
Prihlášky a prijímačky na VŠ

www.nakac.sk



ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
o britské a americké štúdiá (Bc., Mgr., PhD.)  
o učiteľské štúdium v kombinácii anglický 

jazyk a literatúra (Mgr.) 
o rodové štúdiá a kultúra (Bc.)  
o prekladateľstvo a tlmočníctvo  
- anglický jazyk pre európske inštitúcie a 

ekonomiku (Bc., Mgr.)  
- anglický a francúzsky jazyk pre európske 

inštitúcie a ekonomiku (Bc., Mgr.)  
- anglický a nemecký jazyk pre európske 

inštitúcie a ekonomiku (Bc., Mgr.) 

UUnniivveerrzziittaa  PPaavvllaa  JJoozzeeffaa  
ŠŠaaffáárriikkaa  vv  KKooššiicciiaacchh  

FFiilloozzooffiicckkáá  ffaakkuullttaa  

KKAATTEEDDRRAA  AANNGGLLIISSTTIIKKYY  AA  AAMMEERRIIKKAANNIISSTTIIKKYY  

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS: 
o orientácia na prax - možnosť stáží, odbornej 

praxe aj práce už počas štúdia  
o špičkovo vybavené tlmočnícke a jazykové 

laboratóriá  
o Zručnosti pre úspech – predmet AmCham 

zameraný na rozvoj soft skills  
o možnosť získať certifikáty TOEFL, TOEIC, TFI, 

WIDaF a ACCA  
o Erasmus+ na vyše 70 partnerských univerzitách 
o Študentský klub ELSE, Klub absolventov, Klub 

učiteľov 

@kaaffupjs 

kaa.ff.upjs.sk 

/kaaupjs 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 
Filozofická fakulta UPJŠ 
Moyzesova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika 
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http://virtualnydenotvorenychdveri.sk/


Fakulta Deň otvorených dverí

Aktuálne termíny dní otvorených dverí

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 16.04.2020 (online na YouTube kanály) 
 14.05.2020, 18.06.2020

Vysoká škola obchodní a hotelová 18.04.2020, 23.05.2020 
 (Sobota v 10 hodin a každý čtvrtek od 13 hodin.)

University of New Your in Prague 23.04.2020, 14.05.2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave
   Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 20.05.2020
 (Vzhľadom na situáciu, presné termíny nie sú známe, 
 dostupné budú na www.mtf.stuba.sk)
   Fakulta architektúry 04.06.2020
   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 25.06.2020

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
  Prírodovedecká fakulta  04.02.2021
  Filozofická fakulta október 2020

 

Univerzita Komenského
v Bratislave
Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky

10.6.2020
doobeda

Deň otvorených dverí na Matfyze určite bude,
v dnešnej situácii možno len virtuálne. Sledujte nás na:
www.facebook.com/MatFyzJeIn
www.youtube.com/MatFyzJeIn
www.instagram.com/MatFyzjeIn                           Tešíme sa na Vás.



Fakulta Deň otvorených dverí

Aktuálne termíny dní otvorených dverí

Univerzita Komenského v Bratislave
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied
    - Programy v slovenskom jazyku  do 30.04.2020
    - Programy v anglickom jazyku iba sociálna a pracovná psychológia do 14.07.2020
  Právnická fakulta november 2020
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 10.06.2020, 11.11.2020
  Prírodovedecká fakulta 05.02.2021

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  všetky fakulty november 2020, február 2021

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Na rok 2021 ešte nie je stanovený.
 Predpokladaný termín 
 bude v druhej polovici januára. 

