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UNIVERZITA KDE A KEDY ?

Slovenská technická univerzita 

Stavebná fakulta
Virtuálny DOD nájdete na youtube kanáli fakulty  

a všetky informácie na www.svf.stuba.sk  
a na FB profile fakulty

Fakulta elektrotechniky  
a informatiky

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

Fakulta chemickej  
a potravinárskej technológie

27. 4. 2022 (CHEMDAY)
24. 6. 2022 (CHEMSHOW)

november 2022 (CHEM(RE)ACTION)

Fakulta architektúry a dizajnu jún 2022 (NOC ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU)

Materiálovotechnologická 
fakulta so sídlom v Trnave 

18. 05. 2022 DOD  
(MTF SCIENCE ROCK, MTF SCIENCE EXPO,  

MTF SCIENCE SHOW)
Všetky informácie nájdete na www.mtf.stuba.sk/8012

Prague City University
středa 23. 03., 16:00 - 16:30 (virtuálne)
středa 30. 03., 16:00 - 16:30 (virtuálne)
středa 06. 04., 16:00 - 16:30 (virtuálne)
středa 13. 04., 16:00 - 16:30 (virtuálne)

Metropolitní univerzita Praha

    23. 03. 2022
    20. 04. 2022
    18. 05. 2022
    15. 06. 2022
    07. 09. 2022
    21. 09. 2022

Trenčianska univerzita  
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva  29. 03. 2022 (online)

ZOZNAM DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ









VIDEÁ Z PORTÁLU VŠ
NAHLIADNI DO SVOJEJ VYSNÍVANEJ VYSOKEJ

Filozofická fakulta - Univerzita sv. Cyrila  
a Metoda v Trnave

VŠ: Univerzita sv. Cyrila  
a Metoda v Trnave

Fakulta: Filozofická fakulta

Pozrite sa s nami ako vyzeral minuloročný 
DOD 2021 na FMK UCM v Trnave

VŠ: Univerzita sv. Cyrila  
a Metoda v Trnave

Fakulta: Fakulta masmediálnej 
komunikácie

Sprav svet zdravším

VŠ: Slovenská technická  
univerzita v Bratislave

Fakulta: Fakulta chemickej  
a potravinárskej technológie

Trenčín je mesto, v ktorom chceš študovať ;)

VŠ: Trenčianska univerzita  
Alexandra Dubčeka v Trenčíne



Objavuj budúcnosť, študuj na STU

VŠ: Slovenská technická  
univerzita v Bratislave

Ústav Manažmentu - Slovenská Technická 
Univerzita v Bratislave

VŠ: Slovenská Technická  
Univerzita v Bratislave

Fakulta: Ústav Manažmentu

Poď k nám študovať

VŠ: Slovenská technická 
univerzita

Fakulta: Stavebná fakulta

Benefity štúdia na Fakulte zdravotníckych 
vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

VŠ: Univerzita sv. Cyrila  
a Metoda v Trnave

Fakulta: Fakulta zdravotníckych vied 

Vždy sa môžeme obrátiť na vedenie univerzity

VŠ: Trnavská univerzita v Trnave
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Ekonomická univerzita
v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava-Petržalka

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

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

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

Termíny podania prihlášok

Študijné odbory

Fakulty

1. november 2021 - 31. marec 2022

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

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

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

Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta podnikového manažmentu

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

Termíny prijímacích skúšok 

Brigády a stáže vo firmách

Ubytovanie + cena

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

13. - 16. jún 2022

EUBA sprostredkúva množstvo pracovných ponúk, brigád a stáži  
od TOP spoločností pre svojich študentov prostredníctvom 
Kariérneho centra EUBA.

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

Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov,  
ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je dôležité, že nielen pre súčasnosť, ale  
aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Svojim 
absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce,  
čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemerných miezd.
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Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študenstká 2, 911 50, Trenčín

O nás
Trenčín sa aj vďaka našej univerzite považuje za študent-
ské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú  
atmosféru. Sme pomerne mladá, energická univerzita  
s moderným prístupom a širokou paletou študijných programov  
od techniky, umenia, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu  
s úzkym prepojením na prax. Štúdium je vhodné pre tých,  
ktorí majú chuť experimentovať, inovovať a očakávajú uplat-

nenie hneď po jeho ukončení. Ponúkame kvalitné prostredie 
nielen na štúdium ale aj relax v podobe multifunkčných oddy-
chových parkov. Univerzita sa nachádza v blízkosti historického 
centra s množstvom kaviarní či reštaurácií priamo pod Trenčian-
skym hradom. Mesto taktiež ponúka veľa možností na kultúrne  
či športové vyžitie. 

pr@tnuni.sk

www.tnuni.sk

Študijné odbory

Uplatnenie

Oblasti uplatnenia: 
 • ekonómia a manažment (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov)
 • spoločensko-politické štúdiá (Katedra politológie)
 • 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)

Môžeš sa uplatniť ako personalista, manažér, fyzioterapeut, sestra, ošetrovateľ, zdravotnícky laborant, verejný zdravotník, kon-
štruktér, technológ, kvalitár, vedecký pracovník, vývojár, módny návrhár, dizajnér, politológ, redaktor...

Brigády a stáže vo firmách

Ubytovanie + cena

Možnost štipendií

MSM group, Hella, Enics Slovakia, BOST - stroje, Adient, Yanfeng Slovakia, LEONI, KONŠTRUKTA-Defence, Continental Matador 
Rubber, RONA, AGENTÚRA INA, Fakultná nemocnica TN, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kúpele TT, TSK...

Ubytovať sa môžeš v univerzitnom novo zrekonštruovanom Študentskom domove s krásnym parkom, kde si po škole môžeš od-
dýchnuť, zahrať si futbal či grilovať. 

prospechové, motivačné, odborové, sociálne, tehotenské



Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví

Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčianska univerzita

študuj čo ťa baví

- MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO (Fakulta priemyselných technológií)

- DIZAJN A NÁVRHÁRSTVO (Fakulta priemyselných technológií)

- EKONÓMIA A MANAŽMENT (Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov)

- STROJÁRSTVO A AUTOMOTIVE (Fakulta špeciálnej techniky)

- ZDRAVOTNÍCTVO (Fakulta zdravotníctva)

- SPOLOČENSKO POLITICKÉ ŠTÚDIÁ (Katedra politológie)

e-prihláška



Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta architektúry a dizajnu 
Materiálovotechnologická fakulta
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ústav manažmentu

• www.stuba.sk    • fb.com/univerzita    • instagram.com/stubratislava
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Už 80 rokov poskytujeme kvalitné vzdelávanie, píšeme príbehy 
úspešných manažérov a inovátorov. Vychovávame odborníkov pre 
spoločnosti, ktoré sú poprednými lídrami v priemysle  (Siemens, 
Volkswagen Slovensko, Slovnaft, Schaeffler, Continental, Brose 
a mnohé ďalšie). Naši študenti patria už počas štúdia medzi 
najžiadanejších manažérov, vývojárov, vedcov, programátorov, 
konštruktérov či kontrolórov kvality. 
Na začiatku cesty k týmto pracovným pozíciám je voľba správneho 
študijného programu. Prečítaj si viac a rozhodni sa správne už teraz.

