




Ako to je s tetovaním v armáde? Ako
prebieha vyučovanie?

Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava
Štefánika

www.nakac.sk

Študenti AOS stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Profesionálnemu vojakovi
v prípravnej štátnej službe patrí služobný plat vo výške minimálnej mzdy. Tým pádom mu prináleží aj
dovolenka. Víkendy bývajú spravidla voľné, v letných mesiacoch (júl) býva zväčša letné sústredenie.
Dovolenka sa čerpá počas augusta a počas zimných sviatkov.

Počas semestrov a medzi semestrami máme voľnosť pohybu? Cez víkendy
môžeme ísť kde chceme alebo počas leta alebo sme povinní sa zdržiavať v
priestoroch školy?

Tetovanie nesmie byť na viditeľnom mieste ako
je napr. tvár a podobne. Vyučovanie prebieha
formou prednášok a cvičení od pondelka do
piatku. Realizujeme aj vojenský program kadeta
vo forme napr. cvičení, letné a zimné športové
sústredenia a podobne.

Záleží na tom, ktorý študijný program budete
študovať. Niektoré študijné programy majú
matematiku len 1 semester - študijný
program Bezpečnosť a obrana štátu, na iných
sa s matematikou budete stretávať častejšie.

Aká náročná je matematika na vašej
akadémií?

V prípade vášho záujmu o letectvo máte možnosť prihlásiť sa buď ako kadet AOS na Leteckú fakultu
Technickej Univerzity v Košiciach v študijných programoch Pilot - špecializácia Pilot alebo Riadenie
letovej prevádzky, alebo v študijnom programe Letecká a kozmická technika. Taktiež máte možnosť
študovať priamo na Akadémii ozbrojených síl v technicky zameraných študijných programoch, akými
sú Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (strojárstvo), Vojenské spojovacie a informačné systémy
(informatika), Elektronické zbraňové systémy (elektronika).

Akým spôsobom je možnosť dostať sa k letectvu - buď k pilotom alebo
leteckým inžinierom, prípadne leteckým technikom - strojárom?

Ak úspešne ukončím vysokú školu, som
povinný ísť na vojenskú misiu do
zahraničia alebo to môžem odmietnuť?
Momentálne sú všetky zahraničné vojenské
misie dobrovoľné.

Ako funguje vrátenie financií (platu,
školného), pokiaľ neukončím školu
alebo neurobím skúšku?
Ak z dôvodov, ktoré sú určené v služobnom
predpise č.48/2019 ukončíte služobný pomer
počas prípravnej štátnej služby, budete musieť
vrátiť alikvotnú časť vynaložených nákladov za
vysokoškolské štúdium. Vychádza to cca 230 eur
na mesiac.

Má vaša akadémia nejaké
univerzitné rádio, pre ktoré by som
vedela pracovať? 
Rádio nemáme, ak by ale bol záujem a chuť,
nevidíme dôvod, prečo by sa študentské rádio
nemohlo zriadiť. :)

5:45 nástup, 5:50 - 6:10 ranné telesné
cvičenie, 6:40 raňajky, 8:00 vyučovanie na
základe rozvrhov, 13:00 obed a prípadné
vyučovanie poobede.

Aký je režim na internáte - budíček,
večierka, voľno a podobne?

Ak vám to bude tak vyhovovať, môžete aj
dochádzať.

Je povinné byť ubytovaný na internáte
alebo je možné na vyučovanie aj
denne dochádzať?

Profesionálna vojačka môže na farbenie vlasov
používať len odtiene prirodzenej farby vlasov
(čierna, hnedá, plavá a ryšavá farba). Používanie
neprirodzených odtieňov farieb vlasov
(napríklad modrá, zelená, červená, žltá, fialová
farba a ich kombinácie), melíru, ako aj ozdôb vo
vlasoch nie je povolené. Môžete mať,
samozrejme, aj krátky zostrih.

Môže mať záujemkyňa farebné vlasy
typu červená, modrá alebo to musia
byť tmavé prípadne blond vlasy?
Môže byť krátky zostrih typu na ježka
alebo úplne ostrihané ?



Trnavská univerzita v Trnave
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Absolvent je oprávnený pracovať v oblasti prípravy mládeže na život v manželstve a rodine, rodinného
poradenstva, v sociálnych službách, vo verejnej správe. Absolvent môže vykonávať činnosť sociálneho
pedagóga. Okrem toho môže pracovať v charitatívnych inštitúciách a v inštitúciách tretieho sektoru. Po
absolvovaní záverečnej skúšky z učiteľskej spôsobilosti má možnosť získať pedagogickú spôsobilosť na
vyučovanie predmetov Náboženská výchova na všetkých stupňoch škôl a predmetov Pedagogika a jej
príbuzných predmetov na stredných školách.

Čo je program Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny? Je uplatnenie napríklad 
v oblasti sociálnych úradov?

Požiadavkou na laboratórne metódy je podanie prihlášky, viac tu: http://fzsp.truni.sk/bakalarske-
studijne-programy
Nevieme presne, či sa praxuje aj v Medirexe, ale pravdepodobne áno, rovnako aj v iných
zariadeniach, väčšinou v Trnave a okolí (napr. aj laboratóriá v Piešťanoch). Praxuje sa aj vo
Fakultnej nemocnici Trnava.

Kde sa praxuje v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve?
Napríklad aj v Medirexe?

Aké sú podmienky prijatia na odbor
predškolská a elementárna
pedagogika? Berie sa tam priemer
známok zo všetkých predmetov za
celé 4 roky štúdia na SŠ alebo len
vami zvolené predmety?
Na elementárnej pedagogike sa berie celý
priemer za 4 roky.

Aký je najhorší možný priemer
známok na prijatie na Trnavskú
univerzitu?

Je možné, že dostanem internát, aj
keď bývam blízko TT, v Cíferi?
O pridelení ubytovania rozhoduje komisia, tu
nájdete kritéria na pridelenie ubytovania,
podľa ktorých komisia rozhoduje:
https://www.truni.sk/sites/default/files/priloha
_1_kriteria_na_ubytovanie_.pdf

Môžem mať na izbe na intráku
dvojplatničku alebo mikrovlnku?
V spoločnej kuchynke je potrebné vybavenie.
Používanie týchto spotrebičov nie je celkom
bezpečné na izbe v internáte.

Do ktorých zahraničných krajín sa dá
ísť v rámci Erasmu študovať?
Dá sa ísť takmer do každej krajiny, v závislosti od
aktivity danej fakulty, na ktorej študujete.
https://www.truni.sk/zoznam-bilateralnych-
zmluv-erasmus

Priemer známok sa vo väčšine programov
nezisťuje. Treba pri prijímačkách poslať
overené výročné vysvedčenia 1. až 4. ročník +
maturitné vysvedčenie.

Údajne je latinčina, ktorá sa u vás
učí, ťažká, je to pravda? 
Učia sa len základy latinčiny na fakulte
zdravotníctva, aby ste teda ovládali základné
zdravotnícke pojmy.

Je možné si upraviť rozvrh podľa
mojich časových preferencií? Chcela
by som skombinovať prácu a štúdium.
Mám záujem o štúdium filozofie. 
Štúdium filozofie je možné študovať aj externe.
Všetky info ohľadom štúdia nájdete tu:
http://ff.truni.sk/studijne-informacie-katedry-
filozofieDo akého termínu je potrebné podať

si žiadosť o ubytovanie?
Prvou podmienkou na podanie žiadosti 
o ubytovanie je, že musíte byť prijatý, následne
vám bude pridelený študentský mail,
prostredníctvom ktorého sa prihlásite do
systému mais a tam už nájdete potrebný
formulár k ubytovaniu. Väčšinou termín na
podanie žiadosti býva v období cca od 15. 7. do
31.7. Sledujte stránku www.truni.sk, kde nájdete
všetky potrebné aktuálne informácie.

http://fzsp.truni.sk/bakalarske-studijne-programy
https://www.truni.sk/sites/default/files/priloha_1_kriteria_na_ubytovanie_.pdf
https://www.truni.sk/zoznam-bilateralnych-zmluv-erasmus
http://ff.truni.sk/studijne-informacie-katedry-filozofie
http://www.truni.sk/


Učiteľská prax sa začína v treťom ročníku.

So spolužiakmi organizujem na
strednej podujatia, baví ma to, je
niečo také možné aj na vysokej?

Kde chodia najčastejšie študenti na
škole medzi hodinami? Máte na škole
nejakú študentskú kaviareň? Alebo je
niečo v blízkosti školy?
Na škole máme relaxačnú zónu s kreslami 
a gaučmi, aj bufet, v ktorom si môžete môžete
kúpiť kávu, resp. občerstvenie. Oproti fakulte je
aj kaviareň.

www.nakac.sk

Kombinácia anglický jazyk a hudobná výchova sa u nás študovať nedá. Anglický jazyk ponúkame v
kombinácii s predmetmi: biológia, chémia, etická výchova, história, informatika, matematika,
náboženská výchova (katolícka), nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, výchova k
občianstvu, výtvarné umenie. Dá sa u nás študovať aj jednoodborové učiteľstvo AJ.

Dá sa u vás študovať kombinácia anglický jazyk-hudobná výchova?

Na našej fakulte nemáme možnosť ľudových
tancov, ale naši študenti zvyknú chodiť do
ľudového súboru na UCM.

Tancujem ľudové tance, dá sa v tom
pokračovať na vašej škole? Alebo mi
viete odporučiť niečo v Trnave?

Aj na vysokej škole je možné organizovať rôzne
podujatia a kluby. Je u nás veľmi aktívna
študentská rada, ktorá tieto aktivity koordinuje.

Budem mať učiteľskú prax už od
prvého ročníka? 