Metropolitní univerzita Praha 02.09.2020, 21.09.2020
 Do júna sú dni otvorených dverí 
 realizované online na www.mup.cz

Moravská vysoká škola Olomouc možnosť DOD po individuálnom dohodnutí.
 Kontaktný email: radim.weiss@mvso.cz

Katolícka univerzita v Ružomberku
  Pedagogická fakulta 02.02.2021

Prešovská univerzita v Prešove
  Gréckokatolícka teologická fakulta február 2021
  - Program Európske štúdiá (Bc.)
  - Program Animácia voľnočasových aktivít (Bc.)
  - Program Religionistika (Bc.)
  - Program Katolícka teológia (Bc., Mgr.)
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Názov fakulty Termín podania prihlášok:  

Aktuálne termíny podania prihlášok

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre do 30.04.2020
 (iba e-prihláška - https://is.uniag.sk/prihlaska )

Trnavská univerzita v Trnave
  Právnická fakulta do 31.07.2020
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce do 30.04.2020
  Teologická fakulta do 30.04.2020
  Pedagogická fakulta do 30.04.2020
  Filozofická fakulta do 30.04.2020

Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov do 30.04.2020
  Strojnícka fakulta  do 31.05.2020
  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií do 30.04.2020
  Stavebná fakulta do 30.04.2020
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva do 30.04.2020
  Fakulta riadenia a informatiky do 30.04.2020
  Fakulta humanitných vied do 30.04.2020
  Výskumný ústav vysokohorskej biológie do 30.04.2020

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha  do 30.09.2020

Vysoká škola obchodní a hotelová do 15.06.2020, v 2. kole: do 31.07.2020

University of New Your in Prague v priebehu celého roka

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Pedagogická fakulta do 30.04.2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave do 30.04.2020, v 2. kole: do 31.07.2020
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie do 30.04.2020, v 2. kole: do 10.08.2020
  Stavebná fakulta do 30.04.2020, v 2. kole: do 10.08.2020
  Strojnícka fakulta do 31.05.2020, v 2. kole: do 14.08.2020
  Fakulta elektrotechniky a informatiky do 30.04.2020, v 2. kole: do 17.07.2020
  Ústav manažmentu do 30.04.2020, v 2. kole: do 31.07.2020

Vysoká škola banská - Technická univerzita Ostrava
  Fakulta strojní v 2. kole: do 02.08.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne do 30.06.2020 
 do 15.06.2020 (v prípade prijímacej skúšky)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave do 09.07.2020 (e-prihláška) 
  Intermédiá
  Socha, objekt, inštalácia
  Úžitkové umenia - špecializácia keramika
  Digitálne umenia

Mendelova univerzita v Brně
  Agronomická fakulta do 30.04.2020



Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Filozofická fakulta do 30.04.2020 (bakalárske), do 31.05.2020 (magisterské)
  Prírodovedecká fakulta  do 30.04.2020

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Ekonomická fakulta do 30.04.2020
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov do 30.04.2020
  Fakulta prírodných vied do 30.04.2020
  Filozofická fakulta  30.04.2020, v 2. kole: do 30.06.2020 
  Pedagogická fakulta do 30.04.2020, v 2. kole: do 30.06.2020
  Právnická fakulta UMB do 31.07.2020

Univerzita Komenského
  Evanjelická bohoslovecká fakulta do 31.07.2020
  Právnická fakulta, program právo do 31.05.2020 
  Prírodovedecká fakulta v 2. kole: do 31.07.2020

Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem do 30.04.2020

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach do 30.04.2020

Vysoká škola Danubius do 31.08.2020
  Fakulta práva Janka Jesenského
  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
  Fakulta sociálnych štúdií

Technická univerzita vo Zvolene
  Fakulta ekológie a environmentalistiky do 15.05.2020
 (iba e-prihláška - https://is.tuzvo.sk/prihlaska/ )

