

https://fmph.uniba.sk/datove-objekty/ministerstvo-skolstva-prihlaska-na-vs/ 
Vyplniť	tlačivo	odporúčané	Ministerstvom	školstva	SR.	Tlačivo	je	potrebné	podpísať	a	odoslať	spolu	
s	nižšie	uvedenými	prílohami	na	adresu	fakulty.

https://prihlaska.fmph.uniba.sk/ prihlášku	nie	je	potrebné	vytlačiť

Písomná prihláška

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA
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5.	marec	2020

31.marec	2020

40	eur

Stručný popis
BRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Študentky	a	študentov	prijímame	na	základe:	výsledku	externej	časti	maturity	zo	slovenského	jazy-
ka,	znalosti	anglického	jazyka	na	úrovni	B1,	B2	alebo	C1	–	podľa	výsledkov	externej	časti	maturity,	
jazykových	certifikátov	alebo	SCIO	testov.	Ak	máte	záujem	o	štúdium	aplikovanej	ekonómie,	eu-
rópskych	štúdií	alebo	mediamatiky,	môžete	získať	aj	bonusové	body	z	maturity	alebo	SCIO	testov	
z matematiky.

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Našej	 fakulte	sa	od	 jej	založenia	v	roku	2002	v	hodnotení	Akademickej	rankingovej	a	ratingovej	
agentúry	v	oblasti	ostatných	spoločenských	vied	podarilo	obsadiť	najvyššiu	priečku,	a	to	päť	ro-
kov	po	sebe.	V	júni	2018	a	2019	sme	sa	v	prieskume	pracovného	portálu	Profesia.sk,	týkajúceho	
sa	uplatnenia	absolventov	na	trhu	práce,	umiestnili	v	prvej	dvadsiatke	fakúlt.	Študenti,	vyučujúci,	
zamestnanci,	absolventi	–	my	všetci	tvoríme	jedinečnú	atmosféru	a	radi	u	nás	vítame	nové	tváre.	
Vďaka	nášmu	systému	štúdia	–	dlhšie	hodiny,	menej	predmetov	–	získavajú	študenti	kvalitné	vzde-
lanie,	na	prednáškach	je	viac	priestoru	venovať	sa	problematike	do	hĺbky	a	diskutovať.

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

BRIGÁ
DA

Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynské	luhy	4,	821	05	Bratislava
studijne@fses.uniba.sk
www.fses.uniba.sk, www.fsev.sk
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 PRIPRAVUJEME 
LÍDROV BUDÚCNOSTI

P r e p o j e n i e  n a 
p ra x

Ponuka štúdia na FMUK

VZDELANIE PRE PRAX

Výhody štúdia na FMUK

Fakulta managementu

Fakulta managementu ponúka možnosti 
a príležitosti, ktoré umožňujú talentom 
rásť a šikovným študentom zabezpečiť si 
špičkové uplatnenie.

Až 80 % denných štu-
dentov sa dostane aspoň 
na jeden semester na 
zahraničnú univerzitu.

Vysoký dopyt po absolventoch od 
najlepších zamestnávateľov.

Študentské organizácie, v ktorých 
je možné nadobúdať praktické 
zručnosti a rozvíjať svoj talent.

Silný network šikovných študen-
tov a absolventov.

www.fm.uniba.sk

www.fakultamanagementu.sk

www.facebook.com/fm.uniba/

Univerzita Komenského v Bratislave

M e d z i n á r o d n é 
m o b i l i t y

Š t ú d i u m  m o ž n é  a j     
ex t e r n o u  f o r m o u

Praktické prednášky 
manažérov a špecia-
listov. Zapájanie štu-
dentov do riešení prak-
tických zadaní.

Večerná alebo víkendová 
forma je prispôsobená 
študentom, ktorí pop-
ri štúdiu pracujú alebo 
podnikajú.

Využitie manažérskych zručností je v praxi 
čoraz žiadanejšie, vzhľadom na automa-
tizáciu v priemysle, ako aj expanziu busi-
ness centier zdieľaných služieb a ďalších 
medzinárodných organizácií na Slovensku.

Študijné programy na FMUK:

Manažment (Financie, Účtovníctvo, Pod-
nikanie, Marketing, Personálny manaž-
ment, Ekonómia, Manažérska informatika)

Medzinárodný manažment (nemecký 
program alebo fracúzsky program)

Manažment v anglickom jazyku

Vyučujúci s medzinárodnými skú-
senosťami  alebo  z  praxe.

    www.fakultamanagementu.sk

FMUK Flyer A5 2020.indd   1 15.01.2020   22:41:59



+421	2	9014	9531
prif.so@uniba.sk
www.fns.uniba.sk

Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave
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BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

24.	január	2020 Do	15.	marca	2020

Bez	prijímacích	skúšok,	ak	počet	prihlásených	uchádzačov	
nepresiahne	kapacitné	možnosti	študijného	programu.

Študijné programy

Uplatnenie absolventov

Dátum DOD Termín podania prihlášky

Termín prijímacieho konania

Akreditované študijné programy, denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, titul Bc.

Biológia,	medicínska	biológia,	systematická	biológia,	environmentalistika,	geológia,	paleobiológia,	
geografia	a	geoekológia	pre	plánovanie	krajiny,	geografia,	geoinformatika	a	kartografia,	geografia,	
rozvoj	regiónov	a	európska	integrácia,	ekonomická,	sociálna	a politická	geografia,	geografia,	de-
mografia,	migrácia	a ľudské	zdroje,	chémia,	biochémia,	Environmental	Studies	v	anglickom	jazyku,	
Biological	Chemistry	v	anglickom	jazyku.

Učiteľstvo predmetov: 
biológia	a	chémia,	biológia	a	geografia,	biológia	a	environmentalistika,	biológia	a	matematika,	ché-
mia	a	matematika,	 chémia	a	anglický	 jazyk,	biológia	a	anglický	 jazyk,	biológia	a	nemecký	 jazyk,	
geografia	a	matematika,	geografia	a	anglický	jazyk,	geografia	a	nemecký	jazyk.

