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  \title{NÁZOV UNIVERZITY}   \title{NÁZOV FAKULTY} \date{ }

Trnavská univerzita v Trnave o všetkych fakultách na webe → https://bit.ly/39ulDDO
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 30.3.2021

Prague College
School of Art & Design 23.-25.03.2021
School of Business 30.03.2021
School of Media & IT 13.04.2021

 \headline{Zoznam DOD}

  \title{NÁZOV FAKULTY}
  \subtitle{UNIVERZITA}

\e-mail{ } \url{ }

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
(Slovenská technická univerzita v Bratislave) pozri na webe → fei.stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technológíí
(Slovenská technická univerzita v Bratislave) zuzana_tekulova@stuba.sk fiit.stuba.sk

Fakulta riadenia a informatiky
(Žilinská univerzita v Žiline) studref@fri.uniza.sk fri.uniza.sk

budfri.sk
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
(Žilinská univerzita v Žiline) studref@feit.uniza.sk feit.uniza.sk

Fakulta hospodárskej informatiky
(Ekonomická univerzita v Bratislave) bronislava.blahova@euba.sk fhi.euba.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky
(Technická univerzita v Košiciach) studijne.fei@tuke.sk fei.tuke.sk

Fakulta informatiky
(Paneurópska vysoká škola) info@paneurouni.com paneurouni.com/

fakulta-informatiky
Fakulta aplikované informatiky
(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) studium@fai.utb.cz fai.utb.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
(Vysoké učení technické v Brně) info@feec.vutbr.cz fekt.vut.cz

Unicorn University info@unicornuniversity.net unicornuniversity.net
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NAČO BUDE SLÚŽIŤ VYTVORENÝ ROBOT?

Vytvorený robot a jeho digitálna kópia bude slúžiť na 
prezentačné aktivity a aj ako výučbová pomôcka. Nájde 
uplatnenie aj v zdravotníctve napr. pri polohovaní vzoriek, 
v automobilovom priemysle, kde je výnimočná spoľahli-
vosť bodového zvárania alebo v astronómii pri poloho-
vaní radarov, v potravinárstve pri výrobe čokolády a inde.

ČO BY SI PORADIL MLADÉMU ČLOVEKU, KTORÝ CHCE 
DRŽAŤ KROK S AKTUÁLNYMI VÝZVAMI A TECHNOLOG-
ICKÝM POKROKOM?

Mladým ľudom môžem poradiť len to, nech sa nebo-
ja výziev a nech sa chopia každej príležitosti čo im život 
ponúkne. Mne veľmi pomohla prax počas školy vo firme 
Vývoj Martin, a. s., kde som vykonával elektromontáž obr-
nených transportérov a priamo videl aplikovanie nových 
technológií v praxi. Štúdium na UNIZA mi otvorilo dvere 
aj do sveta, bol som na medzinárodnom workshope AI v 
Bruseli. Obohatila ma aj práca na rôznych edukačných a 
vedeckých projektoch, kde som pracoval s vynikajúcim 
kolektívom odborníkov.

Roman Michalík je študentom 3. ročníka doktorandského 
štúdia na Fakulte elektrotechniky a informačných tech-
nológií na Žilinskej univerzite v Žiline (FEIT UNIZA), ka- 
tedre riadiacich a informačných systémov v študijnom 
odbore kybernetika a v študijnom programe riadenie 
procesov. Už ako stredoškoláka ho zaujímal svet nových 
technológii, no až na univerzite si doprial poriadnu dávku 
nových znalostí, ktoré si aj prakticky vyskúšal. Pracuje na 
ambicióznych projektoch, ktoré nachádzajú reálne up-
latnenie v praxi, je členom akademického senátu UNIZA, 
pôsobí aj v laboratóriu umelej inteligencie (LUIZA). Venuje 
sa robotike, umelej inteligencii (AI) a ich prepojeniu.

PATRÍŠ MEDZI NAJLEPŠÍCH DOKTORANDOV, KTORÝCH 
PROJEKTY BOLI FINANCOVANÉ GRANTOM V MINULOM 
ROKU. V ČOM JE TVOJ PROJEKT JEDINEČNÝ?

Ide o návrh univerzálneho, spoľahlivého a rýchleho delta 
robota s rôznymi efektormi : s tlačovou hlavou pre 3D tlač, 
laser, pero, uchopovač a pod. Univerzálnosť zaručuje aj 
variabilita hardvérového prevedenia, delta robot si poradí 
v stiesnených priestoroch. Cieľom projektu je vytvorenie 
paralelného robota na základe simulačného modelu, tzv. 
digitálnej kópie. Jej použitie má slúžiť na skrátenie času 
nasadenia systému do prevádzky. Delta robot má jed-
noduchú obsluhu a je možné ho učiť trasu pohybu. Pri 
riešení sa plánuje využiť softvérové balíky MATLAB, Auto-
mation Studio a riadiaci systém od výrobcu B&R.

FEIT ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

sekrdek@feit.uniza.sk

FEIT UNIZA

@feit_uniza

FEITcity UNIZA
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Inovatívne nápady 
vysokoškolákov menia svet

https://www.facebook.com/feit.uniza.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCtbu4ih0gz6iLU5XvHeqTKw/videos
https://www.instagram.com/feit_uniza/


KAŽDÁ DOBRÁ STAVBA MÁ PEVNÉ ZÁKLADY.
Základmi slovenskej spoločnosti Sygic je ta- 
lent, mladosť a odvaha. Založil ju Michal 
Štencl, ktorý si už ako dieťa povedal, že raz 
urobí vlastný operačný systém. Keď mal 25 
rokov, postavil firmu, ktorá sa o 12 rokov stala 
svetovým lídrom v navigačných aplikáciách.