Metropolitní univerzita Praha do 26.10.2020

Moravská vysoká škola Olomouc do 18.09.2020

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií do 30.04.2020

Katolícka univerzita v Ružomberku do 30.04.2020

Prešovská univerzita v Prešove
  Gréckokatolícka teologická fakulta Najneskôr 10 pracovných dní po začiatku výučby
  - Program Európske štúdiá (Bc.) na stredných školách, najneskôr však do 30.06.2020.
  - Program Animácia voľnočasových aktivít (Bc.) 
  - Program Religionistika (Bc.)
  - Program Katolícka teológia (Bc., Mgr.)
  Fakulta humanitných a prírodných vied Magisterské do 31.05.2020
  Fakulta športu do 31.07.2020
  - Program Učiteľstvo telesnej výchovy
  - Program Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
  - Program Šport a zdravie
  - Program Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
  Ostatné fakulty Najneskôr 10 pracovných dní po začiatku výučby 
 na stredných školách, najneskôr však do 30.06.2020.

Aktuálne termíny podania prihlášok



Univerzita (fakulta / program) Termín prijímacieho konania

Aktuálne termíny prijímacích konaní

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Prijímanie uchádzačov na bakalárske
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov štúdium – bez prijímacej skúšky.
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva Termín zasadnutia prijímacej
  Fakulta ekonomiky a manažmentu komisie: 27. - 31.07.2020.
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva:
  Technická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave 09. - 10.06.2020
  Právnická fakulta Prípravný kurz na prijímacie skúšky
  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce od 01. - 05.06.2020
  Teologická fakulta
  Pedagogická fakulta
  Filozofická fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 5. - 10.06.2020
  Strojnícka fakulta 15.06.2020
  Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 22.06.2020
  Stavebná fakulta 10.06.2020
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva 10.06.2020
  Fakulta riadenia a informatiky 11.06.2020
  Fakulta humanitných vied 11. - 12.06.2020
  Výskumný ústav vysokohorskej biológie 10.06.2020

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Prijímacie pohovory na všetky fakulty UMB
  Ekonomická fakulta UMB v AR 2020/2021 boli zrušené. Uchádzači
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok.
  Fakulta prírodných vied UMB
  Filozofická fakulta UMB
  Pedagogická fakulta UMB
  Právnická fakulta UMB

Univerzita Komenského
  Evanjelická bohoslovecká fakulta 21.08.2020
  Fakulta sociálnych a ekonomických vied
    - Programy v slovenskom jazyku https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzacky-a-uchadzaci
    - Programy v anglickom jazyku iba sociálna a pracovná psychológia v priebehu mája

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Online prostredníctvom Skype

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Prijímacie skúšky sa budú konať až po uskutočnení
 maturitných skúšok. O termínoch budeme vopred informovať.

Mendelova univerzita v Brně Bez přijímacích zkoušek. Studenty přijímáme
  Agronomická fakulta na základě prospěchu ze střední školy.



Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 24. - 26.08.2020

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Talentové skúšky sú zrušené.
  Pedagogická fakulta 
    - hudba a zvukový dizajn  
    - učiteľstvo hudobného umenia  
    - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácií) 
    - učiteľstvo hudobno-dramatického umenia 
    - šport a rekreácia 
    - učiteľstvo telesnej výchovy (v kobinácií) 
    - výtvarná edukácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave 11.06.2020
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 07.05.2020, 17.06.2020
  Stavebná fakulta 22.06.2020
  Strojnícka fakulta 22.06.2020
  Fakulta elektrotechniky a informatiky 18.05.2020
  Fakulta informatiky a informačných technológií 19.06.2020

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Harmonogram prijímacích skúšok na Filozofickej fakulte UPJŠ
  Filozofická fakulta v Košiciach bude upravený v súlade s upraveným
 harmonogramom maturitných skúšok podľa usmernenia
 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Metropolitní univerzita Praha Do programov vyučovaných v českom jazyku prijímame
 bez prijímacích skúšok. Do programov vyučovaných v anglickom
 jazyku sú prijímacie skúšky z anglického jazyka tvorené 
 elektronickou formou (viac na www.mup.cz)