Učiteľstvo chémie sa dá študovať len v kombinácii. Môžete si vybrať kombináciu s biológiou,
slovenským, nemeckým alebo anglickým jazykom, matematikou, s etickou, náboženskou,
výtvarnou výchovou alebo výchovou k občianstvu.

Dá sa učiteľstvo chémie študovať aj jednoodborovo? Alebo si k nej
musím vziať aj druhý predmet?

Bakalársky študijný program sa bude po
zosúladení študijných programov ukončovať len
obhajobou bakalárskej práce.

Ukončuje sa bakalársky stupeň
štátnicami alebo len obhajobou práce?

Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

Keď chcem študovať predškolskú
pedagogiku, ktoré sú najťažšie
predmety na začiatku štúdia, v prvom
ročníku?
Študenti PEP identifikujú ako najťažšie počas
štúdia predmety slovenská ortografia 
a prírodovedné a technické vzdelávanie, tie sa
však už nebudú učiť v prvom ročníku štúdia.

Počas pandémie sme realizovali aj prezenčnú, aj
online výučbu, podľa vtedy aktuálnych
podmienok a možností.

Ako prebieha výučba počas pandémie? 

Študenti predškolskej elementárnej pedagogiky
identifikujú ako najťažšie počas štúdia predmety
slovenská ortografia a prírodovedné a technické
vzdelávanie. Dobrou správou však je, že tieto
predmety sa už nebudú učiť v prvom ročníku
štúdia.

V prípade výberu štúdia predškolskej
pedagogiky, ktoré sú najťažšie predmety
na začiatku štúdia, v prvom ročníku?

https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/
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Podmienkou prijatia na našu fakultu je úspešné absolvovanie maturitných skúšok a prijímacích skúšok,
ktoré sa každoročne konajú v júni. Všetky potrebné informácie, ako aj otázky na prijímacie skúšky
nájdete tu: http://iuridica.truni.sk/prijimacie-konanie

Aké sú podmienky prijatia?

Menšia znalosť anglického jazyka nie je problémom pri štúdiu práva, keďže anglický jazyk nie je
povinným predmetom. Študenti môžu počas štúdia absolvovať predmet Anglický jazyk pre
právnikov. Okrem toho ponúkame aj predmety v anglickom, nemeckom či španielskom jazyku. Na
univerzite máme Centrum podpory študentov, ktoré ponúka študentom aj jazykové kurzy za
zvýhodnené ceny, ktoré v rámci sebarozvoja určite odporúčame. Prípadné ďalšie otázky adresujte
na ingrid.lanczova@truni.sk - radi ich zodpovieme:)

Na škole máme menej angličtiny, ani z nej nematurujem. Je to problém pri
štúdiu na práve?

Kedy sa rozhoduje o smere štúdia -
trestné právo, obchodné? Zaujíma ma
trestné právo, ale aj študentka z videa
hovorila, že sa začala rozhodovať neskôr.

Čo sú podľa študentov najťažšie
predmety v prvom ročníku? Ako sa
najlepšie pripraviť na prijímačky?

Poskytujete študentom navyše aj rôzne
semináre a webináre, kde môžu získať
viac poznatkov mimo bežného štúdia?

Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave

Sprostredkovávate študentom možnosť
brigády popri štúdiu, napr. u právnikov
alebo na súdoch, aby získali skúsenosti
z praxe?

Aká je možnosť, že sa zamestnám len s
Bc. titulom a kde sa môžem zamestnať.
Máte veľa absolventov, ktorí skončili len
s Bc.? 

Aké aktivity organizuje PF pre študentov.
Mám tým na mysli beániu, darovanie
krvi, športové akcie, semináre nad bežné
štúdium a pod. 

Na katedre dejín práva sa preberá
iba právo alebo dejiny v širšom
kontexte, teda dejepis?

Počas štúdia študent absolvuje skúšky zo
všetkých zásadných právnych odvetví, môže
stážovať či zúčastniť sa ďalších aktivít. Získa tak
dostatok času a skúseností, aby si po štúdiu
vybral vhodné zameranie.

Predmety sa v každom ročníku delia na povinné,
povinne voliteľné a výberové. Objektívne
najťažšie sú povinné. Ohľadom prijímačiek
pozrite: http://iuridica.truni.sk/pravnicka-fakulta-
trnavskej-univerzity-v-trnave

Áno a veľmi radi:) Cez semester mávame aj
niekoľko podujatí týždenne: rôzne workshopy,
webináre, diskusie, prednášky, aktivity ako napr.
kvíz, vianočný punč, letný piknik, študentskú
konferenciu, letné školy a i.

Áno a opäť veľmi radi:) Študenti si môžu
navrhnúť stáž alebo sa zapojiť do výberových
konaní (teraz napr. MZVaEZ SR, MV SR, Zvierací
ombudsman, Zastúpenie Trnavského samosp.
kraja v Bruseli...). Sprostredkúvame aj
pracovné ponuky.

Profil absolventa vrátane možností
zamestnania sa je opísaný tu:
http://iuridica.truni.sk/profil-absolventa
Viac než 90% bakalárov pokračuje na
magisterské štúdium.

Najrôznejšie!:) Pomáhajú nám aj študenti z
ELSA, ktorí organizujú moot courty, plesy,
spoločenské akcie a večierky, semináre,
konferencie a i. Okrem fakultných aktivít sa
študenti môžu zúčastniť aj univerzitných aktivít.

Ide o kombináciu vedomostí z práva, dejín a
všeobecného prehľadu. >>>

>>> Témy sú preberané tak, aby študentom
pomohli pri štúdiu pozitívno-právnych odvetví
a získaní rozhľadu o (nad)národných právno-
historických súvislostiach.

mailto:ingrid.lanczova@truni.sk
http://iuridica.truni.sk/pravnicka-fakulta-trnavskej-univerzity-v-trnave
http://iuridica.truni.sk/profil-absolventa


Som prvák, dostanem internát? 

Samozrejme, na niektorých fakultách môžete
študovať aj v anglickom jazyku. Toto štúdium
je spoplatnené. Väčšina prihlášok na tieto
programy prichádza zo zahraničia, no nájde
sa aj mnoho slovenských študentov a
študentiek, ktorí vnímajú štúdium v
anglickom jazyku ako konkurenčnú výhodu.
Všetky študijné programy v anglickom jazyku
nájdete na webovej stránke:
https://uniba.sk/en/study/ 

Áno, všetci prváci Univerzity Komenského majú
garantované miesto na internátoch. 

Ponúkate aj štúdium v anglickom
jazyku?

Univerzita Komenského 
v Bratislave

www.nakac.sk

Áno, aj takéto možnosti existujú. Prvou z nich je forma online výberu izieb, ktorým Mlyny UK a
Družba UK disponujú. Na základe zoznamu voľných izieb sa dohodnete, na ktorej izbe sa ubytujete.
Avšak, lepšou a istejšou možnosťou je spoločná žiadosť o izbu, ktorú využívajú najmä páry. Žiadosti
rieši priamo Ubytovacie oddelenie, na ktoré sa môžete kedykoľvek obrátiť.
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/

Môžem si sám vybrať spolubývajúceho na internáte?

Plne zrekonštruované sú manželské internáty
a vybrané bloky átriových domkov. Posielame
vám kompletnú fotogalériu:
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/fotogaleri
a-izieb/

Údajne sú internáty na Mlynoch
rekonštruované. Ako vyzerá bývanie?

Prípravné kurzy na Lekársku fakultu v Bratislave
sa organizujú po uzavretí prihlášok. Následne po
zostavení jednotlivých kurzov, študenti ktorí si
podali prihlášku obdržia informácie k prípravným
kurzom. Viac informácií k prípravným kurzom
nájdete na tomto linku:
https://www.fmed.uniba.sk/studium/pre-
uchadzacov/pripravny-kurz/

Organizuje Lekárska fakulta UK aj
prípravné kurzy pre záujemcov o
štúdium všeobecného lekárstva?

Áno, funguje to aj u nás na univerzite, líši sa to
však od fakúlt. Niekde je viac flexibility vo
vytváraní rozvrhu, niekde menej.

Na niektorých VŠ to funguje tak, že si
žiaci sami vytvárajú rozvrh, funguje
to tak aj u vás?

Na každej katedre nájdete študijnú poradkyňu
alebo poradcu, ktorí vám radi pomôžu s výberom
vhodnej praxe. Fakulty tiež spolupracujú s
mnohými súkromnými organizáciami, štátnymi aj
verejnými inštitúciami, medzinárodnými
korporátmi alebo inovatívnymi startupmi, ktoré
môžu ponúknuť stáž, či zamestnanie aj vám.

Máte u vás nejaké poradenstvo pri
hľadaní brigád popri štúdiu?

Pre našich prvákov sme pripravili celú webovú stránku, kde si prečítajú informácie o štúdiu,
službách, športoviskách, internátoch, ale aj o živote v Bratislave. Nájdu tam tiež desaťminútové
orientačné video, v ktorom im dievčatá z Katedry žurnalistiky opíšu, ako naša univerzita funguje,
kto ju riadi, čo robí akademický senát a ako sa stať jeho súčasťou. No prezradia aj niekoľko
praktických tipov, ako zvládnuť život vysokoškoláka a na koho sa obrátiť, ak potrebujú pomoc, či
už so štúdiom, rozvrhom, alebo prihláškou na Erasmus+. https://rozkukajsa.uniba.sk/ 

Je na vašej univerzite orientačný systém, aby sme sa ako prváci vedeli
orientovať, čo sa týka dopravy, výučby, internátov?