A práve zamestnancov, ktorí zrkadlia zakladateľa Mi-
chala Štencla, hľadá spoločnosť aj dnes. Šikovných a 
motivovaných mladých ľudí, talenty, ktoré spája chuť 
učiť sa, počúvať a pracovať na sebe. „Mnohí začali s 
programovaním už na strednej škole a u nás dosta-
li podmienky, aby sa vypracovali na expertov,“ hovorí 
Andrea Keprtová, vedúca HR oddelenia spoločnosti Sy-
gic. Kariéra sa podľa nej najlepšie začína so správnym 
prístupom k práci a s kvalitnými základmi zo školy, na 
ktorých sa dá stavať. Pre zamestnávateľa je zaujímavý 
aj mladý človek, ktorý sa učí na vlastných projektoch. 
Skúsenosti už získa na pracovnej pozícii.

TAJOMSTVO ÚSPECHU

Sygic do svojho tímu hľadá najčastejšie programátorov,  
dizajnérov alebo testerov mobilnej aplikácie. Mnohí 
zamestnanci nastupujú do firmy hneď po absolvovaní 
vysokej školy, alebo tam začnú pracovať ešte počas 
štúdia. „Veľmi dobré skúsenosti máme s absolventmi 
brnenských škôl Vysoké učení technické a Masarykovej 
univerzity, taktiež Fakulty informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity,“ hovorí 
Andrea Keprtová. Nášmu trhu však podľa nej odborníci 
z IT sektora chýbajú, mnohé pozície tak nevedia dlho- 
dobo obsadiť. „Aj preto sme otvorení absolventom. 
Primárne hľadáme talenty a nepozeráme sa na to, či 
majú niekoľkoročné skúsenosti.“ Čo by poradila stre-
doškolákom, ktorí čítajú náš časopis? „Dobre si vyberte 
smer vysokoškolského štúdia. Mal by vás baviť, ale 
zároveň by vám mal priniesť perspektívu do budúcnos-
ti. Ak na začiatku pristúpite k práci s pokorou a rešpek-
tom, úspech sa dostaví.“

DARINA KVETANOVÁ

Zlato zo Sygicu: Máme úžasnú kultú-
ru, čo sa nám ukazuje každý rok v 

prieskume spokojnosti, ktorý robíme 
medzi zamestnancami. Kto u nás 
pracuje, má príležitosť udať smer 

svojej pozícii tak, aby ho práca bavi-
la. Jeho kolegovia sú experti vo svo-
jej oblasti, a to je jeden z najväčších 

benefitov. 

„Dobre si vyberte smer štúdia.
K práci pristúpte s pokorou a

rešpektom a úspech sa dostaví,“
hovorí Andrea Keprtová zo Sygic.
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Sygic hľadá talenty

Zlato zo Sygicu: Máme úžasnú kultúru, čo sa nám 
ukazuje každý rok v prieskume spokojnos-
ti, ktorý robíme medzi zamestnancami. Kto u 
nás pracuje, má príležitosť udať smer svojej 
pozícii tak, aby ho práca bavila. Jeho kolegovia  
sú experti vo svojej oblasti, a to je jeden z  

najväčších benefitov. (Andrea Keprtová)



Chceš pracovať v slovenskej spoločnosti ESET, ktorá pôsobí vo viac ako 200 krajinách sve-
ta? Mal by si mať odvahu, nápady, chuť pracovať a učiť sa.

ESET je priekopník v oblasti antivírusovej ochrany. V roku 1987 ho 
založili dvaja mladí slovenskí programátori, Peter Paško a Miroslav 
Trnka. Mladí ľudia sú v spoločnosti žiadaní aj dnes. Stážujú tam ako  
analytici škodlivého kódu alebo softvéroví inžinieri, za čo dostanú 
zaplatené, no čo je ešte vzácnejšie, zo stáže odchádzajú s výnimočnými 
skúsenosťami. Tí najšikovnejší však nikam chodiť nemusia, spoločnosť 
im ponúkne pracovné miesto na niektorej z juniorských pozícií. Dvad-
saťročný Jakub Ferianc je vôbec najmladším zamestnancom, pracuje 
ako junior softvérový inžinier a teší sa, že svoju kariéru začal práve v 
tejto spoločnosti. IT sektor je momentálne skutočne atraktívny, nájsť 
ideálneho zamestnanca, ktorý spĺňa všetky požiadavky, však niekedy 
trvá aj dlhší čas. „No keďže sme silnou a známou značkou a patríme 
medzi naj zamestnávateľov na Slovensku, záujem kandidátov o naše 
pozície je vysoký,“ hovorí manažérka pre vzťahy so zamestnancami  
Michaela Kuchtová.	 	 	 	 	 				

DARINA	KVETANOVÁ

Zlato z ESETu: 

„So šikovnými kolegami 
navzájom zdieľame  naše 
skúsenosti a pomáhame si. 
Mnohé témy sú unikátne a 
v inej spoločnosti by sme  
sa k nim nedostali. Máme 
možnosť sebarealizácie,  
sme súčasťou silnej a ús- 
pešnej slovenskej spolo- 
čnosti a sme na to hrdí.“ 
(Michaela Kuchtová)

MLADÍ 
ZAMESTNANCI 
ESETU
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juniorská vizuálna 
dizajnérka Natália

juniorský 
produktový 
manažér 
Ingemar



Máš v hlave inovatívny nápad? Projekt, ktorý pomôže spotrebiteľom alebo firmám vyriešiť 
aktuálny problém? Prihlás sa do programu Univerzitného technologického inkubátora 
STU a z tvojej myšlienky sa môže stať tvoje živobytie.

InQb poskytuje šancu študentom posledného roční-
ka stredných škôl, vysokoškolákom aj absolventom 
VŠ uspieť s nápadom a pretaviť ho do reality. Zažil to 
aj Rudolf Husovič, autor platformy LODO. Vlani na 
jeseň sa počas pandémie vrátil zo zahraničia a skončil  
v domácej karanténe. Potreboval súčiastku zo železiar- 
stva z obce, kde býva, to však neprevádzkuje interne-
tový obchod. Dostal nápad vytvoriť nástroj na predaj 
cez internet pre kamenné predajne, vďaka ktorému 
by veľmi jednoducho mohli predávať svoje produk-
ty. Rudolf prešiel trojmesačným programom ŠTART  
v inkubátore STU, kde mu s nápadom pomohli odborní-
ci z rôznych oblastí. Teraz si plánuje založiť vlastnú fir-
mu a svoj produkt už ponúka kamenným predajniam 
v okolí.