BRIGÁ
DA

50	€	papierová	prihláška	/	15	€	elektronická	prihláška

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DAStručný popis

Najväčšia	prírodovedecká	fakulta	na	Slovensku,	v	hodnotení	Akademickej	rankingovej	a	ratingovej	
agentúry	(ARRA)	sa	dlhodobo	umiestňujeme	na	popredných	miestach.	Naši	študenti	môžu	realizo-
vať	svoj	výskum	vo	viac	ako	200	laboratóriách.

Farmaceutický	priemysel,	klinické	laboratóriá,	zdravotnícke	a	diagnostické	pracoviská,	rezort	poľ-
nohospodárstva,	zdravotníctva,	lesníctva,	potravinárskeho	priemyslu,	výskumné	vývojové	centrá,	
výkonné	a	 riadiace	pozície	 verejného	 či	 súkromného	 sektora,	manažér	 ochrany	 životného	pro-
stredia	v	rôznych	odvetviach	priemyslu,	špecialisti	v	oblasti	ochrany	prírody,	krajiny,	vodného	a	
odpadového	hospodárstva,	experti	 v	naftových,	banských,	   sanačných	a stavebných	spoločnos-
tiach,	manažér	trvalo	udržateľného	cestovného	ruchu,	pracovník	v	progresívnych	startupoch	a	v	
GIS	firmách,	expert	popredných	softvérových	firiem,	tvorba	mapových	online	aplikácií,	a	analytické	
firmy,	výskumník	a	vysokoškolský	pedagóg,	štátna	a	regionálna	správa	a	mnohé	ďalšie	možnosti	
uplatnenia.



programs





FSEV	-	20.	2.	2020,	FZ	-	20.	2.	2020,	Katedra	politológie	-	25.	3.2020

do	marca,	apríla,	júna	2020	(záleží	od	fakulty)

17	EUR	-	60	EUR

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Fyzioterapia	15.	-	16.	6.	2020,	Textilný	dizajn	a	návrhárstvo	–	14.5.2020

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Trenčianska	 univerzita	 je	 dynamická	 rýchlo	 sa	 rozvíjajúca	 vzdelávacia	 inštitúcia	 ktorej	 študenti	 
a	pedagógovia	prinášajú	 inovatívne	prvky	aj	do	vedy	a	výskumu.	Štúdium	je	vo	významnej	mie-
re	prepojené	s	praxou	(MSM	group,	Hella,	Adient,	Yanfeng,	Leoni,	Konštrukta,	Continental,	Rona,	
Fakultná	nemocnica	 TN,	 TSK...)	 Je	 vhodná	pre	 tých	 študentov,	 ktorí	majú	 chuť	 experimentovať,	
inovovať,	chcú	mať	na	to	vynikajúce	technologické	zázemie	a	priestor	a	očakávajú	uplatnenie	hneď	
po	skončení	štúdia.	
Mesto	Trenčín	sa	aj	vďaka	našej	univerzite	stal	lákavým	študentským	mestom.	Je	centrom	módy	
širokého	kultúrneho	a	folklórneho	diania	s	dlhoročnou	tradíciou	mestom	festivalov	a	kultúrnych	
pamiatok.

Ponúkame	tieto	oblasti	štúdia:
•	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)

Uplatníš	sa	ako	personalista,	manažér,	fyzioterapeut,	ošetrovateľ,	zdravotnícky	laborant,	verejný	
zdravotník,	konštruktér,	technológ,	kvalitár,	výskumný	pracovník,	vývojár,	módny	návrhár,	polito-
lóg,	redaktor...	

BRIGÁ
DA
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Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská	2
pr@tnuni.sk
www.tnuni.sk

TRENČIANSKA UNIVERZITA
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home

Elektronická prihláškaBRIGÁ
DA



0905 727 785
bisla@bisla.sk
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

BISLA štúdium

Zahraniční lektori z USA, Británie a Japonska.

Štúdium je kompletne v angličtine.

Výmenné programy so školami z celého sveta.

Tútorsky systém s individuálnym prístupom.

Sídlo v centre Bratislavy 
s privátnou záhradou pre študentov.

Bratislava International School of Liberal Arts
www.bisla.sk

BISLA je jediná vysoká škola na Slovensku 
v zahraničnom formáte artes liberales. 
Študuješ politológiu a naviac získaš rozhľad 
v medzinárodných vzťahoch, filozofii a sociológii.

Po 3 rokoch na BISLA dosiahneš bakalársky titul 
politológie a si pripravený pokračovať v ktoromkoľvek 
odbore humanitných a spoločenských vied. 

BISLA absolventi

60% pokračuje v štúdiu
           na zahraničných 
           univerzitách. 

30% študuje ďalej 
           na Slovensku.

10% sa hneď zamestná
    alebo robí stáže.

Učitelia z Oxfordu,
Chicaga a Tokya.
V Bratislave.

ARTES

LIBERALES

Politológia —
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Návšteva laboratórií
Najmodernejšie technológie

Zaujímavé prezentácie.



4.2.2020	/	20.5.2020

do	31.3.2020	(I.	kolo),	do	31.7.2020	(II.	kolo)

20€/	jedna	prihláška

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

jún	2020	(I.	kolo),	august	2020	(II.	kolo).	Prijímame	bez	prijímacích	skúšok.	Prijímacia	komisia	posu-
dzuje	študijné	výsledky	dosiahnuté	počas	strednej	školy.

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Materiálovotechnologická	 fakulta	 je	 jednou	 zo	 siedmich	 fakúlt	 Slovenskej	 technickej	 univerzity	 
v	Bratislave,	na	ktorej	vznikol	prvý	univerzitný	vedecký	park	na	Slovensku.	Fakulta	je	akreditova-
ná	v	procese	komplexnej	akreditácie	vysokých	škôl	SR	s	profilom	na	uvedené	študijné	programy.	 
V	 súčasnosti	 zabezpečuje	 štúdium	 na	 všetkých	 troch	 stupňoch	 štúdia.	 Počas	 svojej	 existencie	 
vychovala	viac	ako	20	000	absolventov.

- Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
-	Integrovaná	bezpečnosť
- Kvalita produkcie
-	Materiálové	inžinierstvo
-	Mechatronika	v	technologických	zariadeniach
-	Personálna	práca	v	priemyselnom	podniku
-	Počítačová	podpora	výrobných	technológií
-	Priemyselné	manažérstvo
-	Výrobné	technológie
-	Výrobné	technológie	a	výrobný	manažment
-	Výrobné	zariadenia	a	systémy

BRIGÁ
DA
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Materiálovotechnologická fakulta 
so sídlom v Trnave, STU Bratislava

Ulica	Jána	Bottu	č.	2781/25,	917	24	Trnava
renata.ivancikova@stuba.sk
www.mtf.stuba.sk





+420	220	443	891
Hana2.Svobodova@vscht.cz
fchi.vscht.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

24.	-	25.	1.	2020

od	10.	1.	do	31.	3.	2020

bez	přijímacích	zkoušek

Študijné programy

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Termín prijímacieho konania

•	Chemie
•	Chemické	inženýrství	a	bioinženýrství
•	Analytická	a	forenzní	chemie
•	Nano	a	mikrotechnologie	v	chemickém	inženýrství
•	Fyzikální	a	výpočetní	chemie

Podrobnosti	k	jednotlivým	studijním	programům	na:
https://fchi.vscht.cz/studium/zajemci/bc/bakalarske-programy

BRIGÁ
DA

500	Kč

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DAStručný popis

Fakulta	chemicko-inženýrská	klade	ve	výuce	důraz	na	osvojení	si	inženýrského	přístupu	k	řešení	
problémů.	Ve	svých	studijních	programech	se	tak	cíleně	zaměřuje	na	rozvoj	logického	uvažování	
studentů	a	jejich	schopnosti	samostatně	řešit	nejrozmanitější	praktické	problémy.	Součástí	tohoto	
přístupu	je	i	rozvoj	a	všestranná	podpora	přirozené	tvořivosti	studentů.	Studenti	na	FCHI	se	mo-
hou	díky	individuálnímu	přístupu	již	od	počátku	svého	studia	plně	zapojit	do	výzkumných	aktivit	
a	stát	se	tak	rovnocennými	partnery	svých	vyučujících.	Absolventi	FCHI	nacházejí	díky	získanému	
obecnému	inženýrskému	nadhledu	univerzální	nadstandardně	placené	uplatnění	na	současném,	
dynamicky	se	měnícím	trhu	práce.

Ne,	pouze	elektronická	přihláška.

Písomná prihláškaBRIGÁ
DA

49





FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

dekanat.ff@ucm.sk
033/55 65 279
0904 054 831

ff.ucm.sk 

• spoločensko-vedné 
študijné odbory
• moderné vybavenie 
učební
• možnosť cestovať
• partnerské spolupráce
• presahy do praxe 
a iných odborov
• cudzie jazyky
• fakultné podujatia
• mimoškolské aktivity
• dynamická fakulta

•

Termín podania prihlášky
psychológia do 31.03.2020
ostatné študijné odbory 30.04.2020
Dátum prijímacích skúšok 
psychológia apríl/máj 2020
ostatné študijné odbory bez prijímacích skúšok 

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

• nemecký jazyk a kultúra v odbornej 
komunikácii
• ruský jazyk a kultúra v odbornej 
komunikácii
• anglický jazyk a kultúra v odbornej 
komunikácii
• filozofia a aplikovaná filozofia
• história a aplikovaná história v kyber-
priestore
• etnológia a mimoeurópske štúdiá
• etnológia a blízkovýchodné štúdiá
• psychológia

Dvojodborové štúdium - 
Bc., Mgr., denné, externé
voľba kombinácie dvoch aprobačných 
predmetov

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

• doplňujúce pedagogické štúdium
• rozširujúce štúdium pre učiteľov
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Podanie	prihlášok	na		Bc.	štúdium	do:	Filozofická	fakulta		-	30.	4.	2020	(okrem	psychológie	-	31.	3.	
2020),	Fakulta	masmediálnej	komunikácie	-		31.	3.	2020,	Fakulta	prírodných	vied-	30.4.2020,	Fakulta	
sociálnych	vied	-	15.	5.	2020,	Inštitút	fyzioterapie,	balneológie	a		liečebnej	rehabilitácie	-	31.	3.	2020

Deň	otvorených	dverí	UCM	(DOD	UCM): 12. 02. 2020

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihlášky

Dátum DOD

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Závisí	od	 jednotlivých	 fakúlt-	 info	na	webových	stránkach	 fakúlt.	Na	štúdium	väčšiny	študijných	
programov	sa	prijíma	bez prijímacích skúšok.

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Univerzita	sv.	Cyrila	a	Metoda	v	Trnave	je	mladá	a	dynamická	univerzita.	Za	pomerne	krátku	histó-
riu	univerzita	vychovala	množstvo	úspešných	absolventov,	ktorí	sú	dôkazom	jej	kvality.	
Súčasti	UCM:
	-	Filozofická	fakulta	 www.ff.ucm.sk
	-	Fakulta	masmediálnej	komunikácie	 www.fmk.sk
 - Fakulta sociálnych vied www.fsvucm.sk
	-	Fakulta	prírodných	vied	 www.fpv.ucm.sk
	-	Inštitút	fyzioterapie,	balneológie	a	liečebnej	rehabilitácie	 www.ifblr.ucm.sk
	-	Ústav	občianskej	spoločnosti	 www.ucm.sk/sk/ustav-obcianskej-spolocnosti
Na	výber	je	vyše	160	akreditovaných	študijných	programov	denného	aj	externého	štúdia.
	v	slovenskom	i	v	anglickom	jazyku.