Prihlášku si môžete pokojne zaslať aj na
každú z našich 13 fakúlt. Niektoré fakulty vám
v rámci jednej prihlášky povoľujú prihlásiť sa
dokonca na dva až tri študijné programy
naraz. Každá fakulta má však svoje pravidlá
pre podávanie prihlášok. Pred tým, ako
vyplníte prihlášky, pozorne si naštudujte
pravidlá.

Môžem si podať prihlášku aj na dve
fakulty naraz?

https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/
https://uniba.sk/en/study/
https://uniba.sk/en/study/
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/fotogaleria-izieb/
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/
https://www.fmed.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov/pripravny-kurz/
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/
https://rozkukajsa.uniba.sk/
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/


Je samozrejmosťou, že na všetkých internátnych
izbách, na ktorých je našim študentom
poskytované ubytovanie (Družba UK, Mlyny UK)
je možnosť ethernentového pripojenia na
vysokorýchlostný internet. Na internátoch je aj
možnosť pripojenia sa na wifi sieť Eduroam,
ktorej hotspoty pravidelne rozširujeme.

V ktorých študijných programoch sa
môžem zúčastniť výskumu v zahraničí?

Prírodovedecká fakulta

www.nakac.sk

Dĺžka konverzného študijného programu je 4 akademické roky - v konverznom programe je prvý rok
štúdia zameraný na doplnenie základných vedomostí potrebných pre štúdium, a tiež osvojenie si
základných laboratórnych zručností. Študent sa môže na tento program zapísať priamo, alebo môže
byť do konverzného programu preradený na základe vlastnej žiadosti v nadväznosti na výsledky
vstupného testu pri zápise. Výsledky vstupného testu nie sú záväzné, slúžia ako odporučenie
študentovi. Týmto spôsobom sa snaží naša fakulta vyjsť v ústrety študentom, ktorí napríklad nemali
možnosť adekvátnej prípravy z chémie počas stredoškolského štúdia.

Aký je rozdiel medzi študijným programom Chémia a konverzným študijným
programom Chémia?

Všetci naši študenti na všetkých študijných
programoch sú podporovaní v absolvovaní
vzdelávacích a vedeckých pobytov a stáží v
zahraničí. Naša fakulta má množstvo bilaterálnych
zmlúv s krajinami Európskej únie ako aj mimo nej.
Študenti môžu na tieto pobyty vycestovať s
finančnou podporou z rôznych grantov. Na fakulte
máme zriadené špeciálne oddelenie, ktoré je
študentom nápomocné pri výbere a vybavovaní
náležitostí zahraničných pobytov.

Je na internáte stabilné internetové
pripojenie? Je cez LAN alebo wifi?

Maturitná skúška z anglického jazyka sa
nevyžaduje. Je však potrebné, aby študent
anglický jazyk ovládal približne na úrovni B2,
nakoľko výučba prebieha výlučne v tomto
jazyku, ako aj zadané úlohy je potrebné
vypracovať v angličtine. Certifikát o úrovni
znalosti jazyka nevyžadujeme.

Musím maturovať z angličtiny ak sa
chcem prihlásiť na študijný program
Environmental Studies, alebo Biological
Chemistry, ktoré sa vyučujú v anglickom
jazyku?

Áno, posilňovňa je k dispozícii priamo na fakulte v našom fitcentre, ktoré spravuje Katedra telesnej
výchovy a športu. Okrem využívania v rámci výučby máte možnosť zaplatiť si ročné členské 50 € do
športového klubu a využívať priestory posilňovne aj v iné časy. Katedra telesnej výchovy ponúka
študentom aj športové špecializácie: basketbal, volejbal, futbal, plávanie, aerobik, kondičná kulturistika,
joga, kalanetika, vodná turistika, cykloturistika, crossfit, netradičné športy, florbal, curling, bouldering,
stolný tenis, lukostreľba, nohejbal, headis, tance, prípadne iné športy, podľa záujmu študentov.

Má vaša fakulta posilňovňu pre študentov na fakulte? Platí sa za ňu nejaký
poplatok alebo je free?

Priamo v budove PriF UK nájdete dve
stravovacie prevádzky a jednu štýlovú
kaviareň, kde si môžete vychutnať rôzne druhy
káv z celého sveta. Na fakulte sú zriadené
študijno-oddychové zóny na viacerých
miestach. Priestory si môžete pozrieť na
https://fns.uniba.sk/o-fakulte/virtualna-
prehliadka-skoly/. Na internátoch sú
vybudované študovne, ktoré môžete využívať a
v okolí internátov nájdete viaceré prevádzky,
kde si viete oddýchnuť aj sa stretnúť so
spolužiakmi.

Nachádza sa v blízkosti prírodovedeckej
fakulty alebo internátu nejaká dobrá
kaviareň, kde by sa dalo sedieť so
spolužiakmi a aj študovať, aby som mal
kľud?

Univerzita Komenského v Bratislave

Certifikát Eurobakalár znamená, že program
Chémia je nadštandardne kvalitatívne
zosúladený s chemicky zameranými študijnými
programami vysokých škôl v Európskej únii.

Čo to je chémia (medzinárodný
certifikát „EUROBAKALÁR“)?

https://fns.uniba.sk/o-fakulte/virtualna-prehliadka-skoly/




Výučba je výlučne v anglickom jazyku, preto je
potrebné ovládať angličtinu slovom aj písmom
minimálne na úrovni B1.

Z akých predmetov sa robia
prijímacie skúšky?

Aké sú požiadavky na prijatie do
bachelors programu?
Podmienky prijatia na anglický program
bakalárskeho stupňa nájdete na:
https://www.flaw.uniba.sk/en/study/bachelors-
degree-programme-in-english/admission-
requirments-and-procedure/ 
V zásade ukončenie strednej školy a základy
matematiky a sociálnych vied.

www.nakac.sk

Absolvent programu ekonómia a právo má prierezové vedomosti na poli práva a ekonomiky. To
znamená, že vie myslieť ako ekonóm v právnych súvislostiach. Je to ideálna kombinácia pre prácu v
advokácii so zameraním na transakcie alebo pri orgánoch verejnej moci finančného dohľadu ako
Národná banka Slovenska. Zároveň sa absolvent tohto programu môže uchádzať aj o pozície
ekonomických alebo finančných konzultantov. Odporúčame neskončiť bakalárskym štúdiom ale
pokračovať magisterským. Viac info na https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-
konanie/19-20/Promo_BC_2020/brozury/NHF_EaP.pdf

Aké je uplatnenie absolventa bakalárskeho programu ekonómia a právo?

Súčasťou výučby trestného práva sú aj
základy kriminológie a kriminalistiky ako
povinný predmet. Navyše si viete znalosti 
z týchto dvoch disciplín prehĺbiť aj v rámci
výberových predmetov

Je súčasťou trestného práva aj
štúdium kriminológie a kriminalistiky?

Prijímacie skúšky na našu fakultu sa posledné
roky nerobili. Dôležitý bol priemer práve 
z predmetov Občianska náuka a Dejepis zo
strednej školy.

Pri bachelors program je výučba
čisto v angličtine? Akú odporúčate
mať úroveň?

Štúdium práva je všeobecné, pokrýva všetky
právne oblasti. Počas štúdia sa môžete
špecializovať výberom predmetov, ktoré vás
zaujímajú, zo širokej ponuky voliteľných 
a výberových predmetov.

Je dopredu nutné presne vedieť, ktoré
odvetvie práva chcem študovať?
Alebo sa najskôr študuje právo
všeobecne a až neskôr sa vyberajú
presné odvetvia a zamerania?

Takúto prax oficiálne neposkytujeme. Ponúkame ale možnosti stáží na viacerých inštitúciách v
rámci SR: https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-17/article/katalog-
stazi-na-akademicky-rok-20102021/ (ide o zoznam z minulého roka). Ak by ste chceli absolvovať
stáž po vlastnej osi (napríklad aj v zahraničí), je to možné prostredníctvom programu ERASMUS
Stáž (podmienky nájdete tu: https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-
studenta-staz-smt/)

Je možné absolvovať prax v zahraničí pri štúdiu práva Európskej únie?

Na tomto linku môžete vidieť ponuku študijných
programov a po rozkliknutí aj ponuku
predmetov:
https://www.flaw.uniba.sk/studium/student-bc-
mgr/studijne-plany-informacne-listy/

Aké sú študijné predmety na vašej
fakulte?

Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

You can study a three-year Bachelor's dual-
branch study programme in English -
“Management and Law”.  We also provide a two-
year Master’s degree programme in English,
focused mainly on European Union Law and
International Law . 

I speak limited Slovak. Can I study at your
faculty exclusively in English?

Je podmienkou prijatia maturita 
z nejakého konkrétneho predmetu?
Podmienkou prijatia je iba úspešné zvládnutie
maturity bez ohľadu na predmety a známky.
Držíme palce na maturitách.

https://www.flaw.uniba.sk/en/study/bachelors-degree-programme-in-english/admission-requirments-and-procedure/
https://www.flaw.uniba.sk/en/study/bachelors-degree-programme-in-english/admission-requirments-and-procedure/
https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/19-20/Promo_BC_2020/brozury/NHF_EaP.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-17/article/katalog-stazi-na-akademicky-rok-20102021/
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-staz-smt/)
https://www.flaw.uniba.sk/studium/student-bc-mgr/studijne-plany-informacne-listy/


Môžem niekde nájsť zoznam
predmetov, ktoré sú povinné a ktoré
nepovinné?

Fakulta sociálnych 
a ekonomických vied

www.nakac.sk

Keďže sa posledné 2 roky nekonala externá forma maturitnej skúšky, online prijímací test pozostával
zo všeobecného prehľadu v anglickom jazyku (čítanie s porozumením).

Ako prebiehajú prijímacie skúšky na sociálnu a pracovnú psychológiu?