VĎAKA STARTUPU SÚ SVETOVÍ

Účastníci v InQb dostanú najskôr priestor otes-
tovať si svoj nápad. Ak uspejú, vyberú si mentora,  
s ktorým sa pripravujú na skutočné podnikanie. „Pod-
porujeme študentov a startupistov, vzdelávame, net-
workujeme, mentorujeme a vzájomne prepájame uni-
verzitu s praxou,“ takto sa definuje InQb, v ktorom za 
15 rokov existencie rozbehlo svoje podnikanie viac ako 
80 novozaložených a dnes už úspešných firiem. Z IT 
sektora to boli napríklad Innovatrics, ktorí patria medzi 
svetovú špičku v oblasti biometrických technológií či  
Al Maps, ktorí vytvorili inteligentné mapové aplikácie.  
Aj spoločnosť Facemedia kreovala svoju myšlienku 
v InQb a dnes využíva umelú inteligenciu s detekciou 
tváre a tela, aby obchodníkom dokázala zvýšiť zisk.

CESTA DO ŽIVOTA

Študenti a absolventi, ktorí sa prihlásia do naj- 
staršieho univerzitného inkubátora na Slovensku, chcú

svojím nápadom niečo zmeniť a živiť sa tým, čo ich baví. 
„S nami prechádzajú celou podnikateľskou cestou a 
čokoľvek sa na nej naučia, zíde sa im to do života,“ ho-
vorí vedúca inkubátora Andrea Miklasová. Podnikateľ 
podľa nej musí mať nápad, no to nestačí. „Musí vedieť, 
ako založiť firmu, postarať sa o ňu, ovládať zákony, 
prezentovať sa na internete, ovládať marketing. S tým 
všetkým im pomôžeme,“ objasňuje.

DARINA KVETANOVÁ

Tri mladé dámy, (zľava) Eliška Badurová, Andrea Miklasová 
a Martina Mandáková, vedú Univerzitný technologický 
inkubátor STU.
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POĎ ŠTUDOVAŤ
BUDÚCNOSŤ

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

viac informácií nájdeš na našej stránke budfri.sk

´

PODAJ SI PRIHLÁŠKU
DO 31.3.2021

INFORMACNÉ A SIETOVÉ
TECHNOLÓGIE
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

INFORMATIKA A RIADENIE
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

MANAZMENT
BAKALÁRSKY
ŠTUDIJNÝ PROGRAM

INFORMATIKA
BAKALÁRSKY

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

POCÍTACOVÉ INZINIERSTVO
BAKALÁRSKY

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

NOVÝ
ŠTUDIJNÝ
PROGRAM

NOVÝ
ŠTUDIJNÝ 
PROGRAM

ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ

ˇ
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Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií v Žiline (FEIT) sa študenti učia pro-
gramovať, dizajnovať webové stránky a vyvíjať mobilné aplikácie. Pracujú s najmodernejšími 
sieťovými technológiami v bezdrôtových, optických a počítačových sieťach. Tvoria multi-
mediálne diela, zamestnáva ich virtuálna realita, 3D tlač a game dizajn.

Na túto fakultu nastúpilo vlani historicky najviac študen-
tov za posledných 20 rokov a tento rok majú na stole 
dvojnásobné množstvo prihlášok. Okrem najžiadanejšej 
informatiky ponúkajú na FEIT aj odbory kybernetika a 
elektrotechnika. Z troch odborov na FEIT je práve informa-
tika tým najžiadanejším a študenti si môžu vybrať z dvoch 
programov Komunikačné a informačné technológie alebo 
Multimediálne technológie. Niektorých mladých ľudí však 
od nej môžu odradiť predmety ako matematika či fyzika. 
Podľa prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy Petra Brí-
du to však nie je dôvod, aby sa informatiky v Žiline zľak-
li. „Pred prvým semestrom organizujeme rekapituláciu 
stredoškolského učiva týchto predmetov a pomáhame 
tak študentom ľahšie sa adaptovať,“ hovorí Peter Brída.  
I keď reči o takzvanom site sú skôr mýtom, niektorí študen-
ti informatiku už pri teoretických základoch vzdajú. Toho, 

kto zabojuje, čaká v Žiline podnetné štúdium aj zábava. 
Organizovať môže spolu so študentmi FEIT športové a 
kultúrne podujatia a najnovšie aj e-športový festival. Zážit-
ky si odnesie z lyžiarskych zájazdov a splavov, realizovať 
sa môže v študentskej televízii a v rádiu a tancovať vo folk-
lórnom súbore Stavbár. Skúsenosti študentom ponúknu 
IT firmy, o ktoré nie je v Žiline núdza. Spolu vytvárajú 
klaster s názvom IT kraj a patrí do neho aj FEIT. Praxovať v 
odbore tak môžu študenti už na brigádach, ako absolven-
ti sa potom ľahšie uplatnia. Budúci študent FEIT nemusí 
byť expert v programovaní, elektrotechnike alebo v IT už 
pri nástupe. Jeho chuť pracovať na sebe podporia kvalitní 
pedagógovia a motiváciu nájde v kreatívnych projektoch 
a špičkových laboratóriách. Ubytovať sa môže na vyno-
vených internátoch, z ktorých mu cesta do školy nebude 
trvať viac než 15 minút chôdzou.                    (DARINA KVETANOVÁ)

Informatika je in, hlásia zo Žiliny

Mám sa báť matiky a sita?
Musím vedieť programovať už pri nástupe?
Čo zažijem na škole?
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www.stavitelstvo.sk


PRIHLÁŠKY DO 30.04.2021
BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

www.fstroj.uniza.sk
www.facebook.com/SjfUNIZA


Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví

Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčianska univerzita

študuj čo ťa baví

Nové profesijné  bakalárske programy

- MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO (Fakulta priemyselných technológií)