Univerzita	ponúka	možnosť	študovať	programy	ako	aplikovaná	informatika,	teória	digitálnych	hier,	
biotechnológie,	manažment	 kvality,	 európske	 štúdiá	 a	 politiky,	 učiteľstvo,	 nemecký	 jazyk,	 ruský	
jazyk,	anglický	jazyk,	francúzsky	jazyk,	manažment		v	turizme	a	hotelierstve,	história	a	aplikovaná	
história	v	kyberpriestore,	etnológia	a	blízkovýchodné	štúdiá,	psychológia,	ruský/anglický/nemecký	
jazyk	v	odbornej	komunikácii,	biológia,	ochrana	životného	prostredia,	aplikovaná	chémia,	biomedi-
cínska	chémia,	filozofia,	fyzioterapia,	rádiologická	technika,	vzťahy	s	médiami,	masmediálna	komu-
nikácia,	verejná	politika,	manažment	verejných	služieb,	sociálne	služby	a	poradenstvo,	politológia,	
marketingová	komunikácia	vo	verejnej	správe	a	mnoho	ďalších.

info@ucm.sk
+421	33	5565	111
www.ucm.sk, facebook.com/ucm.trnava

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

20	-	40	€	v	závislosti	od	fakulty

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

Uchádzač	sa	môže	prihlásiť	písomnou	i	elektronickou	prihláškou

Elektronická prihláškaBRIGÁ
DA
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Do	29.	02.	2020,	prípadné	predĺženie	podania	prihlášok	bude	zverejnené	na	web	stránke	školy.

07.	02.	2020

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihlášky

Dátum DOD

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

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

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

VŠZaSP	sv.	Alžbety	v	Bratislave	-	súkromná	vysoká	škola	univerzitného	typu,	ponúkame	viac	ako	
100	študijných	programov	I.,	 II.	a	 III.	stupňa	štúdia	 (4	v	anglickom	a	nemeckom	jazyku,	5	zahra-
ničných	a	61	vedeckých	projektov),	možnosť	odbornej	praxe	pre	študentov	v	20	krajinách	(Keňa,	
Tanzánia,	Uganda,	Lesotho,	Sudán,	Rwanda,	Burundi,	Etiópia,	Kambodža,	Vietnam	atď.)	s	najnižším	
školným	a	nízkou	nezamestnanosť	absolventov	–	sociálne	vedy	5,32	%	a	zdravotnícke	vedy	4,2	%.

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

rysankova@vssvalzbety.sk
0911 707 855
www.vssvalzbety.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety, n. o., Bratislava

50	€

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

Do	29.	02.	2020 Nemáme

Písomná prihláška Elektronická prihláškaBRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Bratislava,	Skalica,	Dunajská	Streda,	Piešťany,	Nové	Zámky,	Partizánske,	Trstená,	Žilina,	 	Banská	
Bystrica,	Košice,	Rožňava,	Rimavská	Sobota,	Michalovce,	Prešov,	Spišská	Nová	Ves,	Příbram		(ČR),	
Báčsky	 Petrovec	 (Srbsko),	 Nairobi	 (Keňa),	 Phnom	 Penh	 (Kambodža),	 Kuala	 Lumpur	 (Malajzia),	 
Weissenfels	(Nemecko)

PracoviskáBRIGÁ
DA
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Plastic Omnium Auto Exteriors, s. r. o.

Plastic Omnium Intelligent Exterior Sys-
tems v Hlohovci sa venuje výrobe náraz-
níkov a piatych dverí.
V súčasnosti zamestnáva závod v Hlo-
hovci približne 600 zamestnancov  
a s plánovaným rozšírením kapacít tento 
tím porastie

Plastic Omnium Intelligent Exterior Sys-
tems v Lozorne ako významný vyrobný 
závod naštartoval svoju činnosť v roku 
2001 a stal sa spoľahlivým dodávateľom  
pre svojich zákazníkov v automobilovom 
priemysle.
V súčasnosti zamestnáva približne 750 
zamestnancov a jeho produkcia sa za-
meriava na nárazníky a strešné spojlery.



Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.

Lozorno	995,	900	55	Lozorno
Priemyselná	1,	920	03	Hlohovec-Šulekovo

Plastic	Omnium	ponúka	pracovné	príležitosti	v	týchto	oblastiach:
-	Operátor	výroby
-	Operátor	logistiky	-	vodič	VZV
-	Zriaďovač	vstrekolisov

Ponúkané pracovné pozícieBRIGÁ
DA

-	Práca	v	rýchlo	rastúcej	stabilnej	firme
-	Príležitosti	pre	karierny	rozvoj	
-	Mesačný	výkonnostný	a	dochádzkový	bonus
-	Príspevok	na	DDS
-	Ročná	výsledková	prémia
-	Odmena	za	odporúčanie	kandidáta,	pri	jubiléách,	za	darovanie	krvi,	za	dobré	nápady
-	Stravovanie	v	jedálni	za	výhodné	ceny
-	Príspevok	na	dopravu	

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

Hľadáš	nové	výzvy?	Pridaj	sa	ku	skupine,	ktorá	má	v	srdci	nové	inovácie	a	prispieva	k	automobilovej	
revolúcii! 
Spoločnosť	vďaka	32.000	člennému	tímu	v	26	krajinách	získala	v	roku	2018	zisk	v	hodnote	82	mi-
liárd	Eur	a	je	svetovým	lídrom	v	oblasti	inteligentných	exteriérových	systémov	čistých	pohonných	
systémov	a	predných	modulov	áut.
Naša	ambícia?	Poskytnúť	automobilkám	špičkové	vybavenie	a	riešenia	vedúce	k	rozvoju	budúc-
nosti áut.

Kto sme

BRIGÁ
DA

-	ukončené	stredné	odborné	vzdelanie
-	ochota	pracovať	na	zmeny	na	vybraných	pracovných	pozíciach
-	zodpovednosť
-	chuť	učiť	sa,	vzdelávať	sa	a	karierne	rásť

Požiadavky na uchádzača

BRIGÁ
DA

Platové	ohodnotenie	zavisí	od	konkrétnej	pozície.

Základná zložka mzdy v hrubomBRIGÁ
DA

praca.hlohovec@plasticomnium.com
0905 070 707
https://careers.plasticomnium.com/
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Bežné otázky na pohovore už nájdeme všade. My vám ponúkame odporúčania najmä pre 
tých, ktorí majú málo alebo žiadne pracovné skúsenosti. Zostavili sme zoznam otázok na po-
hovoroch a odporúčané návrhy na odpovede k nim, ktoré môžete využiť. 
A máme pre vás skvelú správu: aj tí z vás, ktorí ešte nemajú pracovné skúsenosti, môžu 
na svojom prvom pohovore zahviezdiť. Stačí na to správna kombinácia úprimnosti a se-
bauvedomenia. 