Moravská vysoká škola Olomouc v 2. kole: 30.06. 2020, v 3. kole: 18.09.2020

Prešovská univerzita v Prešove
  Gréckokatolícka teologická fakulta Bez prijímacích skúšok. Študijný program
  - Program Európske štúdiá (Bc.) Katolícka teológia - bohoslovci bude včas oznámené.
  - Program Animácia voľnočasových aktivít (Bc.) 
  - Program Religionistika (Bc.)
  - Program Katolícka teológia (Bc., Mgr.)
  Fakulta športu august-september 2020
  - Program Učiteľstvo telesnej výchovy
  - Program Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
  - Program Šport a zdravie
  - Program Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
  Ostatné fakulty Zmeny alebo úpravy prijímacej skúšky budú závisieť
 od aktuálnej situácie v krajine. Pre ďalšie informácie sledujte
 weby fakúlt, kde ste podávali prihlášku na štúdium.

Aktuálne termíny prijímacích konaní

11.
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13.



Najväčšia prírodovedecká fakulta na Slo-
vensku, v hodnotení Akademickej ran-
kingovej a ratingovej agentúry (ARRA) 
sa dlhodobo umiestňuje na popredných 
miestach. Naši študenti môžu realizovať 
svoj výskum vo viac ako 200 laboratóri-
ách. Na našej fakulte ARRA zaradila až 5 
výskumných tímov medzi 0,1 % najlepších 
na svete vo svojom odbore a niektoré ďal-
šie medzi najlepšie 1 %. 
Fakulta vedie k vedeckej činnosti všetkých 
svojich študentov od bakalárskeho až po 
doktorandský stupeň. Každoročne v apríli 
organizujeme prehliadku výsledkov ve-
deckej práce študentov formou študent-
skej vedeckej konferencie, na ktorej sa 
zúčastňujú stovky študentov so svojimi 
príspevkami.

Akreditované študijné programy, denné 
štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, titul Bc.
Biológia; medicínska biológia; systematic-
ká biológia; environmentalistika; geológia; 
paleobiológia; geografia a geoekológia pre 
plánovanie krajiny; geografia, geoinforma-
tika a kartografia; geografia, rozvoj regió-
nov a európska integrácia; ekonomická, 
sociálna a  politická geografia; geografia, 
demografia, migrácia a ľudské zdroje; ché-
mia; biochémia; Environmental Studies  
v anglickom jazyku; Biological Chemistry  
v anglickom jazyku. 

Učiteľstvo predmetov: biológia a ché-
mia; biológia a geografia; biológia a envi-
ronmentalistika; biológia a matematika; 

chémia a matematika; chémia a anglický 
jazyk; biológia a anglický jazyk; biológia  
a nemecký jazyk; geografia a matematika; 
geografia a anglický jazyk; geografia a ne-
mecký jazyk.

Uplatnenie absolventov: Farmaceutický 
priemysel, klinické laboratóriá, zdravot-
nícke a diagnostické pracoviská, rezort 
poľnohospodárstva, zdravotníctva, lesníc-
tva, potravinársky priemysel, výskumné 
vývojové centrá, výkonné a riadiace po-
zície verejného či súkromného sektora, 
manažér ochrany životného prostredia 
v rôznych odvetviach priemyslu, špecia-
lista v oblasti ochrany prírody, krajiny, 
vodného a odpadového hospodárstva, 
expert v naftových, banských,   sanač-
ných a  stavebných spoločnostiach, ma-
nažér trvalo udržateľného cestovného 
ruchu, pracovník v progresívnych startu-
poch a v GIS firmách, expert popredných 
softvérových firiem, tvorba mapových 
online aplikácií, a analytické firmy, vý-
skumník a vysokoškolský pedagóg, štátna  
a regionálna správa a mnohé ďalšie mož-
nosti uplatnenia.