Počet prihlášok na odbor aplikovanej ekonómie v
minulom akademickom roku vám môže objasniť
náš kolega Donald Wertlen:
donald.wertlen@fses.uniba.sk

Na vašej webstránke uvádzate, že na
odbor aplikovaná ekonómia môžete
zobrať maximálne 150 študentov.
Koľko mávate obyčajne záujemcov?Študijné plány pre všetky odbory sú zverejnené

tu: https://fses.uniba.sk/studium/studentky-a-
studenti/studijne-programy-a-plany/

Táto téma je trochu komplikovanejšia, napíšte, prosím, priamo nášmu kolegovi Donaldovi
Wertlenovi na mail donald.wertlen@fses.uniba.sk

Ako funguje výber predmetov - môžem si zvoliť rozvrh tak, aby som mala
čas na brigádu?

Univerzita Komenského v Bratislave

Na Európsku úniu, európske politiky a
európsku integráciu. Dopĺňame ho
znalosťami z oblasti ďalších európskych
organizácii, ľudských práv či teórii
medzinárodných vzťahov v kontexte
Slovenskej republiky.

Na čo sa zameriava program Európske
štúdiá a medzinárodné vzťahy?

Rozdiely sú v podmienkach prijatia (min B1
úroveň anglického jazyka), organizácii štúdia
(štúdium výlučne v anglickom jazyku, menšie
skupiny na výučbu, študijná poradkyňa na
menej študentov), prístupu ku študentom
(štýl zameraný na študenta, problémové
učenia, spätné väzby, ai) a samozrejme
samotné štúdium (intenzívnejší profesionálny
a osobnostný rast).

Aký je rozdiel medzi štúdiom
psychológie v slovenčine a štúdiom
psychológie v angličtine? 

Rozmýšľam nad štúdiom psychológie
v angličtine, čim je podľa vás
atraktívne?
Intenzívne a komplexné štúdium v cudzom
jazyku, svetové štúdium na najlepšej fakulte v
oblasti spoločenských vied na Slovensku a na
modernej európskej inštitúcii, ktorú
medzinárodné rebríčky pravidelne radia k 2%
najlepších univerzít.

Mala by som záujem o štúdium
mediamatiky v Martine. Zaujímalo by
ma, ako sa môžem prakticky uplatniť
po jeho ukončení. 
Študenti majú už od 2. ročníka prax, preto sa
ľahko uchytíte ako kreatívec, tvorca webov,
grafik, marketér, dátový analytik, projektový
manažér. Nebudete mať problém ako
zamestnanec a ani ako samostatný freelancer či
podnikateľ.  

https://fses.uniba.sk/studium/studentky-a-studenti/studijne-programy-a-plany/


V odbore anglický jazyk v kombinácií
s históriou sú predmety v slovenčine
alebo už všetky v angličtine?

www.nakac.sk

Talentovou skúškou na výtvarnú sa zisťuje stav vedomostí a všeobecný prehľad uchádzača v oblasti
výtvarného umenia a kultúry formou testu. Praktické výtvarné riešenie úlohy v oblasti: kresby, maľby
a modelovania. Dôležitou súčasťou talentovej skúšky je prezentácia súboru domácich, prípadne
školských prác uchádzača. Teda prezentácie najlepších výtvarných prác alebo projektov
realizovaných v období za posledné 2 roky pred konaním skúšky v rozsahu približne 20 prác. Počas
prezentácie prác je priestor pre ústnou rozpravu s členmi komisie. Odporúča sa výstupy spracovať
vo forme portfólia alebo prezentácie, ktorú je možné priniesť v digitálnej alebo tlačenej forme. Je
potrebné predloženie aj originálov prác, ak to ich realizácia umožňuje. Ide najmä o študijné kresby 
v rozsahu minimálne 5 kresieb.

Sú na štúdium na katedre výtvarnej výchovy aj talentové skúšky?

Predmety histórie a pedagogického základu sú
v slovenčine cca 2/3 a predmety AJ v angličtine
cca 1/3.

Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aké sú podmienky prijatia na odbor
predškolská a elementárna
pedagogika? Berie sa tam priemer
známok zo všetkých predmetov za
celé 4 roky štúdia na SŠ alebo len
vami zvolené predmety?

Predškolská a elementárna pedagogika je bez
prijímacej skúšky. V prípade väčšieho počtu
uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých
uchádzačov na daný študijný program, fakulta si
vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa
priemeru známok na maturitnej skúške.

Je možné študovať na pedagogickej
fakulte učiteľstvo matematiky v
kombinácii s učiteľstvom histórie? 
Učiteľstvo matematiky v ponuke nemáme,
môžete si vybrať z humanitných predmetov,
ponuka bude zverejnená v novembri na
www.fedu.uniba.sk

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii
je bez prijímacej skúšky. V prípade väčšieho
počtu uchádzačov ako je predpokladaný
počet prijatých uchádzačov na daný študijný
program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať
uchádzačov podľa priemeru známok na
maturitnej skúške.

Ak by som si zvolila učiteľstvo občianskej
výchovy, z čoho približne by sa skladala
prijímacia skúška? Poprípade, je možné
byť prijatá aj na základe úspešnej
maturity z občianskej náuky alebo sa
berie priemer známok zo všetkých
predmetov na SŠ?

Aké je uplatnenie absolventov štúdia
liečebnej pedagogiky?
Profil absolventa liečebnej pedagogiky nájdete na
webe stránke katedry
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/kated
ra-liecebnej-pedagogiky/informacie-pre-
uchadzacov-o-studium/

Máte na katedre nemeckého jazyka
zahraničných lektorov?
Katedra nemeckého jazyka má dvoch
zahraničných lektorov.

Je možné mať štúdium anglického
jazyka ako jednopredmetové alebo
len v kombinácii?
Nie, jednopredmetové štúdium anglického jazyka
v ponuke nie je. Učiteľstvo anglického jazyka je
možné študovať iba v kombinácii s iným
predmetom.

Prijímacia skúška z AJ je na úrovni B2, certifikáty akceptujeme ale nesmie byť starší ako 3 roky. 

Pri štúdiu anglický jazyk v kombinácií s históriou sa aká úroveň
anglického jazyka od nás čaká v 1. ročníku? A ak mám certifikát FCE for
Schools, je možné ísť na školu v tomto zameraní aj bez prijímačiek?

http://www.fedu.uniba.sk/
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/katedry/katedra-liecebnej-pedagogiky/informacie-pre-uchadzacov-o-studium/


Je možné počas štúdia zmeniť
študijný program/odbor?

Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky

www.nakac.sk

Nemáme ale plány na tzv. Matfyznews sú tu už dávno. Príďte a pomôžte nám to rozbehnúť.
Univerzita Komenského má časopis Naša Univerzita a tam tiež určite radi privítajú novú reportérku.
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/nasa-univerzita/

Má vaša fakulta noviny? Na strednej píšem články do školských novín a rada
by som v tom pokračovala, aj keď ma baví informatika.

U nás je možnosť spolupráce s celým svetom.
Erasmus je u nás už veľmi dobre rozbehnutý.
Ale máme kvalitnú vedeckú a pedagogickú
spoluprácu so zahraničím, takže sa dá
vycestovať aj individuálne.

Je možné časť štúdia absolvovať 
v zahraničí? V akých štátoch?

Počas štúdia môžete zmeniť študijný program,
nie však úplne ľubovoľne. Medzi príbuznými
odbormi je to väčšinou bez problémov.

Ubytovanie sa udeľuje automaticky budúcim
prvákom bakalárskeho štúdia.

Internát dostane každý prvák alebo
sa rozhoduje na základe vzdialenosti?

Musí obsahovať hlavne dôvod, prečo si váš učiteľ myslí, že ste pre nás vhodným študentom. Toto
odporúčanie by malo spomenúť vaše úspechy napr. na súťažiach, ktoré nemáme v podmienkach
prijatia bez prijímačiek.

Na vašom webe je uvedené, že ak ma odporučí môj učiteľ, tak ma
zoberiete bez prijímačiek. Ako má toto odporúčanie vyzerať?

Určite je to výhodou mať vlastný notebook.
Vybavenie na fakulte je tiež natoľko
postačujúce, aby ste obsah zvládli aj bez
vlastného PC.

Odporúčate mať na štúdium
informatiky vlastný laptop?

Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium matematiky prebieha na Matfyze a
odboru Angličtina na Filozofickej fakulte UK.
Rozvrh máte naplánovaný tak, aby ste sa
vedeli medzi fakultami presúvať. Jeden deň
tam, druhý na druhej fakulte.

Ako to prebieha v prípade
kombinácie učiteľstva matematiky 
a jazyka - angličtiny? Študujem na
dvoch miestach, teda fakultách?

Áno, treba sa nahlásiť na bakalársky odbor
fyzika a tam sa budete profilovať na
astronómiu.

Dá sa u vás študovať aj astronómia
alebo astrofyzika?

Na študijný program Obnoviteľné zdroje
energie a environmentálna fyzika plánujeme
prijať 20 študentov.

Zaujal ma aj program Obnoviteľné
zdroje energie. Koľko beriete
študentov na tento program?

Dobrý deň, nemá ale plány na tzv
Matfyznews sú tu už dávno. Príďte a pomôžte
nám to rozbehnúť.

Má prosím vaša fakulta noviny? Na
strednej píšem články do školských
novín a rada by som v tom
pokračovala aj keď ma baví
informatika.

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/nasa-univerzita/
https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovacie-oddelenie/


Áno, beánia je tradičnou súčasťou študentského
života. Počas posledných dvoch akademických
rokov však bola z dôvodu obmedzení zrušená.
Predtým sa jej tradične zúčastňujú študenti v
hojnom počte, zvyčajne vyše 600 hostí...