• Aplikovaná mechanika a mechatronika 
Je zameraná na progresívne zariadenia, ktoré v sebe spájajú prvky 
strojníctva, elektroniky a informatiky. Pritom využíva metódy počítačovej 
mechaniky, inteligentné materiály, senzorové polia, neurónové siete, 
metódy a prostriedky automatického riadenia. Môžeš sa stať úspešným 
aplikačným inžinierom, vedúcim pracovníkom vývojových tímov, 
konštruktérom, výpočtárom a vývojárom aplikačných softvérov.

• Automatizácia a informatizácia strojov a procesov 
Orientuje sa na stroje, technické systémy a procesy. Získaš vedomosti 
z programovania mikroprocesorových zariadení, či robotizovaných 
procesov ako základov inteligentného priemyslu. Po absolvovaní 
štúdia dokážeš riešiť úlohy súvisiace s analýzou, návrhom, prevádzkou 
a zavádzaním informačných a riadiacich systémov. Môžeš pôsobiť ako 
PLC programátor, programátor priemyselných robotov, automatizačný 
a softvérový inžinier, elektro konštruktér alebo projektový manažér 
pre automatizáciu a robotiku. 

• Automobily a mobilné pracovné stroje 
Ide o štúdium najnovších poznatkov, technológií z oblasti dopravných 
strojov a zariadení, so zameraním na konštrukciu motorových vozidiel, 
spaľovacích motorov, alebo mobilných pracovných strojov. Uplatníš sa pri 
vývoji, testovaní dopravných strojov a zariadení. Môžeš riešiť aj technickú 
činnosť vo výrobe, vývoj, navrhovanie častí automobilov a pracovných 
strojov, riadenie prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctvo.

• Energetické stroje a zariadenia 
Získaš znalosti z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických 
strojov a zariadení, ekológie, ergonomiky, ekonomiky, podnikania 
a riadenia. Pripravíme Ťa na pôsobenie  v oblastiach súvisiacich 
s výrobou, výstavbou a prevádzkou energetických systémov, strojov 
a zariadení. Budeš tvoriť riešenia zvyšujúce efektívnosť, znižovanie 
energetickej náročnosti strojov a zariadení v oblasti energetického 
strojárstva, tepelnej energetiky, hydroenergetiky a plynárenského 
priemyslu, oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie.

• Meranie a manažérstvo kvality 
Nadobudneš vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, 
manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažérstva, ako 
aj z oblasti výrobnej techniky, navrhovania informačných a riadiacich 
systémov, informačných technológií a technickej diagnostiky. Nájdeš 
uplatnenie v priemyselných podnikoch v rôznych odvetviach vrátane 
automobilového priemyslu ako metrológ, strojár alebo manažér kvality.

• Environmentálna 
výrobná technika 
Ak sa chceš v budúcnosti podieľať na návrhu a vývoji nových 
konštrukcií výrobných strojov a technológií, je pre Teba vhodný práve 
tento študiný program. Tu získaš najlepšie základy konštruktérskych 
znalostí, výrobnej techniky, environmentálnej techniky, strojárskych 
technológií, materiálov, automatizácie či metrológie, a teda aj 
skvelý predpoklad stať sa v budúcnosti jedným z najlepšie platených 
odborníkov v strojárstve. Uplatnenie nájdeš  v priemyselných 
podnikoch a v prevádzkach v oblasti technickej a technologickej 
prípravy výroby, konštrukcii, kontroly, skladového hospodárstva, 
manipulácii a dopravy. Uplatníš sa tiež v manažmente.

• Strojárske technológie a materiály 
Štúdium klasických aj moderných technológií strojárskej výroby predmetov, 
s ktorými sa dennodenne stretávaš. Objavuješ mikrosvet konštrukčných 
materiálov, kompozitov a plastov. Uplatníš sa pri zavádzaní a prevádzke 
konvenčných aj moderných výrobno-technologických systémov. 
Získaš schopnosť riešiť problematiku technologického projektovania 
výrobných procesov a systémov. Široké uplatnenie nájdeš v automotive, 
podnikoch strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu,  
na technicko-manažérskych pozíciách.

• Technika ochrany životného prostredia 
Moderné štúdium o procesoch, zariadeniach, technológiách pre udržanie 
životného prostredia a modernej, ekologickej priemyselnej výroby. Získaš 
vedomosti, ako recyklovať tuhý odpad, ako udržať čisté vody a čo urobiť so 
vzduchom, aby sa dal dýchať. Uplatníš sa v rôznych odvetviach priemyslu 
pri riadení procesnej techniky, čistiarní odpadových vôd, riadení skládok 
odpadov, pri vývoji procesnej techniky či pri investičnej výstavbe. 

• Profesijný bakalár 
Ako absolvent počas profesijne orientovaného štúdia získaš všeobecný 
prehľad - odborné poznatky z oblasti dopravnej automobilovej techniky 
a ich rozšírenie o praktické zručnosti a skúsenosti v reálnom podnikovom 
prostredí. Získaš poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva 
v dopravnej technike, plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na 
výrobky študijného zamerania. Budeš ovládať základy fyziky, aplikovanej 
matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch, dokážeš riešiť problémy 
strojných uzlov, technologické problémy strojných zariadení a systémov, 
prvkov automatizácie výrobných procesov. 
Tento široký základ teoretických a odborných 
predmetov Ti poskytuje variabilnosť pri uplatnení 
v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť 
v oblasti dopravnej a výrobnej techniky, 
procesov kvality a riadenia prevádzky 
dopravnej techniky, skúšobníctva.

Prihlášky:  
do 31. 3. 2022



PREČO SI VYBRAŤ TOTO ŠTÚDIUM?

1.	 Máme	80	–	ročnú	históriu	a	vyše	19	tisíc	absolventov,	úspešných	doma	 
aj	v	zahraničí.	Viac	ako	10	rokov	sme	boli	hodnotení	ako	najlepšia technická  
fakulta na Slovensku.	

2. Chémia je v každom priemyselnom odvetví.	Na	Slovensku	momentálne	nie	je	škola	s	takou	širokou	ponukou	
vzdelania	v	chemických	a	potravinárskych	technológiách.	Organické	a	anorganické	výroby;	biotechnológie,	biochémia	
a	biomedicína;	kvalita	potravín,	výživa	a	kozmetika;	ekologické	plasty,	papier	a	celulóza,	vlákna	a	textil;	polygrafia	
a	fotografia;	čistenie	a	úprava	vôd,	spracovanie	odpadov;	ochrana	kultúrneho	dedičstva;	nové	lieky;	automatizácia	
a	informatizácia	v	chémii...	Určite	si	vyberieš.	Nezamestnanosť našich absolventov je minimálna	(podľa	
oficiálnych	štatistík	menej	ako	2	%).	Navyše,	väčšina	z	nich	sa	zamestná	vo	vyštudovanom		odbore.

3.	 Ponúkame	aj	bezplatné štúdium v nultom ročníku.	V	ňom	sa	zdokonalíš	v	matematike,	fyzike	a	chémii.	
Budeš	riadnym	študentom	konverzného	programu	s	nárokom	na	internát	a	štipendium.	Tu sa doučiš všetko 
tak, aby si zvládol ďalšie štúdium bez problémov. 

4.	 Budeš	bývať v zrekonštruovaných internátoch s kvalitným internetom.	Od	brány	internátu	sa	dostaneš	
na	fakultu	mestskou	hromadnou	dopravou	za	10	minút.	