Dátum DOD: 5. február 2021

 Adresa: Mlynská dolina
  Ilkovičova 6
  842 15 Bratislava 4 
 Web:  www.fns.uniba.sk
 Email:  prif.so@uniba.sk
 Telefón:  +421 2 9014 9531

Univerzita Komenského v Bratislave, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA





11. november 2020 a 5. marec 2021

Do 30.4.2020 vo všetkých študijných programoch v bakalárskom aj magisterskom stupni, čím  
sa ruší dodatočný termín prihlášok 31.8.2020 v študijných programoch v slovenskom jazyku.

Viac informácií nájdete na: 
https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzacky-a-uchadzaci/

40 eur

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

bez prijímacích skúšok

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

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

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

Mlynské luhy 4, Bratislava
www.fses.uniba.sk
www.fsev.sk

BRIGÁ
DA

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 
Univerzita Komenského v Bratislave



štúdium
práva

moderné
inovatívne
praktické

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Univerzita Komenského 
v Bratislave

www.flaw.uniba.sk
www.facebook.com/flaw.uniba

Čo ponúkame?

 ▶ praktické formy vzdelávania

 ▶ široký výber študijných programov

 ▶ 2 študijné programy v anglickom jazyku

 ▶ viac ako 25 stáží na rôznych inštitúciách

 ▶ možnosť absolvovať Erasmus+ na vyše  

60 univerzitách v zahraničí

 ▶ 52 klinických predmetov vrátane príprav  

na medzinárodné simulované súdne konania 

(tzv. moot-courty) 

Foto: Štefan Cipár



FAKULTA MATEMATIKY,
FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

DEŇ OTVORENÝCH

DVERÍ U TEBA DOMA!
400 populárno-vedeckých

prednášok a videí na zaujímavé témy
zo všetkých našich odborov

25
študijných

programov

IN
STAG

RA
M

.CO
M

/M
ATFYZJEIN

 ŠTÚDIUM V ANGLICKOM 

JAZYKU NA SLOVENSKU

Termíny a poplatky za štúdium:

VZDELANIE PRE TVOJU BUDÚCNOSŤ

Výhody štúdia po anglicky na FMUK

Fakulta managementu

Fakulta managementu Ti ponúka príleži-
tosť absolvovať kvalitné a perspektívne 
manažérske vzdelanie  v anglickom jazyku 
na Slovensku, v Bratislave.

Štúdium v medzinárodných sku-
pinách so študentmi z celého sveta.

Spolupráce so zamestnávateľmi, 
podnikateľmi, manažérmi tak vo 
výučbe, ako aj v ponuke stáží.

Silný network šikovných študentov a 
absolventov.

www.fm.uniba.sk

www.fakultamanagementu.sk

www.facebook.com/fm.uniba/

Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium v anglickom jazyku Ti otvorí dve-
re do nadnárodných korporácií, svetového 
biznisu alebo na pokračujúce štúdium do 
celého sveta. Poď do toho!

Termíny na podanie prihlášky:

  Uchádzači zo Slovenska: do 31.05.2020

  Zahraniční uchádzači:     do 31.07.2020

Poplatky za štúdium (v zmysle zákona):

  Bakalársky stupeň:  1 990 € / rok

  Magisterský stupeň:  2 490 € / rok

Vyučujúci s medzinárodnými skú-
senosťami  alebo  z  praxe.

    www.fakultamanagementu.sk/english

Fakulta managementu  UK sa aj v roku 2019 
umiestnila ako jediná zo Slovenska medzi tisíckou 
najlepších Business Schools, s vynikajúcim hod-
notením v kategórii Excellent Business School. 