Z akých predmetov sa robia
prijímačky?

Budú sa konať nejaké prípravné kurzy
pred nástupom na štúdium?
Plánujeme aj prípravné kurzy, s najväčšou
pravdepodobnosťou už začiatkom
kalendárneho roka 2022. Bližšie informácie
budú sprístupnené v priebehu najbližších
týždňov.

Jesseniova lekárska fakulta 
v Martine

www.nakac.sk

Počas prvého ročníka všeobecného lekárstva absolvujú študenti v prvom semestri biofyziku, chémiu,
cudzí jazyk, základy lekárskej terminológie, lekársku biológiu a anatómiu. V druhom semestri už bez
biofyziky, ktorú nahradí histológia a embryológia.

Koľko predmetov býva bežne v prvom ročníku štúdia?

Otázky sú vytvorené zo stredoškolských
učebníc. K dispozícii dostane každý
prihlásený uchádzač sylaby. 

Sú nejaké podklady na prijímacie
skúšky ?

Prijímacie skúšky pre všeobecné lekárstvo a
zubné lekárstvo sa robia z chémie a biológie. Pre
zubné lekárstvo je potrebné absolvovať aj skúšku
manuálnej zručnosti.

Organizuje pre študentov beániu? 

Testové otázky na našej fakulte nezverejňujeme, všetci uchádzači dostanú v marci sylaby na
prijímacie skúšky. Prijať plánujeme 150 študentov všeobecného lekárstva a 10 uchádzačov
zubného lekárstva. V prípade ošetrovateľstva je plánovaný počet 70, verejné zdravotníctvo a
pôrodná asistencia po 20.

Kde môžem nájsť ukážkové testy z minulých prijímačiek? Koľko beriete
študentov tento rok? 

Prijímačky sa budú konať online (okrem
skúšky manuálnej zručnosti), zrušené
nebudú. 

Minulý rok boli zrušené prijímačky
kvôli kovidu, neviete ako to je tento
rok?

Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializáciu si vyberajú absolventi všeobecného
lekárstva až po získaní titulu MUDr.

Kedy si študenti vyberajú lekársku
špecializáciu?

Študenti sa na profesijné stáže prihlasujú počas
štúdia, každoročne je výzva, najčastejšie to
využívajú študenti 3.-5. ročníka.

Ako sa dá prihlásiť na profesijné stáže?

Na škole študujú aj študenti so zdravotným
znevýhodnením. 

Študujú na tejto škole aj žiaci so
zdravotným znevýhodnením?



Je možné u vás študovať klinickú
psychológiu?

Filozofická fakulta 

www.nakac.sk

Muzikológiu môžete študovať aj bez znalosti hry na hudobnom nástroji. Počas štúdia je kurz hry na
klavír na zvládnutie základných zručností, ktoré študent využije pri čítaní a štúdiu partitúr.
Pokročilejším študentom kurz poskytuje rozvíjanie už nadobudnutých technických a interpretačných
schopností a hry z listu. Na tejto stránke nájdete podrobnosti o štúdiu: https://fphil.uniba.sk/katedry-
a-odborne-pracoviska/katedra-muzikologie/studium-a-prax/bakalarske-studium/

Môže na katedre muzikológie študovať aj ten, ktorý nevie hrať na nejakom
hudobnom nástroji? Je možné sa na katedre naučiť hrať na hudobnom nástroji
(napr. na klavíri) od základov?

Klinická psychológia sa študuje až na
doktorandskom stupni. Podrobné informácie 
o obsahu štúdia na bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom stupni štúdia nájdete tu:
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-
pracoviska/katedra-
psychologie/studium/bakalarske-studium/

Špecifická skúška z psychológie pozostáva z otázok z psychológie. Katedra psychológie zverejňuje
na svojej stránke zoznam študijnej literatúry, modelové otázky, zvykne otvárať aj prípravný kurz na
skúšky. Potom treba priebežne sledovať stránku katedry psychológie, kde informácie o príprave na
prijímačky zverejnia v časti o štúdiu. Zatiaľ to ešte zverejnené nemajú.

Z čoho pozostáva špecifická skúška na psychológiu?

Univerzita Komenského v Bratislave

Plánujete otvoriť koreanistiku,
poprípade iný jazyk na katedre
východoázijských štúdii?
V roku 2022/2023 otvárame kórejský, japonský aj
čínsky jazyk. Zoznam otváraných predmetov aj 
s plánovanými počtami študentov nájdete tu
https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/

Ako prebieha prijímacie konanie na
psychológiu? Čo všetko musím
absolvovať? 
Na psychológiu treba urobiť test všeobecných
študijných predpokladov (test sa robí cez
spoločnosť SCIO) a v júni sa na fakulte robí ešte
špecifická skúška.

Je možnosť študovať psychológiu aj
externe?
Externé štúdium psychológie nerealizujeme.

Aké sú kritéria na znalosť angličtiny
na prijatie do odboru
prekladateľstvo a tlmočníctvo?
Angličtinu môžete v rámci prekladateľstva 
a tlmočníctva študovať len v kombinácii s ďalším
jazykom. Prijímačky sú z angličtiny (SCIO test) 
a druhá skúška v závislosti od druhého jazyka. 
V tabuľke na spodku tejto stránky nájdete všetky
otvárané kombinácie aj uvedením, akú skúšku
treba absolvovať:
https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/pravidla/

Plánujete otvoriť štúdium švédskeho
jazyka?
V akademickom roku 2022/2023 jazykovú
kombináciu so švédskym jazykom neotvárame.
Otvárame holandčinu v kombinácii s angličtinou,
francúzštinou, nemčinou alebo slovenčinou.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-muzikologie/studium-a-prax/bakalarske-studium/
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/studium/bakalarske-studium/
https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/otvarane/
https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/pravidla/


Dá sa ísť študovať počas štúdia na
vašej škole na pol roka do zahraničia
tak, aby mi uznali známky? V akých
krajinách?

Farmaceutická fakulta

www.nakac.sk

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP) sa ešte stále študujú 3 roky. Aktuálne pripravujeme na
Farmaceutickej fakulte spolu s Fakultou manažmentu Univerzity Komenského žiadosť o schválenie
pokračujúceho / nadväzujúceho spoločného magisterského štúdia zameraného na manažment
zdravotníckych pomôcok s cieľom, aby doterajší, súčasní aj budúci absolventi I. stupňa VŠ vzdelania
mali možnosť pokračovať v štúdiu na II. stupni VŠ vzdelania a stali sa magistrami v oblasti ZDP. Ide o
vysoko perspektívnu oblasť zdravotníckych vied, s veľkými príležitosťami pre uplatnenie v praxi.

Dočítal som sa, že program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky sa študuje 3
roky. Dá sa niekde dokončiť Magister?

V rámci programu ERASMUS+ sa dá ísť študovať
do zahraničia s tým, že vám budú niektoré
známky uznané na základe kompatibility výučby
podľa syláb jednotlivých predmetov. Všetky
informácie nájdete aj na našej webovej stránke
https://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/erasmus/m
obilita-studentov/

Aká musí byť úroveň angličtiny, ak chcem študovať v anglickom jazyku?
Stačí, ak mám angličtinu na úrovni B1 ako druhý jazyk?

Univerzita Komenského v Bratislave

Dobrý deň, vyučuje sa u vás aj
latinčina?

Magisterský študijný program Farmácia v anglickom jazyku je spoplatnený. Predpokladaná úroveň
angličtiny je aspoň úroveň B2. Úroveň B1 zahŕňa schopnosti komunikácie v bežných situáciách,
pričom sa študent bude stretávať so špecializovanou slovnou zásobou, ktorú ešte nemusí ovládať.
Pri snahe študenta osvojiť si novú terminológiu by však aj úroveň B1 mala byť dostatočná 
a, samozrejme, bude záležať na individuálnej úrovni a schopnostiach študenta.

Z čoho odporúčate maturovať, ak
chcem ísť na farmáciu?

To, z čoho maturujete, záleží od školy, na ktorej
študujete. Pokiaľ máte záujem o štúdium v
študijnom programe Farmácia, odporúčame
predmety chémia a biológia. Sú to predmety, 
z ktorých sa robia aj národné porovnávacie skúšky.

Je potrebné robiť národné
porovnávacie skúšky, ak je priemer
pod 1.15?

Každý uchádzač, ktorý získal celkový priemerný
prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na
strednej škole všeobecného alebo
farmaceutického zamerania do 1,2 (vrátane),
nemusí absolvovať NPS, pokiaľ sa hlási na
študijný program Farmácia.

Výučba latinského jazyka sa na Farmaceutickej
fakulte týka študentov oboch študijných
programov, Farmácie a Zdravotníckych a
diagnostických pomôcok. Zameriava sa na
štúdium medicínskej a farmaceutickej
terminológie, ktorá je súčasťou celého procesu
vzdelávania.  Absolvent fakulty napokon
uplatňuje svoje poznatky z latinčiny ako
zdravotnícky pracovník v každodennej praxi. 

Uchádzač o štúdium Zdravotnícke a diagnostické
pomôcky (ZDP), ktorý získal celkový priemerný
prospech v posledných štyroch rokoch štúdia na
strednej škole všeobecného alebo zdravotníckeho
zamerania do 1,750 (vrátane), nemusí absolvovať
NPS, pokiaľ sa hlási na študijný program ZDP.

Trochu netradičná otázka, aké
osobnostné predpoklady by mal
spĺňať budúci študent farmácie -
veľmi dobrá pamäť, precízna práca
v laboratóriu, komunikatívnosť a
podobne ?