1. Aké sú vaše silné stránky?
Táto otázka je častým problémom, ale berte ju ako možnosť ukázať, kým naozaj ste. Predsta-
vuje pre vás ideálnu príležitosť na pohovore predviesť svoju osobnosť, odbornosť či prípravu.
Ako reagovať: Buďte struční. Vyberte si dve alebo tri silné stránky, ktoré vás vystihujú naj-
viac a jednu z nich podložte konkrétnym príkladom. Napríklad: Jednou z nich je riadenie 
času. Počas celej strednej školy som bola vedúcou krúžku, ktorý pomáhal v dobrovoľníc-
kych organizáciách. 
Čomu sa vyhýbať: Nerozprávajte príliš naprázdno. Personalista chce počuť kvalitu, nie 
kvantitu. 

2. Aká je vaša najslabšia stránka?
Nenechajte sa vystrašiť. Personalistu zaujíma, ako na otázku odpoviete a nie to, čo je vašou 
slabou stránkou. Hľadajú niekoho, kto odpovie sebavedomo a úprimne. Uchádzači často pre-
zradia nervozitu či strach, preto si nemrmlite popod nos a udržiavajte očný kontakt. 
Ako reagovať: Pripravte sa vopred a uveďte aj príklad, ako sa svoju slabú stránku snažíte zlepšiť. 
Jednou z mojich slabých stránok je riadenie času. Niekedy sa príliš sústredím len na jeden veľký pro-
jekt a zabudnem tak na jednoduchšie úlohy. Pracujem však na zlepšení a som si tejto slabosti dobre 
vedomý/-á. 
Čomu sa vyhýbať: Nepovedzte nič, čo by mohlo vyznieť zvláštne, príliš úprimne alebo osobne. 
Personalista vo vás chce objaviť potenciálneho zamestnanca.  Nezaujíma ich, že máte strach z pa-
vúkov alebo že sa pri strese napchávate zmrzlinou.

3. Povedzte nám niečo o sebe.
Personalisti od vás očakávajú najviac 30-sekundový monológ o živote. Nechcú desať minút 
počúvať váš celoživotný príbeh. Nezabudnite, že v tejto časti musíte hovoriť len o svojich naj-
väčších úspechoch. 

Najčastejšie
na pracovnom pohovore



Práca

Ako reagovať: Využite túto otázku ako príležitosť zaujať personalistu na osobnej úrovni. Vopred 
si o ňom zistite informácie. Ak zistíte, že pochádza z rovnakého mesta alebo ste iným spôsobom 
prepojený, práve toto je správna chvíľa, ako nadviazať osobné spojenie. Napríklad: Vyrastal som 
v mestečku na východe Slovenska, ktoré ľudia zvyčajne nepoznajú. Ale viem, že vy ho poznáte. 
Čomu sa vyhýbať: Nesústreďte sa len na informácie o práci. Spomeňte aj niečo z osobného života, 
napríklad záujmy, voľný čas a podobne. Inými slovami, táto otázka je dokonalá pre tých, ktorí majú 
len málo pracovných skúseností alebo žiadnu. 

4. Prečo chcete u nás pracovať?
Keď sa vás opýtajú na túto otázku, berte ju ako možnosť podeliť sa o to, čo ste sa o firme do-
čítali. Predstavuje totiž príležitosť, že ste sa na pohovor pripravili, a že máte úprimný záujem 
o potenciálneho zamestnávateľa.
Ako reagovať: Zamerajte sa na hodnoty a stránky spoločnosti, ktoré sú v súlade s vaším presved-
čením a vašimi ambíciami, napríklad: Jedným z dôvodov, prečo chcem u vás pracovať je, že od 
konkurencie sa líšite najmä záujmom o komunitu. Je podľa mňa obdivuhodné, že každú jar robíte 
charitatívne podujatie. Veľmi mi záleží na pomáhaní ostatným.
Čomu sa vyhýbať: Nespomínajte financie. Aj keď bol vašou hlavnou motiváciou pre prácu v spo-
ločnosti lukratívny plat, za žiadnych okolností to nespomínajte (ani zo žartu). Je to nevhodné a pô-
sobí to plytko. 

5. Kde sa vidíte o päť rokov?
Prijímanie a školenie nových zamestnancov je pre spoločnosť značnou časovou i finančnou 
investíciou. Personalista sa chce uistiť, že máte záujem o dlhodobú spoluprácu. Taktiež ho za-
ujíma, či sú vaše očakávania s ohľadom na povýšenie realistické. Je v poriadku mať vysoké 
ambície, ale ak je vaším očakávaním stať sa viceprezidentom spoločnosti do piatich rokov, za-
mestnávateľ môže mať pocit, že v prípade pomalého kariérneho postupu budete nespokojní.
Ako reagovať:  Na stránke LinkedIn sa pokúste dopátrať k vedúcim pracovníkom spoločnosti na 
pozíciach, o ktoré máte záujem, a zistite, ako dlho im trvalo dostať sa tam. 
Napríklad: O päť rokov by som stále rád pracoval u vás. Bol by som rád, keby moja kariéra rástla 
spolu so spoločnosťou.
Čomu sa vyhýbať: Nepovedzte nič podobné typu „Vidím sa na vašej pozícii“. Pôsobí to arogantne 
a neúctivo. 



Lidl Slovenská Republika

Kto Sme
Sme súčasťou maloobchodnej skupiny Schwarz, ktorá je jednou z popredných spoločností  
v maloobchode v Nemecku i v Európe. Aktuálnych 139 predajní je zásobovaných 3 logistický-
mi centrami v Nemšovej, Prešove, Seredi, pričom zamestnávame približne 5000 zamestnan-
cov v oblasti predaja, nákupu, administratívy, logistiky, centrálnych služieb a expanzie. Našim 
cieľom je ponúkať zákazníkom výrobky vysokej kvality za výhodné ceny. Na jeseň 2019 sme 
spustili online shop so spotrebným tovarom.