Na fakulte majú študenti možnosť získať praktické 
znalosti, odborné vedomosti a stretnúť zaují-
mavých a inšpiratívnych ľudí. Fakulta poskytuje 
študentom rôzne aktivity i možnosti štúdia na 
zahraničných univerzitách.
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FAKULTA MATEMATIKY,
FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE

DEŇ OTVORENÝCH

DVERÍ U TEBA DOMA!
400 populárno-vedeckých

prednášok a videí na zaujímavé témy
zo všetkých našich odborov

25
študijných

programov
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Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ v Košiciach 

www.science.upjs.sk 
 

Špičkovú vedu a kvalitné vzdelávanie máš na dosah 
 
JEDNOODBOROVÉ štúdium 

Matematika, Ekonomická a Finančná Matematika 

Fyzika, BioFyzika 

Informatika, Aplikovaná Informatika 

Analýza Dát a Umelá Inteligencia 

Biológia, Všeobecná Ekológia  

Chémia 

Geografia 
 

 MEDZIODBOROVÉ štúdium 
dva odbory na PF UPJŠ 

Matematika, Fyzika, Informatika, Biológia, Chémia, Geografia 
alebo jeden odbor na PF UPJŠ a druhý odbor na FF UPJŠ. 

 

Podaj si prihlášku e-prihlaska.upjs.sk (zostaň zatiaľ doma) 
 

Urob dva kroky k budúcnosti 
Každý chce za sebou zanechať nejakú stopu. Zanechaj ju aj ty. Študuj na 
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, vykroč k budúcnosti a ukáž 
cestu ďalším. Veď od práce tvojich snov ťa možno delia len dva kroky. 

https://nadvakroky.sk 
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Poď študovať na
Pedagogickú fakultu UMB

 

 

             Vzdelávame v praxi a pre prax
 
                            Spolupracujeme s významnými partnermi
  
      Učia u nás uznávané osobnosti
 
Poskytujeme priestor pre angažovanosť  a osobný rozvoj
 
                     Sme lídrami v inováciách vo vzdelávaní
 
       Máme ekologický prístup
 
 

 
Máme jedinečnú skladbu študijných programov, ktoré

rozvíjajú človeka komplexne. Nevieš,  na ktorý sa hodíš?

 O T E S T U J  S A  T U  
 

všetko ostatné nájdeš na

pdf.umb.sk
BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/
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Inform
ácie pre 

uchádzačov

InternátyPrihláška

Forenzná a  
kriminalistická 

chémia

Aplikovaná 
informatika

Bezpečnosť 
životného 
prostrediaEkológia 

a ochrana 
ekosystémov

Matematika

Aplikovaná 
geológia

Geogra a

Geopotenciál 
regiónov 

nový študijný 
program

Učiteľstvo 
informatiky

Učiteľstvo 
praktickej 
prípravy

Učiteľstvo 
biológie

Učiteľstvo 
fyziky

Učiteľstvo 
geogra e

Učiteľstvo 
chémie

Učiteľstvo 
matematiky

Učiteľstvo 
techniky

Kontakt 
  Oddelenie pre pedagogickú činnosť, FPV UMB, 

Tajovského 40, 974 01  Banská Bystrica
  +421 48 446 7406, @  beata.dobrikova@umb.sk 

Študijné

ŠTUDUJŠTUDUJ  VALTNEVALTNE,,  ZAUJ�MAV� ODBORYZAUJ�MAV� ODBORY,,  
DYNAMCYDYNAMCY,, V RATE�SEJ ATMOSF�RE,  V RATE�SEJ ATMOSF�RE, 

MEDZMEDZ  �OVN�M �TUDENTM�OVN�M �TUDENTM  U N�SU N�S

   www.fpv.umb.sk

AULTA R�RODN�CH VEDAULTA R�RODN�CH VED
NVERZTA ATEJA ELANVERZTA ATEJA ELA  

programy

s bezproblémovým 
uplatnením

v praxi
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predĺžený do 30. 4. 2020
ermín podávania prihlášok



Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici

PODAJ SI PRIHLÁŠKU K
NÁM DO 30. APRÍLA 2020

TENTO ROK IDEME BEZ PRIJÍMAČIEK!

je matika tvojou nočnou morou?
fyzika... celé zlé?
chémia španielskou dedinou?
cudzie jazyky máš v malíčku?
dejepis, geografia a občianka ťa bavia?