Najdôležitejší je byť zvedavý a mať záujem o
farmáciu a/alebo zdravotnícke a diagnostické
pomôcky. Je to cesta, ktorá otvára priestor
vzrušujúcich poznatkov, rozmanitých zručností a
formuje vašu osobnosť a vedie vás vnímať a
konať  zodpovedne v prospech spoločnosti. 

https://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/erasmus/mobilita-studentov/


Je možné sa dostať do USA cez vašu
školu pomocou nejakých programov
alebo výmenných pobytov.

Žilinská univerzita v Žiline

www.nakac.sk

Maturita z matematiky nie je podmienkou prijatia, ale podľa absolvovanej strednej školy - odborná alebo
gymnázium je vhodné absolvovať prípravný kurz, resp. samostatne si stredoškolskú matematiku prejsť.
Literatúra je dostupná https://edis.uniza.sk/produkt/6426/Zbierka-prikladov-a-uloh-z-matematiky-pre-
prijimacie-skusky-na-vysoke-skoly/

Je podmienkou prijatia maturita z matematiky? 

Musím platiť školné, ak nespravím nejaké skúšky a budem musieť opakovať
ročník?

Robíte aj nejaký prípravný kurz z
matematiky a fyziky?

K žiadosti o prijatie treba doložiť CV.
Čo presne má obsahovať?

Na vašom webe je napísané, že na
prijímačkách sa overujú schopnosti
logického myslenia. Ako sa robí toto
overenie?

Môžem sa nasťahovať na internát
ešte pred začatím vyučovania?

Áno, fakulty a katedry matematiky
organizujú prípravné kurzy. 

Je možné navštíviť vašu univerzitu a
prezrieť si priestory a okolie?

Ako je to s prenášaním predmetov?
Napríklad, keď nespravím
matematiku 1 v prvom semestri,
môžem ju preniesť do druhého
ročníka, teda 3.semestra a normálne
spraviť matematiku 2 v druhom
semestri? 

Na UNIZA nemáme vlastnú schému, ktorá by
umožňovala výmenný pobyt do USA pre
študentov bakalárskeho alebo inžinierskeho
štúdia, ale existujú schémy ako napr. vládne
štipendiá (NŠP) na základe medzinárodných
dohôd cez SAIA, n.o., Fulbrightova komisia a
ďalšie.

Absolvované vzdelanie, mimoškolské aktivity a
neformálne vzdelávanie, dosiahnuté úspechy
súvisiace so študijným programom, prípadne v
športe, kultúre a pod., jazykové znalosti a PC
zručnosti.

Nakoľko ste neuviedli o akú fakultu ide,
predpokladáme, že riešením rôznych úloh.

Áno, za podmienok stanovenými ubytovacími
zariadeniami.

Každá fakulta organizuje dva krát do roka dni
otvorených dverí, termíny sú uverejnené na:
https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseo
becne-informacie/dni-otvorenych-dveri
Okolie univerzity si môžete prísť pozrieť
kedykoľvek, Univerzitné námestie je prístupne
pre širokú verejnosť.

Áno, kreditový systém to umožňuje, len vždy je
potrebné splniť minimálny počet kreditov na
postup do ďalšej časti štúdia.

Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia je 3 roky, ak bude študovať dlhšie, tak budete platiť školné
za chýbajúce predmety potrebné k riadnemu ukončeniu štúdia. Pokiaľ však máte dostatočný
počet kreditov a môžete prejsť do ďalšej časti štúdia, predmet môžete opakovať bezplatne. Napr.
ste v druhom ročníku bakalárskeho štúdia, nespravili ste jeden predmet ale splnili ste podmienku
minimálneho počtu kreditov do tretieho ročníka nastúpite a predmet, ktorý ste nespravili môžete
opakovať bezplatne.

https://edis.uniza.sk/produkt/6426/Zbierka-prikladov-a-uloh-z-matematiky-pre-prijimacie-skusky-na-vysoke-skoly/
https://www.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/dni-otvorenych-dveri


Je potrebná znalosť nejakých
programov pri štúdiu kultúrneho
dedičstva, keďže súčasťou je aj
digitalizácia ?

Fakulta humanitných vied

www.nakac.sk

Domáce úlohy sú zadania a sú len na cvičeniach, prednášok sa to netýka. Zadania máte za semester
2-3, podľa uváženia pedagóga, ide väčšinou o praktické veci týkajúce sa predmetu, ktoré následne
určite využijete aj v praxi.

Domáce úlohy sú z každého predmetu a viackrát počas semestra alebo záleží
od predmetu, takže ich nemusím dostať vôbec?

Tešíme sa, že vás náš študijný program zaujal.
Nie, nie je potrebná znalosť programov,
všetko vás naučíme my, v tomto smere ideme
od základov. 

Samozrejme, kartu ISIC si nabijete a z toho
vám potom strhnú financie za jedlo. Funguje
to tak, ako ste napísali. 

Je možné platiť v bufete a jedálni cez
ISIC, že si ho niekde na termináli
dobijem a potom budem platiť
priložením alebo je to výlučne na
hotovosť?

Čo sa týka počítačových vedomostí, tie sú potrebné len na základnej úrovni. V rámci prípravného
kurzu vás naučíme pracovať s wordom, excelom a powerpointom a ostatné znalosti nadobudnuté na
predmetoch, ktoré sú na to určené. Teda nemusíte mať žiadne obavy, základy určite ovládate 
a ostatné vás naučíme my. 

Aké sú potrebné počítačové znalosti pre štúdium v odbore mediamatika 
a kultúrne dedičstvo?

Je v okolí školy športový areál?
Športový areál je priamo v univerzitnom
kampuse a v súčasnosti sa buduje nový, ktorý
bude čoskoro hotový.

Žilinská univerzita v Žiline

Je vlaková stanica spojená s fakultou
MHD-čkou alebo sa z vlakovej
dostanem len napr. taxíkom?
Aj z vlakovej aj autobusovej stanice vám ide
priamo autobus č. 30 a trolejbus č.4, takže
úplne super spoj, ktorý vás dovezie až pred
naše brány.

Poskytujete pomoc pri hľadaní
brigád popri štúdiu?
Priamo pomoc pri hľadaní brigády
neposkytujeme, poskytujeme však tipy, pretože
nás často oslovujú spolupracujúce inštitúcie s
ponukami brigád či čiastočných úväzkov.

Môžem sa stať členom združení hneď
od prvého ročníka alebo až od
neskorších?
Môžete byť ich súčasťou od prvého dňa od
nástupu na vysokú školu.

Ano, môžete požiadať o samostatnú izbu,
samozrejme, ak to dovolia kapacity internátu.
Musíte tiež rátať s tým, že to bude drahšie.

Môžem na internáte požiadať o
samostatnú izbu?

Je u Vás veľa matematiky, keďže ste
humanitná fakulta na technickej VŠ?
U nás matematiku nemáme, mediamatika sa
venuje informáciám a ich vyhľadávaniu,
spracovaniu. Z hľadiska mediálno-manažérskeho,
kultúrneho dedičstva či informačno-technického,
vyberiete si smer, ktorý vás baví, budeme radi,
keď prídete na naše DOD, dozviete sa viac...





Je štúdium Civil Engineering iba v
angličtine?

Stavebná fakulta

www.nakac.sk

Počas štúdia na "PS" budete mať povinné aj povinne voliteľné predmety "počítačová podpora
projektovania 1, 2, 3". CAD projektovania sa určite nemusíte báť.

Pri štúdiu pozemného staviteľstva sú potrebné znalosti CAD projektovania
alebo nie?

Áno, Civil Engineering je iba v anglickom
jazyku. Taktiež nadväzujúci Civil Engineering
Structures na II. stupni.

Áno, titul získaný na Žilinskej univerzite v Žiline je uznaný aj v krajinách EÚ. Diplom aj dodatok 
k diplomu je dvojjazyčný (v slovenskom a v anglickom jazyku). Naši absolventi našli uplatnenie 
aj v Nemecku, s uznávaním dokladov postupovali v zmysle legislatívy krajiny, kde pracujú.

Je získaný titul uznávaný v krajinách EÚ? Ak sa, napríklad, rozhodnem
potom odísť do Nemecka.

Žilinská univerzita v Žiline

Dobrý deň, hrám na gitaru - je možné
niekde na internáte skúšať?

Ako sa dá pripraviť na ťažké
predmety? Existuje nejaké
doučovanie alebo extra materiály?
Pedagógovia majú vypísané konzultácie,
kedy sa môžete priamo pýtať na doučovanie.
Taktiež študenti z vyšších ročníkov často
ponúkajú doučovanie... Len sa netreba báť,
treba sa pýtať, hľadať riešenia...

Študuje odbor Pozemné staviteľstvo
veľa dievčat?
Na "stavebke" máme veľa šikovných dievčat.
Na študijných programoch "Pozemné
staviteľstvo", "Geodézia a kartografia",
"Technológia a manažment stavieb"
zastupujú takmer 2/3 zapísaných študentov.

Ktoré predmety patria medzi
najťažšie? 
Najťažšie predmety - označené študentmi aj
absolventmi - sú "statika stavebných
konštrukcií 1, 2", "pružnosť a plasticita" a
"deskriptívna geometria".

Robíte na vašej fakulte aj nejaký
prípravný kurz z matematiky a fyziky?

Bude súčasťou výučby aj lepenie
papierových modelov budov?

Keď si vyberiem študijný program
Pozemné staviteľstvo, aké programy
budem pri výučbe používať?

Je potrebné dohodnúť sa s vedúcim
pracovníkom internátu.

Áno, pred začiatkom zimného semestra a
koná týždenný kurz z matematiky a
deskriptívnej geometrie.