- DIZAJN A NÁVRHÁRSTVO (Fakulta priemyselných technológií)

- EKONÓMIA A MANAŽMENT (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov)

- STROJÁRSTVO A AUTOMOTIVE (Fakulta špeciálnej techniky)

- ZDRAVOTNÍCTVO (Fakulta zdravotníctva)

- SPOLOČENSKO POLITICKÉ ŠTÚDIÁ (Katedra politológie)

- AUTOMOBILOVÉ INŽINIERSTVO

- MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

e-prihláška



Fakulta špeciálnej techniky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

študuj čo ťa baví

- AUTOMOBILOVÉ INŽINIERSTVO  (profesijný bakalár)

- SERVIS A OPRAVY AUTOMOBILOV

- ŠPECIÁLNA STROJÁRSKA TECHNIKA

 - STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY

- ÚDRŽBA ŠPECIÁLNEJ MOBILNEJ TECHNIKY

- ŠPECIÁLNA STROJÁRSKA TECHNIKA

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

Vývojár, manažér v strojárskych 
podnikoch, automobilovom 

priemysle. Konštruktér, manažér 
v strojárskom priemysle, 

záchranných zložkách. Vedecký 
pracovník vývojových a 

vedeckovýskumných inštitúcií..

Čo len z teba bude... :)



Bakalárske štúdium

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

študuj čo ťa baví

Magisterské štúdium

- LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

- OŠETROVATEĽSTVO

- FYZIOTERAPIA

- VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

- OŠETROVATEĽSTVO

- FYZIOTERAPIA

- VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Sestra (s uznaním diplomu v krajinách EU) s uplatnením v ambulanciách a nemocniciach. Fyzioterapeut v liečebných a kúpeľných zariadeniach. Zdravotnícky laborant na oddeleniach laboratórnej medicíny. Verejný zdravotník v oblasti ochrany zdravia..

Čo len z teba bude... :)



Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

študuj čo ťa baví

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

- ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT   

- HUMAN RESOURCES AND PERSONNEL MANAGEMENT (v AJ)

- VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ

- ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT           

- ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT

..expert v oblasti riadenia 
personálnych činností, v personálnych, vzdelávacích alebo poradenských organizáciách, riešiteľ vlastných projektov, fundovaný pracovník na všetkých úrovniach verejnej a štátnej správy, vrcholový manažér..

Čo len z teba bude... :)



..vývojár progresívnych materiálov, konštruktér, dizajnér, technológ, výrobný a projektový manažér, 
expert v oblasti výpočtového 

modelovania a simulácií, odborník na stanovenie vlastností a štruktúry materiálov, špecialista v oblasti 
environmentálneho inžinierstva..

Čo len z teba bude... :)

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

študuj čo ťa baví

- MATERIÁLY

- MATERIALS  (v anglickom jazyku)

- MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO (s certifikátom EUR-ACE)

- MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL (profesijný bakalár)

- POČÍTAČOVÁ PODPORA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA

- MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO

- TEXTILNÁ TECHNOLÓGIA A NÁVRHÁRSTVO



Přihlásit se na Fakultu jadernou a fyzikálně 
inženýrskou ČVUT v Praze (FJFI) je možné až  
do pátku 30. dubna 2021. 

Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií 
je letos v přijímacím řízení do bakalářského 
studia přijímací zkouška prominuta.

Denisa Štěpánková v laserové laboratoři v HiLase.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI)

Břehová 7, 115 19 Praha 1

info@fjfi.cvut.cz

www.fjfi.cvut.cz

jaderkacvut

@jaderka

V prestižním žebříčku časopisu Forbes 30pod30, tedy 30 talen-
tovaných, schopných a úspěšných lidí do 30 let, se letos i vloni 
objevili studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v 
Praze (FJFI). Letos to je Petr Hauschwitz z katedry fyzikální elek-
troniky, který dokončuje doktorát a současně pracuje v centru 
HiLASE. Před rokem byla v tomto žebříčku Roberta Bimbová z 
katedry fyzikální elektroniky a David Klečka, absolvent z katedry 
matematiky FJFI.

Zatímco Petr Hauschwitz uspěl díky svému výzkumu využití 
laserů pro úpravu povrchů, Roberta Bimbová bodovala s op-
tickým detektorem kosmického smetí. David Klečka zase využil 
znalostí matematiky z fakulty pro vybudování firmy Yieldigo, 
která patří k nejnadějnějším českým startupům.  Pomáhá totiž 
obchodníkům dynamicky a v reálném čase upravovat ceny tak, 
aby byli spokojení zákazníci i prodejce.

Různá ocenění ale získávají studenti FJFI celkem pravidelně. 
Optimalizace laserového paprsku přinesla vítězství v Cenách 
Crytur Denise Štěpánkové. Nejvyšší ocenění Cen Josepha Fou-
riera o nejlepší výzkumnou práci v oblasti počítačových věd 
zase v roce 2020 získala Jitka Kostková, doktorandka z kate-
dry matematiky FJFI. Její výzkum invariantů by mohl pomoci 
návrhářům karoserií zvýšit rychlost a snížit spotřebu vozidel. 
Student doktorského studia na katedře fyziky FJFI, Marek Matas, 
byl vloni první ve francouzské ceně Becquerel, která oceňuje  
nejlepší výsledky mladých vědců na poli jaderné fyziky.

Na Jaderce se studenti mohou do výzkumu zapojovat už v rám-
ci bakalářského studia.

Roberta Bimbová s oceněním z konference SPIE Optics+Optoelectronics 2019.