www.fpvmv.umb.sk
fpvmvumb@umb.sk 

FB: @fpvamv
Instagram: fpvamv





do 30. apríla 2020

17 EUR - 60 EUR

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

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

Fyzioterapia - druhá polovica júna, Textilný dizajn a návrhárstvo – 14. 5. 2020

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Trenčianska univerzita je dynamická, rýchlo sa rozvíjajúca vzdelávacia inštitúcia, ktorej študenti 
a pedagógovia prinášajú inovatívne prvky aj do vedy a výskumu. Štúdium je vo významnej mie-
re prepojené s praxou (MSM group, Hella, Adient, Yanfeng, Leoni, Konštrukta, Continental, Rona, 
Fakultná nemocnica TN, TSK...) Je vhodná pre tých študentov, ktorí majú chuť experimentovať, 
inovovať, chcú mať na to vynikajúce technologické zázemie a priestor a očakávajú uplatnenie hneď 
po skončení štúdia.

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

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

Študenstká 2
pr@tnuni.sk
www.tnuni.sk

BRIGÁ
DA

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne TRENČIANSKA UNIVERZITA

ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE





 V laboratóriách nájdeš tie

Toto si predsa nenecháš ujs�!

Moderná telocvièòa, 

študijné materiály

Ulica Jána Bottu è. 2781/25, 917 24 Trnava, www.mtf.stuba.sk/8012

Nízke náklady na ubytovanie 

              a skvelé vyžitie v meste TRNAVA

S nami získaš prax

 v zaujímavých a úspešných 

  firmách

Uèi� �a budúšpièkoví pedagógovia a vedciAk na sebe zamakáš, tak u nás 

U nás 
nájdete 
novuèièké a 
zrekonštruované 
priestory 

až 2250,- €

môžeš na štipkách získa� 

na Materiálov
otechnologicke

j fakulte

10 Výhod štúdia 

ZDARMA
fitko a plaváreò 

Internát je priamo 
v areáli fakulty a 

parkovanie je ZDARMA

S nami získaš parádne 
uplatnenie v praxi 
a vysoký nástupný

plat 

najmodernejšie technológie. 

U nás máš

v e-podobe ZDARMA

podanie e-prihlášok predåžené do 30.apríla 2020



ŠTUDUJ
NA NAJLEPŠEJ
STROJARINE
NA SLOVENSKU,

*

*Podľa prieskumu nástupných platov absolventov technických odborov na Slovensku, www.uplatnenie.sk

AŽ 2 000 €

EUR - ACE

SÚŤAŽÍ PO CELOM SVETE

ZARÁBAJ NAJVYŠŠIU MEDIÁNOVÚ MZDU

ŠTUDUJ KVALITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY, KTORÉ
ZÍSKALI MEDZINÁRODNÚ AKREDITÁCIU

STAŇ SA AJ TY ČLENOM JEDNÉHO Z 3
FORMULOVÝCH TÍMOV A ZÚČASTNI SA

www.studujstrojarinu.sk www.sjf.stuba.sk

Strojníckej fakulte STU v Bratislave

POŠLI
E-PRIHLÁŠKU,

DO TERMÍNU 
UVEDENOM NA WEBE:

WWW.SJF.STUBA.SK
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0905 727 785
bisla@bisla.sk
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

BISLA štúdium

Zahraniční lektori z USA, Británie a Japonska.

Štúdium je kompletne v angličtine.

Výmenné programy so školami z celého sveta.

Tútorsky systém s individuálnym prístupom.

Sídlo v centre Bratislavy 
s privátnou záhradou pre študentov.

Bratislava International School of Liberal Arts
www.bisla.sk

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

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

BISLA absolventi

60% pokračuje v štúdiu
           na zahraničných 
           univerzitách. 

30% študuje ďalej 
           na Slovensku.

10% sa hneď zamestná
    alebo robí stáže.