5.	 Za	posledné	roky	sme	výrazne	skvalitnili	a	zmodernizovali	vybavenie	našich	laboratórií.	Naučíš sa	v	nich	
pracovať so špičkovými prístrojmi.	Väčšinu	nášho	výskumu,	základného	aj	aplikovaného	pre	potreby	
priemyslu,	robíme	spolu	s	našimi	študentmi.	

6. Štúdium	chémie	a	moderných	chemických	technológií	dáva odpovede na otázky udržateľnosti, zdravia, 
bezpečnosti a budúcej existencie našej planéty.	

7. Všetky naše tituly sú automaticky uznávané v EÚ.	Navyše	môžeš	získať	aj	titul	európskeho	inžiniera	
(EUR	ING).	Počas	štúdia	sa	môžeš	zdokonaliť	v	cudzích	jazykoch.	Počnúc	budúcim	rokom	môžeš	v	rámci	štúdia	
bezplatne	získať	aj	celosvetovo	uznávaný	certifikát	znalosti	technickej	angličtiny	(IEEE	+	Cambridge	University	Press).	

8.	 Počas	štúdia	nájdeš	bohaté športové vyžitie na našich športoviskách.	Máme	telocvične,	športovú	halu,	
vonkajšie	ihriská	pri	internátoch.	Našim	študentom	ponúkame	aj	špecifické	aktivity,	ako	sú	vodácke	splavy,	
lyžiarske	sústredenia	atď.	

9.	 Počas	štúdia	môžeš	získať	aj	rôzne štipendiá;	napr.	za	bakalárske	štúdium	až	2	000	€.	

10.	Vďaka	programom	Erasmus	môžeš	bezplatne	študovať	v zahraničí až 4 semestre.	Toto	štúdium	Ti	bude	
na	fakulte	uznané	v	plnom	rozsahu.	

NAŠI ABSOLVENTI SA BUDÚCNOSTI NEMUSIA OBÁVAŤ. ONI JU TVORIA! 

Viac	si	môžete	prečítať	na	https://www.najlepsiaskola.sk/	

Radlinského 9  •  812 37 Bratislava  •  www.fchpt.stuba.sk

Prihlášky:  
do	30.	4.	2022	
(prvé	kolo)

do	10.8.	2022
(druhé	kolo)



Chceš sa stať architektom alebo dizajnérom? 
Študuj u nás!

Môžeš vybrať z dvoch študijných programov: ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS  
alebo DIZAJN.  4-ročné štúdium Ti umožní získať titul „bakalár“. S ním môžeš pracovať  
v architektonických a dizajnérskych štúdiách. Počas štúdia Ti sprostredkujeme všetky teoretické  
a praktické poznatky z oblasti architektúry, dizajnu, umenia a vedy, ktoré v budúcnosti určite využiješ. Štúdium je 
prepojené s praxou, takže získaš jedinečnú možnosť podieľať sa na skutočne realizovaných projektoch. 
U nás môžeš pokračovať aj v druhom stupni štúdia. Trvá dva roky a po jeho úspešnom absolvovaní získaš titul 
INŽINIER ARCHITEKTÚRY (študijný program Architektúra) alebo MAGISTER UMENIA (študijný program Dizajn).

Prečo si vybrať našu fakultu?     
Je jedinou svojho druhu na Slovensku, takže niektoré odbory môžeš študovať iba u nás. Ponúkame Ti unikátne 
spojenie umenia, vedy a techniky. Ateliéry aj predmety si zväčša vyberáš sám podľa toho, čo Ťa najviac 
baví. Počas štúdia môžeš vycestovať na jednu z 50 partnerských zahraničných univerzít a absolvovať výmenný 
pobyt (Nemecko, Anglicko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko či Portugalsko). Nebude Ti smutno, ani 
ak zostaneš na Slovensku. Máme detašované pracovisko v Banskej Štiavnici, kde sa naši študenti radi vzdelávajú, 
kreslia na výtvarných plenéroch, či konzultujú svoju ateliérovú tvorbu. Väčšina našich študentov je z celého Slovenska, 
môžeš s nimi zdieľať naše internáty. Sú umiestnené len na skok od centra mesta, aj od fakulty. Okrem 
riadnej výuky máš veľa ďalších možností na rozšírenie svojich obzorov. Naši starší študenti robia skvelé podujatia 
v Kreatívnom centre FAD, ktoré máme priamo v budove fakulty. Zažiješ tu prednášky, workshopy, diskusie, 
premietanie filmov, predstavenia, vernisáže, koncerty, ale aj nezabudnuteľné eventy, na ktoré my, architekti 
a dizajnéri, nedáme dopustiť! 

Ako sa pripraviť na prijímačky?
Ich úspešné zvládnutie Ti otvorí dvere k štúdiu. Prijímacie konanie pozostáva z rôznych 
talentových a kreatívnych úloh. Odporúčame poctivú prípravu na ne. Kompletné 
informácie o prijímacom konaní a jednotlivých úlohách, spoločne s ukážkami prác 
z minulých rokov, nájdeš na webovej stránke našej fakulty.

Námestie slobody 19  •  812 45 Bratislava 1  •  www.fad.stuba.sk

Prihlášky:  
do 31. 5. 2022 

(druhé kolo, výlučne 
elektronicky)



VEDEL SI, ŽE

na Slovensku v súčasnosti chýba až 20 000 programátorov?
V Európe ich chýba dokonca až 900 000. Zaplň medzeru na trhu!
 
•	 Be FIIT for World
 FIIT je jediná fakulta na Slovensku a v Českej republike, ktorej študijné programy sú  akreditované 

Institution of Engineering and Technology (IET). Rovnakú akreditáciu má Oxford či Cambridge.

•	 Be FIIT for Innovation
 Naši pedagógovia motivujú študentov pracovať s najmodernejšími technológiami, čím získajú 

veľkú výhodu pri nástupe do zamestnania.

•	 Be FIIT for Life
 Naši absolventi sú spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl najlepšie platenými 

zamestnancami (2 200 € = nástupný plat FIITkára v roku 2019).

•	 Be FIIT for Networking
 Odborníci z IT sveta prednášajú na našej fakulte a spolupracujú na zaujímavých výskumných 

projektoch.

•	 Be FIIT for Practice
 Číslo 1 v uplatnení absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce (až 94 % našich 

absolventov pracuje vo svojom odbore).

•	 Be FIIT for Fun
 Budova našej fakulty s moderným vybavením patrí k najnovším na Slovensku. Pravidelne tu 

organizujeme študentské akcie, napríklad FIITkovicu, na ktorej Ťa radi uvidíme.