19

Jaderka dává 
příležitost vyniknout

www.fjfi.cvut.cz
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TECHNIKA PRE ÚSPEŠNÚ BUDÚCNOSŤ

ÚSPECH BUDÚCNOSTI JE V TECHNIKE. 
TECHNIKA  NA JEHO DOSIAHNUTIE JE

STAVEBNÁ FAKULTA

STROJNÍCKA FAKULTA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY 
A INFORMATIKY

FAKULTA CHEMICKEJ 
A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE

FAKULTA ARCHITEKTÚRY 
A DIZAJNU

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ 
FAKULTA

FAKULTA INFORMATIKY 
A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

ÚSTAV MANAŽMENTU
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Slovenská technická univerzita,
Strojnícka fakulta

Námestie slobody 17, 81231 Bratislava

O nás
Sme najstaršou strojníckou fakultou na Slovensku.
Samostatná výučba strojného inžinierstva na STU funguje od 1940. Znamená to, že Strojnícka fakulta STU doslova písala dejiny strojárstva  
na Slovensku.
Za 80 rokov sa vypracovala na špičkovú a rešpektovanú vedecko-výskumnú inštitúciu doma aj v zahraničí. Takáto tradícia a kvalita je ojedinelá. Keď 
fakulta oslavovala 70 rokov, na oslave sa podieľali účastníci až zo 14 štátov.
Teraz do tejto tradície môžeš patriť aj ty. Stačí, ak sa k nám pridáš a budeš študovať strojarinu na najstaršej strojníckej fakulte na Slovensku. Našim 
spoločným cieľom je, aby čo najviac našich študentov ukončilo svoje štúdium slávnostnou promóciou na všetkých stupňoch štúdia. Rozhodni sa 
pre štúdium u nás a my ťa naučíme všetko podstatné, čo o strojárstve potrebuješ vedieť.
Zostroj si svoju budúcnosť na SjF STU!

uchadzac@sjf.stuba.sk
+421 948 937 278
www.studujstrojarinu.sk

Termíny podania prihlášok a poplatok

Študijné odbory

Prihlášku si môžeš podať do 31.3.2021. S prihláškou ti radi pomôžeme. Kontaktuj nás na uchadzac@sjf.stuba.sk alebo na facebooku https://
www.facebook.com/RADCA.SjF
Chceme dať každému šancu tvoriť svet okolo nás! A preto ťa vezmeme bez prijímacích skúšok.

• Aplikovaná mechanika a mechatronika
• Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
• Automobily a mobilné pracovné stroje
• Energetické stroje a zariadenia
• Technika ochrany životného prostredia
• Strojárske technológie a materiály
• Environmentálna výrobná technika
• Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
• Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky 
   – profesijne orientovaný študijný program

Dátum DOD

Brigády a stáže vo firmách

Možnosti štipendií

Ubytovanie + cena

Platové ohodnotenie absolventov

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Známi absolventi univerzity/fakulty

DOD sa uskutočnilo 3.2.2021.

Siemens, Volkswagen, Schaeffler, Brose, Benteler, Continental, ZF, 
Boge, SOVA digital, ZKW, Microstep, Tatravagónka Poprad, Mondelez 
a mnohé ďalšie.

sociálne, prospechové, motivačné

Ubytujeme ťa na legendárnom intráku Mladá Garda. K dispozícii máš 
rôzne športoviská, posilňovňu, WIFI, herňu. O tom, že strojár je živel 
ťa presvedčí študentská organizácia Cech strojárov. Organizujú akcie 
ako Prvákovica, Beánia alebo Job fórum.

Priemerný plat našich absolventov je 1743 €.

Štúdiom na našej fakulte sa môžeš uplatniť ako úspešný konštruktér, vývojár, programátor, technológ, energe-
tik, procesný inžinier, kvalitár či manažér.

Martin Norek - vývojový konštruktér v tíme F1 Sauber, Pavel Kvasnička - vedúci závodu BMW, Ján Meszároš - CEO 
E sense Slovakia , Vladimír Slezák - generálny riaditeľ Siemens Slovensko, Peter Tóth - top manažér Eustream, 
Miroslav Havlík - riaditeľ firmy Evonik Fermas, Ivan Trylc - vedúci konštrukcie Jaguar Landrower a mnohí ďalší.

www.studujstrojarinu.sk


STU v Bratislave 
Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2 842 16 Bratislava 4

O nás
Fakulta informatiky a informačných technológií je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. FIIT STU pokrýva kom-
plexne oblasť informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním. 
FIIT STU je dynamická inštitúcia, v ktorej pôsobia ľudia so skúsenosťami aj víziou. Vznikla v roku 2003, sídli v novopostavenej budove a za krátky 
čas svojej existencie dokázala predstihnúť ostatné informatické fakulty vo väčšine oblastí. Ako jediná fakulta v Česku a na Slovensku má študijné 
programy akreditované British Engineering Council UK.
V súčasnosti vychováva viac ako tisícku študentov v troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské). 
Vo výskume a vzdelávaní vychádza z predstavy spoločnosti, v ktorej efektívnejšie používanie informácií získaných a spracovaných prostredníctvom 
informačných technológií prispieva k lepšej kvalite života všetkých. 
Naši absolventi patria medzi najlepšie zarábajúcich absolventov s istotou zamestnania.

info@fiit.stuba.sk
+421 2 210 22 143
www.fiit.stuba.sk (studuj.fiit.sk)

Termíny podania prihlášok a poplatok Predpokladaný počet prijatých študentov 

Študijné odbory

do 18. apríla 2021
20 Eur

Na bakalárske štúdium je predpokladaný počet 400.
Na inžinierske štúdium je predpokladaný počet 200.

1. stupeň - bakalárske štúdium
3-ročné denné štúdium v študijnom programe:
 • Informatika 
4-ročné denné štúdium v študijnom programe:
 • Informatika 
 
2. stupeň - inžinierske štúdium
 • Informačná bezpečnosť 
 • Inteligentné softvérové systémy 
 • Internetové technológie 
 • (pripravované) Informačná bezpečnosť v anglickom jazyku 

Profil absolventa študijného programu Informatika
• získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore informatika so zameraní na softvérové systémy, rôzne typy 
   a technológie počítačových a komunikačných sietí, bezpečnosť systémov, sietí, tvorbu grafických návrhov a návrhov vnorených systémov,
• bude mať znalosti z teoretických základov všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, 
   analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí,
• bude schopný tvoriť softvérové systémy, nasadzovať ich a prevádzkovať, pracovať efektívne ako člen vývojového tímu.