Súčasťou výučby sú v prvom rade 3D modely -
vizualizácie, 3D tlač, papierové a iné fyzické
modely podľa uváženia.

AutoCad, ArchiCad a rôzne simulačné
stavebno–fyzikálne programy.



Chcela by som študovať program
Ekonomika a manažment podniku. Je
celé štúdium v angličtine alebo iba
niektoré predmety?

Ekonomická univerzita v
Bratislave

www.nakac.sk

Prijímacie konanie je jednotné na celej univerzite. Viac informácií o priebehu PK nájdete
https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani . Výsledky
maturitnej skúšky neberieme do úvahy. Podmienkou je maturitnú skúšku absolvovať do termínu
zápisu do 1. ročníka. Čo sa týka jazykov, vyučujeme anglický, nemecký, francúzsky, španielsky,
taliansky a ruský jazyk. Úroveň výuky nadväzuje na B2.

Ako prebiehajú prijímacie skúšky na Obchodnú fakultu (odbor podnikanie 
v cestovnom ruchu a službách), berie sa do úvahy maturita alebo vysvedčenia
zo strednej školy? Aké jazyky na ktorých úrovniach sa vyučujú počas štúdia?

Áno, štúdium prebieha v anglickom jazyku. 
Aj prijímacie skúšky sú v anglickom jazyku.

Áno na škole máte možnosť zapojiť sa do
programu Erasmus +. Na tejto stránke
nájdete všetky informácie, tiež zoznam
partnerských univerzít:
https://euba.sk/medzinarodne-
vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-
studium-v-eu#volne-partnerske-univerzít
a  https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-
konanie/vseobecne-informacie-o-
prijimacom-konani#prijimacia-skuska

Je na VŠ možnosť zapojiť sa do
ERASMU a aké krajiny máte v ponuke?

Výsledky z testovania SCIO sú zaslané priamo zo SCIO na našu univerzitu. Je nutné absolvovať test
všeobecných predpokladov a test z jazyka. V prípade, že sa rozhodnete SCIO testy robiť viackrát, na
EUBA je odoslaný najlepší výsledok. Naša hranica je 60 percentil. V prípade, že máte záujem vedieť
presné číslo prijatých v danom odbore, môžete kontaktovať študijné oddelenie Ing. Szakalovú
zora.szakalova@euba.sk

Akým spôsobom zohľadňujete výsledky SCIO testov na obchodnú fakultu? Aké
percento prihlásených prijmete na OF - podnikanie v cestovnom ruchu a
službách (alebo ste prijali minulý rok)?

Na vašich stránkach píšete, že na
prijatie na BEM je treba spraviť
Aptitude test. Čo je to za test?
Je to test študijných predpokladov SCIO.

Môžem sa ubytovať v septembri ešte
pred začiatkom výučby? Chcela by
som spoznať mesto a priestory školy,
aby som mala menej stresu po začatí
vyučovania.
Áno, štandardne je možné sa ubytovať v ŠD
začiatkom septembra.

Na ktorej fakulte je najmenej
matematiky?
Najmenej matematiky je na Fakulte
aplikovaných jazykov.

Máte aj kariérne centrum, ktoré
pomáha pri hľadaní brigád?
Áno, kariérne centrum EUBA (web aj sociálne
siete), kde sú pravidelne zverejňované pracovné
ponuky vhodné pre študentov ekonomického
zamerania.

Výsledky maturitnej skúšky neberieme do
úvahy.

Beriete do úvahy pri prijímaní na VŠ aj
maturitu z ekonomiky?

Ak budete venovať dostatočnú pozornosť
ekonomickej teórii, problém by ste nemali
mať. A ak niektoré témy budú náročnejšie,
existujú osobné konzultácie s vyučujúcimi, 
v rámci ktorých máte možnosť menej
zrozumiteľné veci riešiť.

Budem mať problém s ekonomikou,
keď chcem ísť na FHI z gymnázia
alebo sa to bude brať od základov?

https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani
https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu#volne-partnerske-univerz%C3%ADt
https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani#prijimacia-skuska
mailto:zora.szakalova@euba.sk


Je štúdium bez prijímačiek?

Máte na internáte aj študentský
klub?
Na TUZVO momentálne nie je v prevádzke
študentský klub, ale TUZVO poskytuje
rôznorodú krúžkovú činnosť, do ktorej sa
môžete zapojiť.

Technická univerzita vo Zvolene

www.nakac.sk

Absolventi nájdu uplatnenie v praxi lesného hospodárstva, orgánoch štátnej správy lesného
hospodárstva a viacerých príbuzných odborov, ktoré sú orientované na riešenie problémov lesného
hospodárstva, ekologické a ekonomické využívanie lesov ako základnej zložky krajiny a životného
prostredia. Väčšina absolventov 1.stupňa štúdia pokračuje v ďalšom štúdiu v odbore Lesníctvo
(adaptívne lesníctvo), prípadne Aplikovaná zoológia a poľovníctvo.

Čo robia absolventi lesníctva po ukončení štúdia?

Internát sa prideľuje podľa km ale nad 40 km
nie je problém a internát dostanete.

Dostanú študenti 1.ročníka internát? 

Prijímacie konanie je len na študijný program
Dizajn nábytku a interiéru.

Cena internátov sa pohybuje od 45-80 eur
mesačne. Je predpoklad, že ceny pôjdu hore
ale len tak ako aj ceny od dodávateľov
energií.

Nebude dvíhať cena za internát, keď
sa teraz všetko zdražuje?

Bakalárske štúdium v študijnom programe je zamerané na získanie technických a technologických
poznatkov pre ochranu ovzdušia; čistenie a ochranu vôd; minimalizáciu, skladovanie, likvidáciu,
recykláciu odpadov s ich následným vyžívaním ako druhotných surovín; monitorovanie a legislatívu
ochrany životného prostredia. Absolvent bakalárskeho štúdia nájde uplatnenie v útvaroch životného
prostredia, vo výrobných prevádzkach a v útvaroch štátnej správy pri posudzovaní a hodnotení
zdrojov energií, projekčnej a poradenskej činnosti pri navrhovaní zariadení na ochranu životného
prostredia, pri využívaní obnoviteľných zdrojov energií, priemyselných technológií a environmentálne
akceptovaných výrob.

Kde sa môžem zamestnať po vyštudovaní Ekotechniky?

Ktorý odbor je najperspektívnejší?
Ktorý má najlepšie uplatnenie po
ukončení?
Čo sa týka štúdia, tak rozhodnúť sa musíte vy.
Treba zohľadniť, čo vás baví, čo chcete robiť 
v budúcnosti a aj perspektívu uplatniteľnosti.
Štúdium na VŠ nie je strašiak, dá sa zvládnuť. 

Je možné sa počas štúdia zapojiť do
Erasmu? Je to nejako limitované
ročníkom, napríklad že nemôžem ísť
hneď v prvom ročníku?
Samozrejme, Technická univerzita vo Zvolene
vysiela v rámci programu ERASMU svojich
študentov do 27 krajín. Krajinu si vyberáte
podľa študijného programu, ktorý študujete.
Na ERASMUS sa môžete prihlásiť aj v prvom
ročníku v letnom semestri. 

Samozrejme, počas štúdia je možné
absolvovať stáž v podniku, a tiež aj časť štúdia
na inej VŠ v rámci programu ERASMUS. Stáž je
v trvaní dĺžky od 2 do 12 mesiacov.

Je počas štúdia možné absolvovať
nejakú stáž v nejakej firme zameranej
na automobilový priemysel?

Áno, univerzita má vo svojom areáli priamo 
2 internáty. Všetko v univerzitnom kampuse
máte takpovediac na skok.

Je súčasťou univerzity aj internát? 



Zaujala ma časť o etnológii. Kde sa
dá ísť na Erasmus?

Filozofická fakulta 

www.nakac.sk

V učiteľských študijných programoch je možné zvoliť si kombináciu dvoch ľubovoľných aprobačných
predmetov z nasledovnej ponuky: anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, slovenský
jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, história, výchova k občianstvu.

Dá sa u vás študovať kombinácia angličtina a nemčina alebo angličtina 
a španielčina? 

V rámci aktuálnych projektov KA107 je možné
vycestovať na Ukrajinu, do Alžírska, Hong Kongu,
Indonézie, Iraku, Kazachstanu, Kosova, Malajzie,
Mexika, Ruska a Tanzánie. Samozrejme, je tu
stále priestor na vytvorenie bilaterálnych dohôd
aj s ďalšími univerzitami.

V prípade, že vám nebude pridelený internát, môžete bývať na priváte. Ceny za priváty sa rôznia 
v závislosti od počtu ľudí zdieľajúcich priestory. Rádovo ubytovanie stojí od 100 eur do 250 eur,
pričom celé byty sa prenajímajú od 400 eur a viac. Odporúčame sledovať fb stánky „Bývanie 
v Trnave“, pripadne spinkaj.sk

Aký bude ďalší postup, ak nedostanem internát? Viete mi napísať, aké sú
približné ceny prenájmov v Trnave? 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Je možné nastaviť individuálny
študijný plán, ak som zdravotne
znevýhodnená?
Samozrejme, ak vám v štúdiu brania zdravotné
problémy, je možné si nastaviť individuálny
študijný plán po dohode s jednotlivými
vyučujúcimi a vedúcim katedry.

Uvažujem o externom štúdiu odboru
nemecký jazyk a kultúra v odbornej
komunikácii. Ako často prebieha
výučba? 
Externé štúdium v tomto odbore sa realizuje
štandardne raz za týždeň v sobotu od 08:00 do
17:30.