Ilkovičova 2  •  842 16 Bratislava 4  •  www.f iit.stuba.sk  •  info@fiit.stuba.sk

Prihlášky:  
do 31. 3. 2022



ÚSTAV MANAŽMENTU

Vazovova 5  •  812 43 Bratislava 1  •  www.um.stuba.sk

Na našom univerzitnom ústave Ti ponúkame  štúdium  
vo 2 akreditovaných študijných programoch:
• priestorové plánovanie
• investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Priestorové plánovanie
Ako jeho absolvent:
• získaš poznatky dôležité  pre zvládnutie manažmentu priestorovo-plánovacích činností, inventarizačných 

a analytických prác, realizačného manažmentu v oblasti priestorového rozvoja
• budeš schopný koordinovať prácu špecialistov pri identifikácií a analýzach stavu priestorových systémov, 

stanovovaní ich rozvojových potenciálov, spracovávaní operačných rozvojových plánov, príprave rozvojových 
projektov a manažovaní realizačnej fázy rozvojových koncepcií a výkone územného rozhodovania

• uplatníš sa v plánovacom procese, v manažmente realitného trhu a rozvojových projektov, v riadiacom 
procese územného rozvoja vidieckych sídiel, miest a ich častí, regiónov, a to na celoštátnej úrovni 
i v celoeurópskych štruktúrach

Investičné plánovanie v priemyselnom podniku
Ako jeho absolvent: 
• staneš sa odborníkom so samostatnou rozhodovacou právomocou
• dokážeš riešiť parciálne problémy priemyselných podnikov, ktoré sa týkajú najmä odborných manažérskych, 

ekonomických, informačných, právnych a ďalších otázok podnikových procesov 
• zvládneš analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní 
• získaš znalosti z riadenia technického, technologického a výrobného procesu i logistiky
• uplatníš sa ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný zamestnanec v oblasti 

plánovania, riadenia a hodnotenia investícií v priemyselných podnikoch, štátnej správe, alebo vo vzdelávacej 
sústave a pod.

 Čo u nás nájdeš?
• priateľské a korektné prostredie s dobrou komunikáciu medzi študentmi, študijným oddelením, pedagógmi 

a vedením ústavu
• firemnú kultúru založenú na vzájomnej úcte, rešpekte a dôvere vo vzťahu pedagóg - študent
• vysokú odbornú úroveň práce pedagógov, ktorá vychádza z prirodzenej autority, teoretických vedomostí, 

odborných, praktických i zahraničných skúseností
• možnosť študovať na zahraničných partnerských univerzitách vďaka výmenným študijným pobytom 

ERASMUS
• interdisciplinárny prístup k problematike, založený na spolupráci s jednotlivými fakultami  

a pracoviskami STU Prihlášky:  
do 30. 4. 2022







 

 



        Stavebná fakulta
              Žilinská univerzita v Žiline 

www.stavitelstvo.sk

ATRAKTÍVNE AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

DENNÉ ŠTÚDIUM

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

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

 staviteľstvo – geodézia a kartografia - technológia a manažment stavieb

TERMÍNY

Podanie prihlášok 1. kolo do 31.03.2022
                                  2. kolo do 12.08.2022

Prijímacie konanie 1. kolo 10.06.2022
                                   2. kolo 25.08.2022

Deň otvorených dverí 10.02.2022

Atraktívne študijné programy - štipendiá - možnosť študijných pobytov
 v zahraničí - odborná prax - nové učebne a zrekonštruované špičkové 

laboratóriá – unikátny výskum a spolupráca s praxou – športové
a kultúrne aktivity – bohatý študentský život - BIM

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

 PEVNÉ  ZÁKLADY  SVOJEJ #KARIÉRY  SI  POSTAVÍŠ U NÁS 
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Na Trnavskej univerzite 
hľadáme pravdu,

učíme pravdu
a radujeme sa z pravdy.

Naše pevné korene siahajú až do roku 1635. 

Najlepšie akademické tradície sme oživili v roku 1992. 

Stali sme sa prvou slobodnou univerzitou na Slovensku, 
ktorá vznikla po páde komunizmu. 

Trnava je dnes vďaka nám
„malý Cambridge“.

truni.sk/uchadzac

1 9 9 2

2 0 2 2

30 ROKOV 
OBNOVENEJ 
TRNAVSKEJ 
UNIVERZITY





NEBUĎ JEN KRABICE TEORIE,
ZÍSKEJ VZDĚLÁNÍ I PRAXI

INOVATIVNÍ PODNIKÁNÍ
Studijní program Inovativní 
podnikání je unikátní způsob 
vzdělávání, který upřednostňuje 
tvůrčí podnikatelskou praxi před 
teorií, sdílený prostor před školní 
lavicí a týmový dialog před 
jednostranným výkladem učitele.

Inovativní podnikání vychází Inovativní podnikání vychází 
z finského vzdělávacího konceptu 
Team Academy®. 

VYBER SI SVŮJ PROGRAM:
 Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví   Cestovní 

ruch a turismus  Digitální business  Ekonomika 
a management  Specializace Finance, účetnictví a daně 

 Specializace Obchod a marketing  Specializace 
Podnikání  Finance a účetnictví  Inovativní podnikání 
  Management v sociálních službách   Manažerská 

informatika  Marketing  Mezinárodní obchod 
 Veřejná ekonomika a správa

WWW.STUDUJOPF.CZ

WWW.INOVATIVNIPODNIKANI.CZ

Nabízíme ti jednoduchý začátek,
průběh a závěr je už ve tvých rukách...



TU SA ZAČÍNAJÚ ÚSPEŠNÉ PRÍBEHY
Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších 
škôl na svete. Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej 
elite. Vieme, čo je úspech. 
A pomôžeme ho dosiahnuť aj vám.

ROBÍME OZAJSTNÝ VÝSKUM
Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolu-
podieľali aj na vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom 
však žije každá naša fakulta. Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu 
najlepších vedeckých výstupov zo všetkých slovenských univerzít. Posúva-
me hranice poznaného. Chcete byť pri tom?

PRAXUJTE, STÁŽUJTE, ZAŽÍVAJTE
Nie je nič praktickejšie než dobrá teória – ale my ponúkame aj stáže, praxe 
a možnosť vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich 
odborov prináša kvalitné teoretické poznatky a zároveň aj zážitok praxe.

POĎTE S NAMI DO SVETA
Vďaka členstvu UK v najvýznamnejších európskych univerzitných združe-
niach a množstvu partnerských zmlúv so zahraničnými univerzitami máte 
možnosť vycestovať do takmer 40 krajín sveta. V rámci programu Erasmus+ 
je UK na Slovensku lídrom – na erasmácke pobyty do zahraničia vyslala už 
viac ako 8000 študentov.

MÁTE NA VÝBER
Ponúkame  900 študijných programov na 13 fakultách. Mnohé z nich 
ponúkame ako jediná slovenská univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva 
cez manažment až po teológiu. 

PRÁVNICKÁ FAKULTA  
Termín podania prihlášky: 30. 4. 2022
www.flaw.uniba.sk
FB: flaw.uniba
studium@flaw.uniba.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Termín podania prihlášky: 28. 2. 2022
www.fphil.uniba.sk
FB: fphil.uniba
so@fphil.uniba.sk 

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY 
A ŠPORTU 
Termín podania prihlášky: 28. 2. 2022
www.fsport.uniba.sk
FB: ftvsukba 
ludmila.blatna@uniba.sk

JESSENIOVA LEKÁRSKA
FAKULTA V MARTINE 
Termín podania prihlášky: 28. 2. 2022
www.jfmed.uniba.sk 
FB: Jessenius.Faculty.Medicine 
stud@jfmed.uniba.sk

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ 
BOHOSLOVECKÁ FAKULTA
Deň otvorených dverí: 8. 5. 2022
Termín podania prihlášky: 30. 4. 2022
www.frcth.uniba.sk
FB: rkcmbf / sd@frcth.uniba.sk

FAKULTA MANAGEMENTU
Termín podania prihlášky: 31. 3. 2022
www.fm.uniba.sk
FB: fm.uniba
so@fm.uniba.sk