Dátum DOD Brigády a stáže vo firmách

Možnosti štipendií

Ubytovanie + cena

Platové ohodnotenie absolventov

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Virtuálne DOD bolo 24.2.2021
Záznam si môžete pozrieť prostredníctvom linku bit.ly/DODFIIT2

Štúdium na FIIT STU je silne prepojené s praxou. V spolupráci s firma-
mi vznikajú na fakulte výborne vybavené spoločné laboratória, v kto-
rých študenti vyvíjajú svoje riešenia zadaní (tímových, diplomových 
alebo bakalárskych projektov), odzrkadľujúce reálne potreby z praxe.
Výhodou štúdia na FIIT je aj to, že už počas štúdia mnohí študenti 
pracujú v odbore a získavajú tak cenné skúsenosti.

Druhy štipendií, ktoré môže dostať študent FIIT STU: sociálne, motivačné odborové, motivačné prospechové, 
motivačné za mimoriadne výsledky a mimoriadne štipendium. Štipendiá sú študentom priznané podľa Štipen-
dijného poriadku FIIT STU. Štát podporuje štúdium niektorých odborov, medzi ktorými sú aj naše. Aj vďaka tomu 
môžeme poskytnúť rôzne druhy štipendií až okolo 50% študentom. Priemerné štipendium je 810 Eur.

Študentský domov Mladosť. Adresa: Staré Grunty 53, Bratislava 
Vzdialenosť od školy: 12 minút chôdze
Šport a oddych: telocvičňa, posilňovňa, tenisové kurty, otvorené ihris-
ko. Viac informácií o ubytovaní na internáte na stránke www.rus.sk.

Priemerný nástupný plat absolventa FIIT STU je 2200 Eur.

Na Slovensku a aj v celej EU je veľký nedostatok IT odborníkov. Neobsadené sú desaťtisíce miest.
Záujem o študentov a absolventov je u všetkých zamestnávateľom v IT nielen na Slovensku enormný. Väčšina 
absolventov je už zamestnaná počas štúdia. Taktiež si študenti zakladajú vlastné firmy, ktoré sú v krátkej dobe 
veľmi úspešné.

www.fiit.stuba.sk


WWW.VIRTUALNYDENOTVORENYCHDVERI.SK
Tešíme sa na stretnutie pri ďalších vysielaniach

CELKOVÝ POČET 
NÁVŠTEVNÍKOV:

16 634
CELKOVÝ POČET 
ZOBRAZENÍ STRÁNOK:

132 580

PRIEMER ZOBRAZENÍ 
STRÁNOK PROFILU 
VYSIELATEĽA POČAS 
12 VYSIELANÍ:

2 267

POČET ZOBRAZENÍ 
NAJNAVŠTEVOVANEJ-
ŠIEHO VYSIELATEĽA 
POČAS 3 MESIACOV:

6 324

POČET POLOŽENÝCH 
OTÁZOK:

2 124

PRIEMERNÝ ČAS 
NÁVŠTEVY:

8:25 min.

VIRTUÁLNE DOD
SÚHRN Z VYSIELANIA

Od decembra 2020 do februára 2021 sme pripravili nový spôsob prezentácie vysokých škôl 
prostredníctvom troch vysielaní Virtuálneho DOD.

www.praguecollege.cz/open-days
www.praguecollege.cz/school-of-media-it
www.virtualnydenotvorenychdveri.sk


www.truni.sk/uchadzac
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Prečo študovať na Prešovskej univerztite?

Termín podania prihlášky na štúdium do 31.03.2021 

Prešovská univerzita v PrešovePrešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, 
Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu, 

Fakulta zdravotníckych odborov, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 
Ústav maďarského jazyka a kultúry, Ústav rómskych štúdií 

200+ 
študijných
programov

8
fakúlt

8
celouniverzitných
pracovísk

200 
študentov
Erasmus+

Proč u nás
STUDOVAT



Prečo študovať na Prešovskej univerztite?

Termín podania prihlášky na štúdium do 31.03.2021 

Prešovská univerzita v PrešovePrešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied, 
Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta športu, 

Fakulta zdravotníckych odborov, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 
Ústav maďarského jazyka a kultúry, Ústav rómskych štúdií 

200+ 
študijných
programov

8
fakúlt

8
celouniverzitných
pracovísk

200 
študentov
Erasmus+

Proč u nás
STUDOVAT

www.studuj.vsb.cz
www.unipo.sk


Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava

O nás

Študijné odbory

Termíny

Uplatnenie absolventov

Ubytovanie + cena

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá a dynamická uni-
verzita. Za pomerne krátku históriu univerzita vychovala množstvo 
úspešných absolventov, ktorí sú dôkazom jej kvality. Pôsobí vyše  
20 rokov.

Podmienky prijatia sú pre každú fakultu zverejnené na fakultnej web 
stránke v sekcii Informácie pre uchádzačov. Poplatok za prijímacie 
konanie: 20 – 40 € v závislosti od fakulty.

Univerzita ponúka možnosť študovať programy ako aplikovaná infor-
matika, teória digitálnych hier, manažment kvality, biotechnológie, 
manažment v turizme a hotelierstve, európske štúdiá a politiky, uči-
teľstvo, nemecký jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, 
história a aplikovaná história v kyberpriestore, manažment a ekonó-
mia verejnej správy, etnológia a blízkovýchodné štúdiá, psychológia, 
ruský/anglický/nemecký/francúzsky jazyk v odbornej komunikácii, 
biológia, ochrana životného prostredia, aplikovaná chémia, biome-
dicínska chémia, filozofia, fyzioterapia, rádiologická technika, vzťahy 
s médiami, masmediálna komunikácia, verejná politika, manažment 
verejných služieb, sociálne služby a poradenstvo, politológia, marke-
tingová komunikácia vo verejnej správe a mnoho ďalších na týchto 
fakultách a inštitúte:
Filozofická fakulta,
Fakulta masmediálnej komunikácie,
Fakulta sociálnych vied,
Fakulta prírodných vied,
Fakulta zdravotníckych vied,
Inštitút manažmentu.