Možnosť pracovať pre nás
Sme trojnásobným držiteľom ocenenia Top Employer Slovensko a Europe. Inštitút CRF oce-
nil naše aktivity v oblasti rozvoja zamestnancov, príležitosti na budovanie kariéry, benefity  
a firemnú kultúru. Taktiež sme členmi Charty diverzity. Rozvoj zamestnancov je jednou  
z našich priorít. Máme prepracovaný systém zapracovania pre každú pracovnú pozíciu. Našim 
zamestnancom pomáhame zosúladiť súkromný život s kariérou a poskytujeme im širokú škálu 
programov pre zamestnancov. Pravidelne revidujeme mzdovú politiku, aby sme neustále boli 
najlepšie odmeňujúcou spoločnosťou v segmente.

Koho hľadáme
Chceš patriť k  najlepším? Si tímový hráč, ktorý vyhľadáva dynamickú prácu v  priateľskom 
a motivovanom kolektíve? Záleží ti na osobnom rozvoji a rád/rada sleduješ výsledky svojej 
práce? Ak si na všetky otázky odpovedal/a „áno“, sme pre teba správnou voľbou.

Koho podporujeme
Snažíme sa o to aby naše aktivity boli strategické, dlhodobé, cielené a komplexné. Sme čle-
nom Business Leaders Forum a partnerom eventov organizovaných nadáciou Pontis. Boli sme 
hrdým generálnym partnerom BLF CSR Sumittu 2019. Formou napr. dobrovoľníctva, zbier-
ky šatstva a výsadbou stromčekov v Tatrách zapájame našich zamestnancov do spoločensky 
zodpovedných aktivít. Minulý rok sme vydali našu prvú správu o trvalej udržateľnosti. V tomto 
roku sme publikovali aktualizovanú správu, v ktorej môžete spoznať všetky naše úspechy. 
Navštív tiež náš web:
www.spolocenskazodpovednost.sk

Miesto výkonu práce
Slovenská republika

Ponúkané benefity
karta Multisport, karta Ticket Restaurant 4 € / deň, deň plateného voľna pri príležitosti vlast-
nej svadby, narodeninový darček, vitamínový balíček, deň zdravia, prepracovaný systém  
zaškolenia metódou „Learning-by-doing“, možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti  
a iných krajín, absolvovanie kurzu nemeckého jazyka (1-krát do týždňa) v rámci pracovnej 
doby



Lidl Slovenská Republika

Ponúkané pracovné pozície

Lidl Insiders - stáž

Hľadáš stáž, počas ktorej nebude tvoja úloha len nekonečné kopírovanie dokumentov, ale kde 
môžeš získať dôležité znalosti z praxe a pritom si ešte aj dobre zarobiť? Ponúkame ti presne 
to, čo hľadáš. Počas pracovnej doby na pozícii stážistu máš k dispozícii 20 hod./týždenne, 
aby si spoznal kultúru našej spoločnosti, vždy ochotných kolegov, ktorí ti na tvojom oddelení 
poskytnú ten najlepší pohľad priamo z praxe. Ako miesto výkonu práce, ti taktiež ponúkame 
možnosť pracovať ako na centrále spoločnosti v Bratislave, tak aj v administratívnej budove 
logistických centier (Nemšová, Prešov, Sereď).

Pre koho je stáž určená?
Stáž je určená pre všetkých študentov 2./3./4. ročníka VŠ v dennej forme štúdia. Potrebná  
je znalosťou nemeckého jazyka min. na úrovni A2 a  taktiež balíku MS Office na pokročilej 
úrovni, ktorú budeš potrebovať na svojom oddelení. Hľadáme typ človeka, ktorý má ochotu 
učiť sa nové veci a jeho komunikačné a prezentačné schopnosti sú na výbornej úrovni. Naša 
spoločnosť je orientovaná na dynamiku, ambíciu a cieľ. Ak si sa v týchto princípoch našiel,  
sme pre teba tá správna voľba.

Miesto výkonu práce
Slovenská republika

Platové ohodnotenie
5 eur/hod, garantovaný každoročný nárast mzdy

Čo ponúkame?
 • zaujímavé finančné ohodnotenie
 • kurz nemeckého jazyka
 • karta Multisport
 • firemné večierky
 • vitamínové/ narodeninové balíčky
 • rozvojové školenia
 • po skončení štúdia perspektíva trvalého pôsobenia v našej spoločnosti



Lidl Slovenská Republika

Ponúkané pracovné pozície

Trainee manažér/ka predajne

Chceš patriť k najlepším? Chceš zaujímavý plat, auto a možnosť ďalej rásť? Si absolventom stred-
nej či vysokej školy z  rokov 2018, 2019 alebo 2020 ? Ak si trikrát odpovedal áno, príležitosť  
z našej ponuky „Trainee manažér/ka predajne“ je pre Teba správna voľba! 

Zapracovanie prebieha metódou learning-by-doing a je rozdelené do troch fáz. V prvej získaš 
základné vedomosti v oblasti predaja počas zapracovania v predajni. V ďalšej sa naučíš ako viesť 
tím a v záverečnej sa budeš zapracúvať v logistickom centre a vybraných oddeleniach bratislav-
skej centrály. Po úspešnom zapracovaní sa z Teba stane manažér/ka predajne.

Požiadavky na uchádzača
Na rozdiel od klasického Trainee programu, pre Trainee manažéra/ku predajne nie je znalosť 
nemeckého jazyka nutnosťou. Prekážkou nie sú ani chýbajúce skúsenosti s prácou v oblasti  
obchodu. Pre budúceho manažéra/ku predajne je predovšetkým dôležitá ochota učiť sa a po-
zitívny postoj k  obchodu. Podmienkou prijatia do programu „Trainee manažér/ka predajne“  
je byť absolventom strednej či vysokej školy z rokov 2018, 2019 a 2020.

Miesto výkonu práce
Slovenská republika

Platové ohodnotenie
Nástupná mzda vo výške 1.350€

Čo ponúkame?
 • Služobné auto aj na súkromné účely
 • stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,
 • atraktívne finančné ohodnotenie,
 • rovnaká mzda pre mužov a ženy,
 • prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera,
 • systém školení a ďalšieho vzdelávania v oblasti manažmentu,
 • možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín,
 • každá odpracovaná minúta zaplatená,
 • karta Ticket Restaurant 4 € / deň,
 • karta Multisport,
 • deň plateného voľna pri príležitosti vlastnej svadby,
 • narodeninový darček,
 • darček pre budúcich rodičov,
 • vitamínový balíček, deň zdravia,
 • firemné jubileum



 

SIE SPRECHEN DEUTSCH? 
SIE SUCHEN EINE BERUFLICHE PERSPEKTIVE? 