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA
Termín podania prihlášky: 31. 3. 2022
www.fevth.uniba.sk
FB: EBF.UK
mokosova@fevth.uniba.sk 

FAKULTA SOCIÁLNYCH 
A EKONOMICKÝCH VIED
Termín podania prihlášky: 31. 3. 2022
www.fses.uniba.sk
FB: fsevuk / IG: fsev.uk
studijne@fses.uniba.sk

FARMACEUTICKÁ 
FAKULTA
Termín podania prihlášky: 28. 2. 2022
www.fpharm.uniba.sk
FB: farmaceuticka.fakulta
faf.studijne@uniba.sk

LEKÁRSKA FAKULTA
Termín podania prihlášky: 28. 2. 2022
www.fmed.uniba.sk
FB: fmed.uniba
studijne.veduci@fmed.uniba.sk

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
Termín podania prihlášky: 31. 3. 2022
www.fedu.uniba.sk
FB: fedu.uniba
so@fedu.uniba.sk

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY 
A INFORMATIKY 
Deň otvorených dverí: 8. 6. 2022 
Termín podania prihlášky: 31. 3. 2022
www.fmph.uniba.sk
FB: MatFyzjeIn / prijimacky@fmph.uniba.sk

PRÍRODOVEDECKÁ 
FAKULTA 
Termín podania prihlášky: 15. 3. 2022
www.fns.uniba.sk
FB: fns.uniba.sk
prif.so@uniba.sk

UNIVERZITA KOMENSKÉHO 
V BRATISLAVE

KAŽDÝ ROK SA U NÁS STRETNE 
VIAC AKO 22 000 ŠTUDENTOV

KTORÚ FAKULTU SI VYBERIETE VY?

NEPRESTAŇ 
SA PÝTAŤ

NEPRESTAŇ 
SA PÝTAŤ



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

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

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

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

PRÍRODOVEDECKÁ
FAKULTA UK

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 15. 3. 2022 www.fns.uniba.sk 

fns.uniba.sk
prif.so@uniba.skPOPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

50 EUR (ZA PAPIEROVÚ PRIHLÁŠKU)
15 EUR (ZA ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU)

WWW.BUDPRIRODOVEDCOM.SK



FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY
A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
DO 31. 3. 2022

pre akademický rok 2022/23

NAŠE PROGRAMY
SPÁJA MATEMATIKA,
KRÁĽOVNÁ VIED

Matematika z gr. μαθηματικός
(mathematikós) = milujúci poznanie

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

8. 6. 2022
pre stredoškolákov

z nižších ročníkov

700 populárno-vedeckých
prednášok a videí na zaujímavé
témy zo všetkých našich
študijných programov

YouTube.com/MatFyzJeIn

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

facebook.com/matfyzjein
instagram.com/matfyzjein

Matematika          Ekonomická a finančná matematika

Manažérska matematika         Poistná matematika

Počítačová grafika a geometria

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Fyzika          Biomedicínska fyzika

Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika

Technická fyzika          Astronómia a astrofyzika

Meteorológia a klimatológia          Fyzika plazmy

Fyzika tuhých látok          Jadrová a subjadrová fyzika

Optika, lasery a optická spektroskopia

Teoretická fyzika          Physics of the Earth

Informatika          Aplikovaná informatika

Bioinformatika     Dátová veda     Kognitívna veda 

Učiteľstvo: matematika, deskriptívna geometria,

fyzika, informatika (v kombináciách)



Ústav aplikovanej psychológie
Špecializujeme sa na psychológiu zameranú 
na riešenie praktických problémov. Vďaka 
dlhším hodinám môžeme ísť viac do hĺbky 
a naši prednášajúci patria k výskumníkom 
medzinárodnej úrovne. Po štúdiu sa môžeš 
uplatniť napríklad v personalistike, marketingu, 
manažmente, poradenskej psychológii, 
psychoterapii, ale aj v klinickej psychológii.  

Ústav ekonómie
U nás budeš mať možnosť absolvovať predmety 
ako mikro a makroekonómia, teória hier 
simulácie alebo finančne investovanie. Naši 
vyučujúci v tebe podnietia logické myslenie, 
naučíš sa otázky správne položiť, nájsť na 
ne presné odpovede a diskutovať o nich. Na 
fakulte stráviš za týždeň päť predmetov po 
štyri vyučovacie hodiny, čo ti umožní vysokú 
flexibilitu.

Ústav európskych štúdií 
a medzinárodných vzťahov
Ak nechceš na problémy na Slovensku a vo 
svete len nadávať, ale chceš hľadať spôsoby, 
ako ich riešiť, pridaj sa k nám. Medzinárodnými 
vzťahmi tu priam žijeme! Veľa predmetov 
budeš mať v angličtine. U nás sa z teba stane 
kriticky mysliaci človek pripravený zmeniť svet 
k lepšiemu. A to sa oplatí.

Ústav mediamatiky (Martin)
Toto štúdium ťa pripraví na život a prácu v 21. 
storočí. Čaká ťa veľa praxe už od prvého ročníka. 
Praktické zručnosti spoločne podoprieme 
teóriou, kreatívnym nápadom poskytneme 
zázemie a techniku a neobídeme ani správne 
vedecké bádanie.
Ľahko sa uchytíš ako kreatívec, tvorca webov, 
grafik, marketér, dátový analytik, projektový 
manažér. 

Ústav sociálnej antropológie
U nás sa dozvieš a zažiješ veci, ktoré ti umožnia 
vidieť ľudí v nových súvislostiach. Budeš mať 
menej predmetov, pôjdeš však viac do hĺbky. 
Dozvieš sa veľa o takých javoch a ľudských 
výtvoroch, ako sú náboženstvo, politika, 
ekonomika či ako funguje nacionalizmus 
a najmä to, ako tieto fenomény súvisia 
navzájom. Okrem toho ťa čaká skvelý terénny 
výskum. 

Ústav verejnej politiky
Medzi našich absolventov a absolventky patria 
vládni analytici, starostovia, ale aj ekonómovia 
či novinári. Učiť ťa budú medzinárodne uznávaní 
akademici. Študijný program bol zostavený 
s pomocou zahraničných odborníkov tak, aby 
zodpovedal štandardom moderného vzdelávania 
a potrebám dnešného sveta. Prednášky sú 
obohatené o diskusie s odborníkmi z praxe.

Až 96 % našich absolventov si nájde 
prácu do pol roka po skončení školy 
– a ty môžeš byť jedným z nich.
Vyber si štúdium na jednom z našich
šiestich ústavov.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 31. 3. 2022*

*TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
V ANGLICKOM JAZYKU VČAS ZVEREJNÍME NA NAŠOM WEBE 

A SOCIÁLNYCH SIEŤACH.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 40 EUR

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

FAKULTA SPOLOČENSKÝCH 
A EKONOMICKÝCH VIED UK



PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA Š.P.
MANAŽMENT A PODNIKANIE:

• skúška z matematiky 
• skúška z anglického jazyka

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

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

• ústna skúška (motivačný rozhovor) 
v nemečine alebo francúzštine 

• bude realizovaná cez konferenčný 
videohovor pred komisiou

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

• ústna skúška (motivačný rozhovor 
v angličtine 

• bude realizovaná cez konferenčný 
videohovor pred komisiou

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA EXTERNÉ 
ŠTÚDIUM:

• bez prijímacej skúšky

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

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

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

DO 31. 7. 2022

UCHÁDZAČOV ZO SR 
80 EUR PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA

PRIPRAVUJEME LÍDROV 
BUDÚCNOSTI

FAKULTA 
MANAGEMENTU UK

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

YouTube kanál FM UK:

Web pre uchádzačov:

EDUNIVERSAL RANKING



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

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

ČO VÁS ČAKÁ NA FM UK:

• Vyučujúci s medzinárodnými skúsenosťami alebo z praxe.