UCM ponúka a poskytuje ubytovanie vo vlastnom študentskom  
domove v Trnave a aj ďalších zazmluvnených ubytovacích zariade-
niach na základe presne stanovených pravidiel (vzdialenosť bydliska, 
prospech ap.) Suma za mesiac a osobu sa pohybuje od 50 - 68€.

Absolventov UCM nájdete vo výskumných ústavoch, laboratóriách, 
na univerzitách, vo verejnoprávnych inštitúciách, na ministerstvách, 
v domovoch sociálnych služieb, na poliklinikách, v zdravotníckych  
zariadeniach, diagnostických centrách, médiách, redakciách atď.

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

Pozri si podrobné informácie  
o študentskom živote na fakulte:

expert pre vzdelávanie

špecialista v oblasti 
komunikácie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

KATEDRA ANGLISTIKY
A AMERIKANISTIKY
FILOZOFICKÁ FAKULTA

učiteľ angličtiny

copywriter

konzultant v oblasti
rodovej problematiky
koordinátor obsahu
sociálnych/digitálnych médií

editor - redaktor

prekladateľ - tlmočník

Chcem byť...

a viac...

britské a americké 
štúdiá 

(Bc., Mgr., PhD.)

učiteľstvo v kombinácii
- anglický jazyk 

a literatúra 
(Mgr.)

tlmočníctvo 
a prekladateľstvo 

(Bc., Mgr.)

anglický jazyk 
pre európske inštitúcie 

a ekonomiku

anglický jazyk 
a nemecký jazyk 

pre európske inštitúcie 
a ekonomiku

anglický jazyk 
a francúzsky jazyk 

pre európske inštitúcie 
a ekonomiku

rodové štúdiá 
a kultúra

(Bc.)

Príď k nám !

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UPJŠ
Moyzesova 9, 040 01 Košice, SR @KAAFFUPJSKAA.FF.UPJS.SK

/KAAUPJSfFF-KAA@UPJS.SK

expert na interkultúrnu 
komunikáciu

tvorca digitálneho obsahu

Univerzita
sv. Cyrila
a Metoda
v Trnave

PRIHLÁŠKY NA BC.ŠTÚDIUM:
• Filozo cká fakulta: do 30. 4. 2021
• Fakulta masmediálnej komunikácie:  do 23. 4. 2021 
• Fakulta prírodných vied: do 30. 4. 2021 
• Fakulta sociálnych vied: do 15. 6. 2021
• Fakulta zdravotníckych vied: do 31. 3. 2021 
• Inštitút manažmentu: do 30. 4. 2021

FF + FMK + FPV + FSV + FZV + IM = UCM

www.ucm.sk      #uceemka
instagram.com/univerzita_sv_cyrila_a_metoda
facebook.com/ucm.trnava
youtube.com/ucm.trnava

 Trnava je 
 fakt dobré miesto pre život... 

 a štúdium. 
 Zažiješ to na vlastnej koži. . 

UCM_UCHADZACI_A5_2021_V1.indd   1UCM_UCHADZACI_A5_2021_V1.indd   1 17/03/2021   13:1317/03/2021   13:13

www.ucm.sk


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

Termín podania prihlášky
pre všetky študijné odbory
30.04.2021

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

voľba kombinácie dvoch aprobačných 
predmetov

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

• doplňujúce pedagogické štúdium
• rozširujúce štúdium pre učiteľov

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

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

Všetky študijné odbory sú 
bez prijímacích skúšok 

Doktorandské štúdium - denné, externé

• systematická filozofia
• nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
• etnológia a mimoeurópske štúdiá
• ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
• všeobecná a experimentálna psychológia
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UNIVERZITA, KTORÁ SA STARÁ 
O SVOJICH ŠTUDENTOV

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa ako jedna z mála univerzít môže 
pochváliť špecializovaným pracoviskom - Univerzitným poradenským centrom  
(UNIPOC), ktoré poskytuje všetkým študentom bezplatne psychologické, sociálne, 
právne, kariérové poradenstvo a poradenstvo pri problémoch s učením. Špeciálna 
pozornosť je venovaná starostlivosti o uchádzačov a študentov so špecifickými po-
trebami, a to nielen zabezpečovaním bezbariérovosti v rámci celej univerzity, ale  aj 
poradenstvom či mnohými podpornými službami, napr. technickými či knižničnými.

Potrebujete pomoc?

Ak si neviete vybrať ten správny študijný odbor pre vás na našej univerzite, môžete 
využiť kariérové poradenstvo. Podobne, ak ste uchádzač o štúdium so špecifickými 
potrebami a potrebujete podporu, neváhajte nás kontaktovať.

Napíšte nám na sociálnych sieťach (UNIPOC UPJŠ)  
alebo emailom na unipoc@upjs.sk.

PRIHLÁŠKY MÔŽETE PODÁVAŤ AJ ELEKTRONICKY NA  E-PRIHLASKA.UPJS.SK. 
ZÁZNAMY DOD 2021 NÁJDETE NA FACEBOOKOVÝCH PROFILOCH FAKÚLT A ÚSTAVU TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU. 

TEŠÍME SA NA VÁS!

LEKÁRSKA
FAKULTA

Viac ako sedemdesiat ročná tradícia Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach vás dostane k vysní-
vanej kariére lekára či zdravotného pracovní-
ka. K dosiahnutiu vašich snov vám stačí urobiť 
správny krok a podať si prihlášku k nám do 
Košíc na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika.