Čo všetko obsahuje prijímacie
konanie na psychológiu? 
Prijímacia skúška na študijný program
psychológia sa uskutoční písomnou formou a
obsahuje: test psychologický (200b), test
vedomostný – psychológia, biológia, náuka o
spoločnosti a spoločenskovedný prehľad (200b).

Kde nájdem možnosť prihlásiť sa na
prípravné kurzy ohľadom
psychológie?
Stačí sledovať stránku katedry psychológie:
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/

Aké športoviská sa pri škole
nachádzajú? Čo môžem využívať? Sú
zadarmo pre študentov?
Zadarmo máte workoutové ihrisko, atletický
štadión, množstvo cyklistických dráh, priamo
na internáte je posilňovňa. Pre študentov
máme zarezervovanú aj plaváreň a telocvične
na interiérové športy.

Na strednej robím DJ, rád by som
robil v študentskom rádiu alebo telke,
máte také niečo?
V TT je Trnavské rádio alebo MTT... Určite keď si
tam dáte žiadosť si vás minimálne vypočujú.

Dá sa u vás študovať prekladateľstvo
tlmočníctvo v angličtine?
Žiaľ nie, len Anglický jazyk a kultúra v odbornej
komunikácii (jdnoodbor), alebo Učiteľstvo v
kombinácii s inou aprobáciou.

http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/


Áno, je to samozrejme ale o ich šikovnosti a
iniciatíve. Každopádne, už počas štúdia majú
možnosť prihlásiť sa na stáže do európskych
inštitúcii, napríklad na oddelenie prekladu 
v Zastúpení Európskej komisie na Slovensku, 
v Bratislave.

Robíte aj prípravné kurzy na TOEFL?
(test na meranie jazykových
schopností ľudí, ktorí nie sú rodenými
hovorcami a ktorí sa chcú zapísať na
anglicky hovoriace univerzity)

Nachádza sa pri univerzite zastávka
MHD?
Áno, pri univerzite sa nachádza zastávka MHD,
konkrétne električková. Okrem tejto zastávky je
najbližšia autobusová zastávka Hlavná pošta.

Filozofická fakulta: Katedra
Anglistiky a Amerikanistiky

www.nakac.sk

Študenti si rozvrh volia sami, avšak predmety sú rozdelené do troch blokov. Predmety typu A sú
povinné a ich výučba je väčšinou pevne stanovená. Predmety bloku B sú povinne voliteľné, z týchto
predmetov si študent môže vybrať, ktoré chce a ktoré nie. Predmety bloku C sú voliteľné, tento blok
väčšinou zahŕňa predmety ako telesná výchova. V prípade predmetov typu B a C je niekedy k
dispozícii viacero termínov, takže áno, študent si môže z väčšej časti zostaviť svoj rozvrh.

Je možné, aby si na vašej fakulte mohol študent zostaviť rozvrh sám, resp. má
nejakú časť prednášok/cvičení napevno a môže si niektoré predmety navoliť?
Alebo je všetko pevne dané?

Ak vám spolu s kamarátkou boli pridelené
rovnaké internáty, je možné požiadať o
spoločnú izbu. Treba však rátať s tým, že nie
vždy je to z kapacitných dôvodov možné
vypočuť.

Je možné sa na internáte ubytovať 
s kamarátkou alebo je prideľovanie
izieb pevne dané?

Áno, naša katedra vykonáva prípravné kurzy pre
každého študenta UPJŠ. Dá sa to zapísať ako
klasický predmet počas štúdia.

Pracujú vaši absolventi aj v EÚ
inštitúciách?

Na našej katedre si zameranie môžete vybrať
cez tzv. kredity bloku B, ktoré sú povinne
voliteľné. To znamená, že ak si budete priať
zamerať sa konkrétne na právnickú
angličtinu, môžete si vybrať predmety, ktoré
s ňou súvisia.

Pri štúdiu tlmočníctva si môžem vybrať
aj nejaké konkrétne zameranie, napr.
právnickú angličtinu?

Väčšina študentov, ktorí sa hlásia na našu katedru, ovláda anglický jazyk na úrovni B2. Najlepším
spôsobom, ako si overiť svoju úroveň, je zúčastniť sa prijímacích skúšok. Okrem toho, v prvom
ročníku majú všetci študenti predmet Language Skills, ktorý je špecificky zameraný na zlepšenie
jazykovej úrovne študentov.

Môžem si nejako overiť, či je moja angličtina na dostatočnej úrovni?

Podmienky závisia od odboru, ktorý si
vyberiete. Podrobné informácie sa dozviete
na stránke: 
http://kaa.ff.upjs.sk/en/info-pre-uchadzacov 
 Na tejto stránke sú vysvetlené požiadavky ku
každému odboru, ktorý katedra ponúka.

Aké sú podmienky prijatia na vašu
univerzitu?

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Naša katedra spolupracuje s rôznymi
inštitúciami, firmami a organizáciami. Vďaka
týmto kontaktom majú naši študenti možnosť
tlmočiť už počas štúdia a nabrať tak skúsenosti
ešte pred tým, než reálne začnú pracovať 
v odvetví tlmočenia.

Ponúkate stáže napr. na úradoch, súdoch,
firmách, kde je potrebné tlmočenie?
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Z čoho je nutné maturovať?

Neviem sa rozhodnúť medzi odbormi
Výrobné technológie alebo
Materiálové inžinierstvo. Študujem na
SOŠ.
Program VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE zahrňuje
spôsob výroby a opracovania súčiastok,
MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO rieši
problematiku použitých materiálov. Pri VT sa
dozviete ako sa materiál spracováva, pri MI je
to komplexnejšie (dozviete sa ako vybrať
materiál vhodný na danú súčiastku s
prihliadnutím na výrobné technológie a
dosiahnutie vhodných vlastností). 

Materiálovotechnologická
fakulta so sídlom v Trnave

www.nakac.sk

Toto je veľmi individuálne, ale predpokladáme, že veľkou zmenou oproti netechnickej škole sú
predmety ako matematika a fyzika. Avšak fakulta myslela aj na vás, a preto pre prijatých uchádzačov
organizuje bezplatné kurzy matematiky a fyziky so zameraním na doplnenie znalostí a zručností 
z týchto predmetov, ktoré môžu budúcemu študentovi pomôcť k úspešnému zvládnutiu skúšok
počas štúdia na fakulte. Kurzy sa realizujú v septembri pred začiatkom akademického roku počas
predmetu Úvod do štúdia. Samozrejme, všetko závisí od vás, pri zodpovednom prístupe k štúdiu to
určite zvládnete.

Študujem na netechnickej strednej škole - OA ale chcem zostať v Trnave.
Zvládnem štúdium? Ktorý predmet je najťažší pre takých ako som ja?

Z tohto dôvodu organizujeme každoročne
podujatie pre našich študentov - JOBDAY
(www.mtf.stuba.sk/9936), a počas celého
roka zverejňujeme aktuálne ponuky stáží,
brigád a pracovných ponúk na
www.mtf.stuba.sk/7473 . Ďalej ponúkame aj
odbornú prax - deje sa tak až na inžinierskom
stupni štúdia.

Rád by som niekde brigádoval popri
škole, čo by ste mi odporučili?

Uchádzači sú prijímaní na štúdium BEZ
PRIJÍMACEJ SKÚŠKY, na základe študijných
výsledkov počas stredoškolského štúdia.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je
úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou
skúškou.

Výhodou štúdia na MTF STU je vysokoškolský
kampus, ktorý ponúka študentom "All in one
riešenie" a teda možnosť ísť do knižnice/
študovne, do bufetu/jedálne, či do
telocvične/plavárne, ak sú u nás študenti
ubytovaní, môžu čas tráviť na internáte. 

Kde chodia študenti na škole medzi
hodinami? Máte na škole nejakú
študentskú kaviareň? Alebo je niečo v
blízkosti školy?

Napríklad študijný program MECHATRONIKA V TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH ponúka
vzájomne prepájané mechanické subsystémy, elektrické a elektronické systémy, automatické
riadenie a informačné technológie do jedného integrovaného celku. Primárne je orientovaný na
návrh robotických systémov, komplexných výrobných systémov, CNC výrobných zariadení,
inteligentných komponentov a „smart“ systémov. Ale bez výskumu tuhých elektrolytov by neboli
efektívne lítiové batérie, ani TESLA. Pokiaľ vás zaujíma skôr vývoj a výskum elektrických vozidiel
po materiálovej stránke, potom je tu študijný program MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO, ktorý
ponúka prehľad o rôznych druhoch materiálov používaných v technickej praxi na rôzne aplikácie,
ich poškodzovanie, a predovšetkým ich použiteľnosť pre určité aplikácie. V niektorých smeroch
má študijný program MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO prepojenie aj na technickú prax.

Zaujímajú ma elektrické vozidlá a všetko okolo toho. Dá sa to u vás študovať?

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Na MTF ponúkame študijný program
PRIEMYSELNÉ MANAŽÉRSTVO s modulom
KVALITA PRODUKCIE. Vzhľadom na neustále sa
vyvíjajúce technológie, najmä v automotive, je
práca manažéra kvality veľmi dôležitá.
Absolvent sa naučí riešiť problémy vo výrobe
použitím metód, nástrojov a techník
zabezpečenia a zlepšovania kvality procesov a
výrobkov.

Môžem u vás študovať ako kvalitár?

Na MTF ponúkame študijný program
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, ktorý sa zameriava
na prípravu absolventov - odborníkov v oblasti
environmentálneho inžinierstva, ale aj
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
požiarneho inžinierstva. Odporúčam pozrieť si
profil absolventa na web stránke pre bližšie
informácie: www.mtf.stuba.sk/14072

Kde sa dá študovať ochrana
životného prostredia?

http://www.mtf.stuba.sk/9936
http://www.mtf.stuba.sk/7473
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