• Moderné vzdelávacie prístupy s prepojením na prax.

• Spolupráce s manažérmi a podnikateľmi pri rozvoji predmetov.

• Perspektívne študijné zameranie.

• Kvalitná  jazyková  príprava.

• Odborné predmety vyučované v anglickom, nemeckom, 

francúzskom jazyku, reagujúce na požiadavky praxe.

• Prax v odbore počas štúdia.

• Ponuka výmenných programov a stáží Erasmus+.

• Možnosť navštevovať predmety spolu so zahraničnými študentmi.

• Výučba s využitím moderných sofvérových riešení.

• Vysoký dopyt po absolventoch  od najlepších zamestnávateľov.

• Študentské organizácie v ktorých je možné nadobúdať praktické 

zručnosti a rozvíjať svoj talent.

• Silný network šikovných študentov a absolventov.

FAKULTA MANAGEMENTU 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE



VIETE ŽE...
RUBRIKA O UNIVERZITÁCH
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Fakulta managementu, UKBA
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STU v Bratislave

Vedeli ste o tom, že Jesseniova lekárska fakulta v Martine každoročne organizu-je medzinárodné medicínske hry MedGames?

Jesseniová lekárska fakulta, UKBA

Vedeli ste, že Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky vyvinula patentovaný systém 
AMOS, ktorý slúži na pozorovanie oblohy 
a určovanie dráh meteorov?

Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky, UKBA

Vieš o tom, že Trenčianska univerzita po- núka kvalitné prostredie nielen na štúdi-um, ale aj relax v podobe oddychových zón a aktívneho športu?

Trenčianska univerzita v Trenčíne

Viete že, územie nášho internátneho mes-ta Mlyny UK bolo v treťohorách zaplavené slanou vodou Panónskeho jazera?

Prírodovedecká fakulta, UKBA

Vedeli ste, že PRAF UK má vlastnú súdnu sieň? Slúži na simulované súdne spory, kde študenti môžu zažiť pravú atmosféru pojednávaní so skutočnými odborníkmi z právnej problematiky.

Právnická fakulta, UKBA

34



Vedeli ste, že vďaka výskumu odborníkov 

z EBF získavame radikálne nový pohľad 

na listy svätého Pavla? Dostupné pra-

mene o živote sv. Pavla naznačujú, že až 

do smrti sa pokladal za farizeja.

Evanjelická bohoslovecká 
fakulta, UKBA

Vedeli ste, že študenti Lekárskej fakulty 
UK vymysleli 3D virtuálnu pitevňu?

Lekárska fakulta, UKBA

Viete, že Trnavská univerzita otvára nový 

program counselling? Ide o sociálnu pre- 

venciu v záťažových situáciách. Nový od- 

bor sa formoval osem rokov.

Trnavská univerzita v Trnave
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Filozofická fakulta, UKBA
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Pedagogická fakulta, UKBA

Vedeli ste, že vedci z Farmaceutickej fa- 

kulty UK zistili, že pridaním “ hlienu“  do 

probiotík sa tieto kultúry baktérií lepšie 

udržia na stene čreva?

Farmaceutická fakulta, UKBA

Vedeli ste, že výskum Fakulty telesnej vý- chovy a športu pomohol vytvoriť lineárny legpress, ktorého inovácia spočíva v tom, že odpor nevytvárajú klasické závažia, ale elektromotor.

Fakulta telesnej výchovy a športu, UKBA
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Sme výskumná univerzita a poznajú nás v Európe i vo svete. Pra-
videlne sledujeme svoje umiestnenie v medzinárodných rebríčkoch 
univerzít, ktoré kladú v hodnotení dôraz na kvalitu vedy, výskumu 
a výučby. Naši vedci prispievajú k nájdeniu lieku na rakovinu, študen-
ti práva pomáhajú občanom, ktorí si nemôžu dovoliť profesionálnu 
právnu pomoc. Experti z Filozofickej fakulty skúmajú vplyv jazyka na 
myslenie ako aj samotné myslenie a spoločnosť. Rozširujeme praco-
viská zamerané na kybernetickú bezpečnosť, spájame sa s vedcami zo 
zahraničia a podnikáme výpravy naprieč časom, aby sme porozumeli 
základom fungovania sveta.

Ako jedna z mála slovenských univerzít máme vlastné pora-
denské centrum, kde ti poradíme nielen s kariérou. UNIPOC poskytuje 
všetkým študentom bezplatne psychologické, sociálne, právne, karié-
rové poradenstvo a poradenstvo pri problémoch s učením. Pozornosť 
je venovaná aj starostlivosti o uchádzačov a študentov  so špecifický-
mi potrebami. Chceš popri štúdiu pracovať a naberať prax na stáži? 
V apríli pre teba máme Deň kariéry. Podnikni niečo!, Nauč sa učiť, Ži-
voToPíš alebo Autogénny tréning sú len ochutnávkou zo všetkého, čo 
majú pre teba pripravené naše kariérové poradkyne.

Veda je nikdy nekončiaca cesta za novými poznatkami.  
Špičková infraštruktúra vo výučbe a odborná prax ťa pripravia na vý-
borné uplatnenie sa. Svetoví vedci a laboratóriá ti otvoria dvere k rie-
šeniu problémov ľudstva. Veď možno práve ty si nositeľom/-kou ďal-
šej Nobelovej ceny. Oceníš aj individuálny prístup vyučujúcich, skvelé 
knižnice, virtuálnu študovňu, univerzitnú predajňu kníh, prístupy 
k zdrojom informácií alebo prvotriedne učebne, zrekonštruované  
posluchárne, či atraktívne televízne a rozhlasové štúdio.

Internátny život je tým pravým korením vysokoškolskej školy. 
Spolubývajúcich, ktorí ti vždy pomôžu prekonať nástrahy nekoneč-
ného učenia sa, vždy rád/-a stretneš aj po rokoch. Naše študentské 
domovy, sú skutočným domovom pre viac ako 2000 študentov počas 
ich štúdia na UPJŠ. Stanú sa aj tvojím? Na svoje si prídeš, aj keď obľu-
buješ zdravé stravovanie. Ponuka bezmäsitého menu v študentských 
jedálňach ťa iste milo prekvapí.

Záleží nám na zdravom životnom prostredí. Tiež  triediš odpad 
podľa farby koša? Pridaj sa s nami k „pretekom k nule“ (Race to Zero) 
a ochráň našu prírodu! UPJŠ vytvára podmienky pre zelenšiu budúc-
nosť, budujeme infraštruktúru pre ekologickú dopravu a študentov  
 i zamestnancov podporujeme pri využívaní ekodopravy. Pomáhame 
mestu Košice zlepšiť životné prostredie a budúcnosť vidíme aj  vo vý-
skume vodíka. Naprieč našimi fakultami ťa radi privedieme  k pozna-
niu, že každý z nás má kľúč k zdravšej budúcnosti.