Trieda SNP 1, 040 11, Košice
e-mail: LF-studijne@upjs.sk

Termín podania prihlášok:
Bc. do 28. 2. 2021

PRÍRODOVEDECKÁ 
FAKULTA
Kľúč k poznaniu sveta okolo nás nájdete 
s pomocou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Na pôde vedeckého bádania vás 
pripravíme pre kariéru výskumníka, analytika, 
experta a bystrého učiteľa. Veda je od nás 
vždy len na dva kroky. 

Šrobárova 2, 041 54, Košice
e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

Termín podania prihlášok: 
Bc. do 31. 3. 2021
Mgr. do 30. 6. 2021

PRÁVNICKÁ 
FAKULTA
Paragrafy zákonov môžu byť niekedy spletité, 
ich zákutiami vás prevedieme na Právnickej 
fakulte UPJŠ v Košiciach a urobíme z vás plno-
hodnotného právnika. Inovatívnymi formami 
vzdelávania alebo stážou napr. na Ústavnom 
či Najvyššom súde vás pripravíme na prax  
a vaše úspešné uplatnenie v budúcnosti.

Kováčska 26, 040 75, Košice 
e-mail: maria.stierankova@upjs.sk

Termín podania prihlášok:
denná forma: do 31. 3. 2021
externá forma: do 21. 5. 2021

FAKULTA 
VEREJNEJ SPRÁVY
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 
z vás pripraví expertov nielen na slovenskú, 
ale aj na európsku verejnú správu a verejnú 
politiku. S nami spoznáte, ako fungujú mestá, 
obce, kraje a ako sa riadi štát. Buďte aj vy 
súčasťou tvorby lepšej a modernej verejnej 
správy.

Popradská 66, 040 11, Košice 
e-mail: fvs-vzdelanie@upjs.sk

Termín podania prihlášok:
Bc. do 30. 4. 2021
Bc. EURÓPSKA VEREJNÁ SPRÁVA
v anglickom jazyku do 15. 8. 2021

FILOZOFICKÁ
FAKULTA
Široké spektrum humanitných vied 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vám 
pomôže dospieť k poznaniu vlastného vnútra 
 i spoločnosti ako takej. Študujte psychológiu, 
politológiu, jazyky, filozofiu, históriu, médiá, 
sociálnu prácu či množstvo ďalších študijných 
programov priamo v metropole východného 
Slovenska. Stačí študovať s nami. 

Šrobárova 2, 041 59, Košice
e-mail: jana.quitkova@upjs.sk

Termín podania prihlášok: 
Bc. do 31. 3. 2021
Mgr. do 31. 5. 2021

ÚSTAV TELESNEJ 
VÝCHOVY A ŠPORTU
Na Ústave telesnej výchovy a športu  UPJŠ  
v Košiciach študenti majú možnosť rozvinúť  
a zdokonaliť nielen nadanie pre šport.
Študijný program Šport a rekreácia zároveň 
poskytuje priestor pre kariérny rast v oblasti 
pohybovej aktivity, zdravia, kvality života  
a rekreačného športu. 

Ondavská 21, 040 11, Košice
e-mail: utvs@upjs.sk

Termín podania prihlášok: 
Bc. od 1. 1. 2021 do 16. 4. 2021
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http://e-prihlaska.upjs.sk
www.upjs.sk/lekarska-fakulta
www.upjs.sk/lekarska-fakulta
www.upjs.sk/lekarska-fakulta
www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta
https://nadvakroky.sk/?_ga=2.87156123.220501539.1544966223-1269112583.1529673661
www.upjs.sk/pravnicka-fakulta
www.upjs.sk/pravnicka-fakulta
www.upjs.sk/pravnicka-fakulta
www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy
www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy
www.upjs.sk/filozoficka-fakulta
https://www.studujsnami.sk/
www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy
www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy
https://www.upjs.sk/




www.fm.uniba.sk
www.fakultamanagementu.sk
www.facebook.com/fm.uniba/
www.fakultamanagementu.sk/externe/
https://youtu.be/tlvih11B9HI
www.fakultamanagementu.sk


www.fns.uniba.sk


Všechno lze vyřídit online z domova, není potřeba 
nikam chodit nebo něco posílat poštou.
Elektronické přihlášky na některé ze studijních pro-
gramů přijímáme až do 30. dubna 2021.

Prodloužená lhůta podání přihlášky platí pro tyto 
studijní programy:

• Teologické nauky  
 (bakalářský program v kombinované formě studia)
• Náboženství se zaměřením na vzdělávání  
 (bakalářský program v kombinované formě studia)
• Etika a kultura v mediální komunikace (bakalářský program  
 v prezenční i kombinované formě studia)
• Sociální práce s dětmi a mládeží (bakalářský program v 
 prezenční i kombinované formě studia)
• Katolická teologie  
 (magisterský program v prezenční formě studia)
• Teologické nauky (navazující magisterský program v kombi- 
 nované formě studia)
• Učitelství náboženství pro základní školy (navazující magis- 
 terský program v kombinované formě studia)
• Sociální práce (navazující magisterský program v prezenční  
 a kombinované formě studia)
 + studijní programy s VOŠ Caritas: bakalářské programy  
 Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce

Tak neváhejte a pojďte studovat k nám!
Těšíme se na vás.

Připravila: Lenka Peřinová

fotografie: archiv CMTF UP

Chcete pracovat jako učitel(ka), vychovatel(ka), sociální 
pracovník/pracovnice, profesionál(ka) při humanitních 
misích nebo třeba expert(ka)na krizovou komunikaci? 
Zajímá vás teologie, historie evropské kultury či mrtvé 
jazyky? 

Máme vám co nabídnout! Nové atraktivní studijní pro-
gramy doplňuje řada užitečných praxí a stáží, včetně 
možností studia v zahraničí.

Co je potřeba udělat? Podat si přihlášku zde: 
www.prihlaska.upol.cz

34

Chcete studovat u nás? 
Stále si můžete podat přihlášku

www.prihlaska.upol.cz


„Tam, kde ta bude 
bavit pracovat “

Nitriansky zamestnávatel
uz 25 rokov na trhu práce

www.uniqa-gsc.sk
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