Učitelia z Oxfordu,
Chicaga a Tokya.
V Bratislave.

ARTES

LIBERALES

Politológia —

 M
edzinárodné vzťahy — Filozofia

 —
 S

oc
io

ló
gi

a 

—
 



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

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. (ďalej aj „UNIQA GSC“) je dcérskou spoloč-
nosťou rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Insurance Group. Spoločnosť bola založe-
ná v roku 1996. V súčasnosti zamestnávame viac ako 600 zamestnancov.
UNIQA GSC sa člení na úseky Software Service (SWS), Cross-Border Service (CBS) a Back Of-
fice Service (BOS).

Spoločnosť UNIQA GSC patrí medzi prestížnych a najväčších zamestnávateľov v Nitrianskom 
kraji a zároveň je takým miestom na prácu, kde jej zamestnancov „baví pracovať“. Dôkazom 
toho je získanie ocenenia NAJ ZAMESTNÁVATEĽ ROKA 2018 a  umiestnenie v TOP 5 v roku 
2019. UNIQA GSC ponúka prácu v medzinárodnom prostredí, v kolektíve mladých dynamic-
kých ľudí, v moderne zariadených priestoroch.

Palárikova 3, 949 01 Nitra

- Referent/ka pre poisťovaciu administratívu s nemeckým jazykom 
- IT špecialisti rôzneho zamerania (napr. IT Tester, Softvér Developer, Projektový manažér)

nie

Nitra, Prešov

Platové ohodnotenie závisí od konkrétnej pracovnej pozície. Aktuálne mzdové ohodnotenie náj-
dete na webovej stránke www.profesia.sk.

- Flexibilný pracovný čas
- Uvítací balíček pre nového zamestnanca
- Plne hradené jazykové kurzy nemeckého a anglického jazyka, vrátane certifikácie
- Darčekové poukážky
- Elektronická stravovacia karta (stravná jednotka vo výške 5,10 EUR)
- 13. a 14. plat
- Prítomnostná a kvalifikačná prémia
- Príplatok na dieťa do 18. roku života
- Príspevok na III. pilier dôchodkového sporenia
- Celoročné úrazové zdravotné poistenie
- Pravidelne organizované podujatia pre zamestnancov, ako aj pre rodinných príslušníkov
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hr-ugsc@uniqa.at
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www.uniqa-gsc.sk





Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

Dolné hony 29, 949 01 Nitra

Nitra

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

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

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

Platové ohodnotenie závisí od pozície
 • Elektrotechnik 1014€ - 1097€
 • Linkový technik 976€  

Ubytovanie aktuálne neposkytujeme.

Ponúkané benefity

Platové ohodnotenie

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

Kto sme

BRIGÁ
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V rámci balíka benefitov ponúkame motivujúce platové ohodnotenie, trinásty a štrnásty plat, pre-
plácanie nadčasov a množstvo benefitov v oblasti vzdelávania, športu, kultúry a zdravotnej starost-
livosti. Každý zamestnanec má potenciál kariérneho rastu a  rozvíjania individuálnych zručností. 
Vzdelávanie podporujeme v podobe špecializovaných tréningových programov. 

Najčastejšie obsadzujeme pracovné pozície: 
 • Elektrotechnik (minimálne § 21)
 • Linkový technik (elektrovyhláška sa nevyžaduje)
Požiadavky na uchádzača: 
 • Ukončené SŠ vzdelanie technického / elektrotechnického zamerania. 
 • Pre elektrotechnické pracovné pozície – vyhláška § 21

Prečo pracovať pre nás

Koho hľadáme
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nabor@emea.foxconn.com
+421 37 69 44 148
foxconnslovakia.sk
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PRIDAJTE SI ČASOPIS NA WEB VAŠEJ ŠKOLY

Budeme radi, ak zverejníte časopis
na webovej stránke Vašej školy. 
Návod na to, ako si pridať časopis 
na web nájdete na stránkach 
www.nakac.sk.