Môžeš sa tešiť na podujatia, na ktorých sa nielen zabavíš, ale 
využiješ aj svoj potenciál. Dni otvorených dverí, univerzitné dni špor-
tu, detská univerzita, študentské vedecké konferencie, fakultné plesy, 
Sciencefest atď. Na Dni kariéry sa stretneš s potenciálnymi zamest-
návateľmi a zažiješ pracovné pohovory priamo na univerzite. Spolky 
študentov ti doprajú rozvoj v tvojom odbore, pričom získaš kontakty 
do budúcna. Si aktívny/-a a máš organizačného ducha? Hľadáme am-
basádorov UPJŠ! Pravdaže za štipko!

Internáty, knižnice, laboratóriá, prvotriedne prístroje... Najmo-
dernejšie vybavenie je ti k dispozícii. U nás uvidíš mikroskop nie spoza 
chrbtov spolužiakov, ty budeš cez neho skúmať bunky a reťazce biel-
kovín. Na našich právnych klinikách ťa naučíme plávať v mori parag-
rafov a v najväčšom simulátorovom centre virtuálnej medicíny z teba 
vytesáme lekára. Či už ťa baví slovenčina, angličtina alebo nemčina, 
máme pre teba najmodernejšie tlmočnícke programy a skúsených 
pedagógov. Praxou ťa môžeme doviesť do štátnej správy alebo až do 
európskych inštitúcií. Dobehni s nami do cieľa všetkých pretekov, na 
tvoje výkony máme prichystané športoviská, telocvične a posilňovne 
na Ústave telesnej výchovy a športu.

Mesto Košice si získa každého. Hlavná ulica plná kaviarní 
a reštaurácií, ale i ticho bočných uličiek - kolorit, ktorý si zamiluješ. 
Študentské párty? Nie je problém! Odmenu za výkon na skúške oslá-
viš v kruhu spolužiakov na parkete. Keď ťa unaví ruch mesta, spomaľ 
a nechaj sa uniesť kultúrou metropoly východu, ktorá bola a je vždy 
jedinečná. Energiu načerpáš v niektorom z mnohých parkov, v našej 
botanickej záhrade alebo blízko Košíc. Čaká ťa šesť národných parkov, 
pamiatky UNESCO a zážitky vyrážajúce dych... Len tak mimochodom, 
košický vietor ešte nikdy nikoho neodfúkol, čiže sa nemusíš báť.

VÝSKUMNÁ UNIVERZITA PORADENSKÉ A KARIÉROVÉ SLUŽBY

ODBORNOSŤ POTREBNÁ VO SVETE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE 

ZELENÁ EKOUNIVERZITA UNIVERZITNÉ PODUJATIA 

VYTVÁRANIE MOŽNOSTÍ KVALITNÉHO PROSTREDIA ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT V METROPOLE VÝCHODU 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kto mi 
poradí?

Košice

Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciachupjs_košice



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.MPROGRAMY 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. a PhDr. ŠTÚDIUMPaedDr. a PhDr. ŠTÚDIUM

Rigorózne konanie v študijných odboroch Učiteľstvo 
a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment a možnosť 
získať titul PaedDr. a PhDr.

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAMDOKTORANDSKÝ 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 PROGRAMYMAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Manažment
Učiteľstvo ekonomických predmetov

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMYBAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Učiteľstvo praktickej prípravy 
Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Manažment
Manažment 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!





Práca ?

Europersonal ti pomôže 
a zabezpečí všetky potrebné
informácie a pracovné ponuky 
v rámci  Slovenska, Nemecka, 
Švajčiarska

Brigáda?
Zahraničie ? 

Viac informácií 

Sme stabilnou agentúrou s dlhoročnými 
skúsenosťami v oblasti personálneho 

leasingu a ľudských zdrojov. PÔSOBÍME 
NA SLOVENSKOM, ČESKOM, RAKÚSKOM, 

NEMECKOM A ŠVAJČIARSKOM trhu  práce. 

Ponúkame pracovné pozície  v rámci 
jednotlivých  segmentov  priemyslu  

ako  sú  logistika  a skladovanie, 
automobilový  a potravinársky  

priemysel,  brigády  v rámci  
obchodu  a služieb. 

EPF Group, a.s., Mlynské  Nivy 
70, 821 05 Bratislava 

0800 500 502   
praca@pracahned.eu
www.pracahned.eu
www.e-personal.eu 

KTO SME?  

ZAMESTNÁVATELIA
PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV







1 NEVHODNÉ OBLEČENIE
Na pracovný pohovor sa určite neobliekajte ne-
formálne. Rifle a tričko pravdepodobne nebudú 
tým správnym oblečením. Dajte prednosť obleku 
či kostýmu alebo slušným nohaviciam v kombinácii 
s vyžehlenou košeľou na gombíky alebo svetrom. 
Ak si nie ste istý, vždy sa môžete opýtať personalistu, 
akými pravidlami obliekania sa riadi dané pracovisko a 
podľa nich si vybrať oblečenie na pohovor.

2 NESKORÝ PRÍCHOD NA POHOVOR
Ak na pohovor budete meškať, dáte tým najavo, že si neviete do-
bre rozvrhnúť čas a nemáte utriedené priority. Radšej si poskytnite dosť 
času na príchod na pohovor pre prípad, že natrafíte na zápchu, alebo 
vás zdrží niečo iné.

3 INFORMÁCIE O ZAMESTNÁVATEĽOVI
Odporúča sa počas pohovoru položiť zopár otázok o spoločnosti ale-
bo pozícii. Predtým by ste si však mali čo-to zistiť, aby ste predvied-
li, že ste schopný samostatne pracovať so zdrojmi. Namiesto toho, 
aby ste na pohovor prišli úplne bez informácií, zistite o spoločnosti, 
pozícii a personalistovi, čo sa len dá.

Veľa ľudí si v rámci prípravy na pohovor zistí niečo o 
spoločnosti, do ktorej sa hlásia, a aktualizujú si 
životopis a zoznam referencií. Niektoré prešľapy 
sa však dejú až príliš často. Pri príprave na svoj 
ďalší pracovný pohovor majte na pamäti, že 
sa musíte vyhnúť niektorým bežným lapsu-
som. V tomto článku vysvetľujeme, prečo 
sú pohovory dôležité a uvádzame 6 chýb, 
ktorých sa treba vyvarovať. 

AKÉ CHYBY ROBIA UCHÁDZAČI NA 
POHOVOROCH NAJČASTEJŠIE? 
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S AKÝMI NAJČASTEJŠÍMI 
CHYBAMI SA STRETÁVATE 
PRI POHOVOROCH?

„Mladí ľudia sú po absolvovaní strednej školy zväčša plní energie, chuti, nápadov a túžby sa zamestnať. Avšak 
ich najčastejšou chybou pri aplikovaní na pracovný inzerát, je nedostatočná pozornosť pri prezeraní kritérií a 
požiadaviek na uchádzača. Nie je výnimkou, keď sa nám v e-mailovej schránke objaví reakcia od absolventa, 
na pracovnú ponuku vyžadujúcu viacročnú pracovnú prax v obore. Častokrát je životopis síce graficky zau-
jímavý, ale príliš stručný. Je dobré v ňom spomenúť aj pracovné činnosti a brigády, ktoré nesúvisia so štúdi-
om. Svedčí to o aktivite a zodpovednom prístupe uchádzača k práci. Chybou je aj nepripravenosť na pracovný 
pohovor, nedostatočný záujem a nízka informovanosť o spoločnosti, či konkrétnej pracovnej pozícii. Prílišné 
sebavedomie alebo, naopak, veľmi nízka sebadôvera, tiež nie je bránou k víťazstvu vo výberovom procese.“

Ing. Katarína Handžáková (Senior Recruitment Manager) 
EPF Group

„Najčastejšie je to nepripravenosť kandidátov na pracovný pohovor, neznalosť 
základných údajov o spoločnosti a tiež schopnosť odprezentovať sa. Kandidát 

má byť na pracovnom pohovore presvedčivý, reprezentatívny, pravdovravný a slušný.“

Zuzana Štanglová (Talent Acquisition & Learning Leader) 
Bekaert Hlohovec a.s., Bekaert Slovakia s.r.o.