 

Ihre Job-Chance in Deutschland: 
 
 

AUSBILDUNG ZUM/ZUR STEUERFACHANGESTELLTEN 
 

wenn Sie motiviert sind, 3 Jahre in der Metropol-Region Rhein-Main eine 
spannende Ausbildung zu absolvieren. 

 

- oder - 
 

HR CONSULTANT FÜR GEHALTSABRECHNUNGEN 
 

wenn Sie motiviert sind, zumindest 1 Jahr lang in Frankfurt zu leben, lernen 
und arbeiten. 

 

Nähere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite 
 

www.gkrw-digital.de/jobs 
 
 

GKRW 
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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.

IZ	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)

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

jobs@walter-group.com
0043	2236	606-2900
career.walter-group.com
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Ako získať prácu 
v centre zdieľaných služieb
Ako prebieha pracovný pohovor v spoločnosti UNIQA Group Service Center Slovakia?
Každý pohovor má svoju štruktúru. Uchádzači dostanú pozvánku na osobný pohovor 
s presným termínom a miestom konania. Pracovného pohovoru sa za spoločnosť zúčast-
ňuje personalista a vedúci odborného tímu, ktorý pozíciu obsadzuje.  Po úvodnom priví-
taní a odľahčení atmosféry majú uchádzači priestor na osobné predstavenie sa. Následne 
im predstavíme spoločnosť a pracovnú pozíciu, ktorú chceme obsadiť. V ďalších krokoch 
sa pýtame doplňujúce otázky a takisto dávame priestor na otázky uchádzačovi. Pohovor 
zakončíme organizačnými informáciami a informáciami o ďalšom postupe. Výsledok po-
hovoru sa snažíme kandidátovi  sprostredkovať maximálne do 5 pracovných dní. Zo skú-
senosti a spätných väzieb vieme, že uchádzači veľmi oceňujú, keď sú rýchlo informovaní 
o výsledku pohovoru aj v prípade, keď výsledok nie je pozitívny.
 
Sú nejaké otázky, ktoré uchádzačov zaskočia?
Mnohokrát bývajú zaskočení, keď si chceme doplňujúcou otázkou overiť niektorú z vlast-
ností alebo zručností, ktoré uchádzači uvádzajú vo svojom životopise. Požadujeme od nich 
uvedenie príkladu, ako a kedy sa táto vlastnosť, či zručnosť  prejavila v ich pracovnom alebo 
osobnom živote. Táto otázka často preverí presnosť informácií uvedených v životopise.
 
Akého uchádzača by ste určite zamestnali?
Jednoznačne u nás vyhrávajú kandidáti s výbornými znalosťami nemeckého jazyka, počí-
tačovými zručnosťami a aktívným prístupom k práci.
 
Aké najčastejšie chyby robia uchádzači pri pohovore?
V súčasnosti majú uchádzači možnosť na internete nájsť veľké množsvo dostupných člán-
kov, ktoré radia a  dávajú zaručené recepty, ako byť úspešným na osobnom pohovore 
a akých chýb sa vyvarovať. Najviac oceňujeme, keď sú kandidáti na pohovore prirodzení, 
autentickí a nesnažia sa štylizovať do inej osoby. Skúsený personalista dokáže tento „he-
recký výkon“ ľahko odhaliť.
 
Na čo by sa mali uchádzači pýtať pri pohovore?
Na to, aby neprišlo po prijatí uchádzača do zamestnania k  jeho sklamaniu, je dobré sa 
pýtať hlavne na témy, ktoré sú pre uchádzača v práci prvoradé a dôležité. Pre niekoho 



je to náplň práce, pre iného kolektív, nadriadený, stabilita spoločnosti, kariéra, možnosti 
vzdelávania sa a pre ďalšieho je prioritou mzda. Neexistuje univerzálny návod, vždy treba 
vychádzať z osobných priorít.
 
Aké pozície máte pre stredoškolákov? 
Absolventi stredných škôl majú možnosť pracovať ako referenti pre poisťovaciu adminis-
tratívu s aktívnym nemeckým jazykom. Ide o prácu , pri ktorej budú spracovávať požia-
davky rakúskych klientov koncernu UNIQA od nahratia poistnej zmluvy do systému, cez 
rôzne zmeny až po likvidáciu poistných udalostí  pre rôzne odvetvia poistenia. Pri tejto 
práci denne využívajú nemecký jazyk. Absolventi sa nemusia obávať, že nemajú v tejto 
oblasti žiadnu prax a skúsenosti. Do všetkých činností sú postupne zaškolovaní.
 
Prečo by mali absolventi stredných škôl pracovať v UNIQA?
Silný sociálny program, moderné pracovné prostredie, profesionalita a jazyková vybavenosť 
našich zamestnancov nám umožňuje konkurovať firmám z celého Slovenska v tomto od-
vetví. Tieto atribúty nás robia stabilnou, neustále expandujúcou a atraktívnou spoločnosťou 
na trhu práce. Dôkazom vysokej kvality a profesionality našich zamestnancov, ktorí spoloč-
nosť posunuli do prvej ligy v odvetví centier zdieľaných služieb, je naša vyše 20-ročná his-
tória ako aj víťazstvo v ankete Najzamestnávateľ 2018 v kategórii centier zdieľaných služieb.

Mgr. Jana Kosdiová
Human Resources

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.



Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

Dolné	hony	29,	949	01	Nitra

Nitra

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

•	Práca	s	najmodernejšími	technológiami
•	Možnosť	rozšíriť	si	elektrotechnické	vzdelanie
•	13.	a	14.	plat
•	Príspevok	na	dochádzanie	do	práce	15€-150€
•	Stravovanie	za	0,77€
•	Autobusová doprava

•	Životné	a	úrazové	poistenie	platené	firmou
•	Klimatizované	výrobné	priestory
•	Pravidelné	zamestnanecké	akcie
•	Odmeny	za	odpracované	roky	a	životné	jubileá
•	Náborová	prémia	vo	výške	300€

Platové	ohodnotenie	závisí	od	pozície
Elektrotechnik	924€	-	1072€
Linkový	technik	821€		

Ubytovanie	aktuálne	neposkytujeme.