6 KLADENIE OTÁZOK
Ak na pohovor prídete úplne bez otázok, dáte 
tým personalistovi najavo, že ste si nerobili žiad-
ny alebo takmer žiadny prieskum, alebo nemáte 
záujem zistiť viac o pozícii v spoločnosti. Radšej 
si pripravte niekoľko otázok, ktoré položíte počas 
pohovoru alebo na jeho konci, keď vám na to 
dajú priestor.

5 PRIVEĽA ROZPRÁVANIA
Neuzurpujte si konverzáciu tým, že väčšinu času budete 
hovoriť vy. V tom najlepšom prípade by pohovor mal 
byť rovnocennou konverzáciou medzi personalistom a 
uchádzačom. Namiesto toho, aby ste neustále rozpráva-
li a snažili sa zaplniť tiché miesta, klaďte personalistovi 
otázky alebo nechajte vedenie konverzácie naňho.

4 KLAMSTVÁ V ŽIVOTOPISE
Okrášliť niektoré položky v životopise môže byť lákavé, ale je to nečestné. Radšej 
na svojom životopise chvíľu popracujte a jednotlivé položky týkajúce sa pred-
chádzajúcich pracovných skúseností, zručností a kvalifikácií rozpíšte pravdivo, 
presne a pútavo.
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H Ľ A D Á M E  A B S O L V E N T O V

Si čerstvý absolvent
strednej školy?

gymnázií, dopravných, elektrotechnických,
strojníckych, stavebných a iných technických škôl.

Vyplň Online dotazník, alebo pošli životopis na email
kariera@zsr.sk a my ťa radi zaradíme do nášho tímu.

Bližšie informácie
nájdeš na
www.zsr.sk 
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Ak si študent na strednej škole, môže byť tvoj 
finančný rozpočet značne obmedzený. Je to 
úplne normálne a prešiel si tým úplne každý. 
V časoch, keď ešte nezarábaš, je dôležité uve-
domiť si, že nie všetko, čo vidíš na internete, aj 
potrebuješ. Čím skôr je potrebné mať v živote 
svoje priority a ísť si za nimi. Vždy a všade bude 
platiť, že peniaze nie sú všetko, ale na druhej 
strane, ak si popri škole privyrobíš, určite to 
nebude na zahodenie.

Písanie blogu alebo článkov
Ak si myslíš, že ti písanie ide, potom je to správne využiť! 
Môžeš sa rozhodnúť ísť dvomi cestami – prvou z nich je, 
že budeš písať vlastný blog. Predtým, ako začneš písať, 
uisti sa, že vieš o čom chceš tento blog tvoriť. Druhým 
dôležitým bodom je technická stránka. Blogy online sú 
stále veľmi populárne, avšak každý z nich funguje na niek-
torej z online platforiem. Ak máš určitú technickú zdat-
nosť, s realizáciou by nemal byť problém. Ak si však netrú-
faš, skús sa poobzerať po rôznych iných portáloch, ktoré 
články produkujú a možno ti niektorý z nich poskytne 
priestor na tvorbu. Ak budeš pracovať s vlastným blogom, 
treba počítať s tým, že ti pravdepodobne hneď zo začiatku 
nebude prinášať nič, avšak z dlhodobého hľadiska ti blog 
môže začať naozaj zarábať. A to predovšetkým v prípade, 
že budeš tvoriť zaujímavý, pravidelný a unikátny obsah. 
Blog zarába predovšetkým z reklám 3. strán.

Správa sociálnych sietí  
a online marketing
Ak ti písanie ide dobre, ale necítiš sa úplne na tvorbu 
vlastného obsahu, potom sa môžeš zamerať na sociálne 
siete. V súčasnosti je takmer každá spoločnosť minimálne 
na jednej zo sociálnych sietí, na ktorých chce predávať 
svoje produkty alebo služby. Skvelým spôsobom, ako si 
privyrobiť je tiež spravovať sociálne siete. Môžeš tak tvoriť 
text ku príspevkom, vymýšľať obsah, pomáhať pri tvor-
be obrázkov, či dokonca tvoriť reklamu na sociálnych 
sieťach. Táto skúsenosť ti môže okrem privyrobenia pri- 
niesť aj množstvo nových vedomostí. 

Sieťový marketing
Je taktiež veľmi populárnou formou zárobku popri stred-
nej škole. Sieťový marketing je vlastne predaj a propagá-
cia produktov inej spoločnosti. Pracoval by si pritom v 
tíme spolu s inými ľuďmi a tvoj zárobok predstavuje to, čo 
predáš. Výhodou sieťového marketingu je, že v podstate 
nebudeš potrebovať k tomu vôbec nič. Všetko pre teba 
zabezpečí daná firma. Sieťovým marketingom sa dá do-
siahnuť naozaj veľa, a to od skúseností až po veľmi dobrý 
zárobok.

Brigády v okolí
Môže sa tiež stať, že si netrúfaš na žiadnu z prác online, 
alebo rozbiehanie vlastného projektu. Vždy je však možné 
poobzerať sa, či napríklad v miestnych potravinách, su-
permarkete či inom obchode nehľadajú výpomoc. Rovna-
ko môžeš kontaktovať firmy v našej kategórií zamestná-
vatelia a informovať sa, či nehľadajú brigádnické posily.

Investovanie a formy 
pasívnych príjmov
V súčasnosti je tiež veľmi populárne mať pasívny príjem. 
Čím skôr sa naučíš investovať, tým lepšie. Nemusíš sa 
trápiť, ak v súčasnosti nemáš na investovanie veľký objem 
prostriedkov. Akákoľvek suma bude však pre teba plus. Ak 
ťa tento trh zaujíma, nie je nič jednoduchšie, než sa doň 
ponoriť hlbšie a zistiť, aké sú možnosti.

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

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

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

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

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

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

INOVATÍVNA ALTERNATÍVA
K VYSOKEJ ŠKOLE

70%
PRAX

30%
TEÓRIA

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

SOLUTIONS SLOVAKIA

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

PLATENÁ 
PRAX 
A ŠTIPENDIUM

NOTEBOOK
POČAS 
ŠTÚDIA

NAJNOVŠIE
TECHNOLÓGIE GARANTOVANÁ

PRÁCA

TITUL

 Dis. 

ODBORNÍCI
Z PRAXE

FMB_dualeducation@t-systems.com

Dual education dual_edu

PRE MUŽOV PRE ŽENY

Prihlasovanie pre akademický rok 2022/2023 je SPUSTENÉ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením elektronickej prihlášky 
na stránke www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/dualne-vzdelavanie
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