Ponúkané benefity

Platové ohodnotenie

Možnosť ubytovaniaBRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Naša	spoločnosť	sa	v	súčasnosti	zameriava	najmä	na	produkciu	LCD	a	OLED	televízorov	a	dosiek	
plošných	spojov	SMT	technológiou.
Nitriansky	 závod	 predstavuje	 výrobnú	 centrálu	 televízorov	 pre	 celú	 Európu,	 pričom	 produkcia	
smeruje	aj	na	trhy	krajín	Blízkeho	východu	a	Spoločenstva	nezávislých	štátov.
Patríme	medzi	najväčších	dodávateľov	LCD	a	OLED	televízorov	čo	sa	týka	objemu	a	kapacity	pre	
celý	európsky	trh.	Ročné	tržby	spoločnosti	Foxconn	Slovakia	presahujú	1	miliardu	eur.
Našim	cieľom	je	kvalita	vyrábaných	produktov	s	ohľadom	na	neustále	zvyšovanie	efektivity	výrob-
ných	procesov.	Tento	cieľ	dosahujeme	v	dynamickom	konkurenčnom	prostredí	prostredníctvom	
moderných	technológií	a	kvalitných	ľudí.

Kto sme

BRIGÁ
DA

Ukončené	SŠ	vzdelanie	technického	/	elektrotechnického	zamerania.	
Pre	elektrotechnické	pracovné	pozície	–	vyhláška	§	21

Najčastejšie	obsadzujeme	pracovné	pozície:	
•	Elektrotechnik	(minimálne	§	21)
•	Linkový	technik	(elektrovyhláška	sa	nevyžaduje)	

Požiadavky na uchádzača

Ponúkané pracovné pozície
BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

nabor@emea.foxconn.com
+421	37	69	44 148
foxconnslovakia.sk

BRIGÁ
DA
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GROUPE PSA TRNAVA

Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava

Výrobný	operátor	 Operátor	logistiky
Koordinátor	výroby	 Technický	koordinátor
Zamestnanec	údržby	 Retušér	(mechanik,	elektrikár,	lakovač)
Vedúci	výrobnej	zmeny	v	zaškolení

Ponúkané pracovné pozícieBRIGÁ
DA

Trnava

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

•	13.	plat	 •	podiel	na	hospodárskom	výsledku
•	finančná	odmena	za	zlepšovacie	návrhy	 •	náborový	príspevok	500€	za	nového	zamestnanca
•	teplá	strava	v	každej	zmene	od	0,80€,	 •	vernostná prémia po 5, 10 a 15
			pitný	režim	 			odpracovaných	rokoch
•	prenájom	vozidiel	(od	113€	mesačne)	 •	bezplatné	životné	poistenie,	
•	využívanie	benefitov	cez	portál	Benefit	plus	 			doplnkové dôchodkové sporenie
•	rôzne	sociálne	výpomoci,	mikrosponzoring	 •	odborné	a	jazykové	vzdelávanie
•	vianočný	darček,	teambuildingy	 •	športová asociácia

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

Automobilka	v	Trnave	patrí	k	technologicky	najmodernejším	závodom	skupiny	Groupe	PSA.	 Je	di-
menzovaná	na	výrobu	automobilov	strednej	triedy.	Pôsobí	na	slovenskom	trhu	už	viac	ako	15	rokov.	
Prvý	vyrábaný	model	bol	Peugeot	207,	neskôr	Citroën	C3	Picasso,	Peugeot	208,	nový	Citroën	C3.		
Aktuálnou	novinkou	je	výroba	nového	Peugeotu	208	aj	v	elektrickej	verzii.	V	súčasnosti	závod	pracuje	
v	režime	štyroch	pracovných	zmien,	výrobné	tempo	je	62	vozidiel	za	hodinu.	Ako	prví	sme	priniesli	
na	trh	práce	víkendovú	zmenu.	Denne	závod	vyprodukuje	pre	našich	klientov	1	398	vozidiel.	Výrobný	
závod	v	Trnave	má	okolo	4.400	zamestnancov	s	priemerným	vekom	35	rokov	a	podielom	23%	žien.

Kto sme

BRIGÁ
DA

Sme	stabilný		zamestnávateľ,	ktorý	využíva	moderné	technológie.		Naši	zamestnanci	majú	stabilnú	
prácu	 s	 veľkou	možnosťou	 kariérneho	 rastu.	 Pracujú	 u	 nás	mnohí	 absolventi	 technických	 škôl,	
ktorí	sa	po	pár	rokoch	vypracovali	na	vedúcich	tímu	alebo	na	technikov,	či	manažérov,		absolvovali	
množstvo	zaujímavých	technických	školení.	Groupe	PSA	ako	veľký	zamestnávateľ	poskytuje	roz-
manité	možnosti	práce.	Zamestnanci	sa	môžu	po	čase	uplatniť	aj	v	rámci	nových	pozícií.	Groupe	
PSA	má	korektnú	platovú	politiku,	tarifné	triedy,	osobné	ohodnotenie,	13.plat,	finančnú	odmenu	
za	zlepšovacie	návrhy	aj	za	odporučenie	nového	zamestnanca.		Máme	vynikajúci	sociálny	program,	
jeden	z	najobľúbenejší	benefitov	pre	mladých	je	prenájom	nového	auta	a	využitie	benefitovej	karty.

Prečo pracovať pre nás

BRIGÁ
DA

áno

BRIGÁ
DAMožnosť ubytovania

Nekvalifikovaný	výrobný	pracovník:	850€	btt	základná	mzda,	1010€	btt	minimálna	mzda	s	príplatkami
Kvalifikovaný	výrobný	pracovník:	1009€	btt	základná	mzda,	1169€	btt	minimálna	mzda	s	príplatkami

Základná zložka mzdy v hrubomBRIGÁ
DA

nabor@mpsa.com
0905	876	585,	0905	876	582,	0905	876	583
www.facebook.com/PSAkariera
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