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Milí študenti, kariérni 
poradcovia, učitelia, 
rodičia,

aj v tomto školskom 
roku sme pre vás pri-
pravili ďalšie vydanie 
časopisu Kam po stred-
nej, ktorého cieľom je 
pomôcť vám pri výbere 

vysokej školy alebo zamestnania.

Časopis budeme vydávať trikrát ročne, 
vždy na začiatku októbra, januára a aprí-
la, pričom posielame jeden bezplatný 
výtlačok na každú strednú školu na Slo-
vensku. Stredným školám zároveň posie-
lame časopis v elektronickej forme, aby 
si ho mohli umiestniť na webové stránky 
školy, prípadne na sociálne siete. Našou 
snahou je, aby bol časopis k dispozícii  
čo najväčšiemu počtu študentov.

V tomto čísle sa dozviete informácie  
o študijných programoch slovenských 
a českých vysokých škôl. Nájdete tu tiež 
prehľad dní otvorených dverí, zaujímavé 

články o programoch pre stredoškolákov, 
rozhovor o tom, prečo študovať cudzie ja-
zyky a poradíme vám, ako sa rozhodnúť 
pre vysokú školu.

Študenti, ktorí neplánujú pokračovať  
v pomaturitnom štúdiu, sa dozvedia  
informácie o zamestnávateľoch, ktorí po-
núkajú prácu absolventom stredných škôl. 
Zistíte, akú prácu môžete získať, aké sú 
pracovné podmienky, benefity alebo pla-
ty na rôznych pozíciách, ako aj cenné rady 
o tom, ako zvládnuť pracovný pohovor.

Veríme, že informácie, ktoré nájdete  
v časopise, vám pomôžu zorientovať  
sa a správne si vybrať vysokú školu alebo 
zamestnanie.

Miro Koleník
riaditeľ
Národné kariérne centrum

Príhovor vydavateľa

 Vydavateľ: Národné kariérne centrum SK, s. r. o.
  Jazdecká 8686/65
  Trnava 917 01
  IČO: 50374851
  DIČ: 2120297575
  IČDPH: SK2120297575

 Email: info@nakac.sk

 Tel.: 0908 727 266, 0903 242 444

Náklad: 1 300 ks

Distribúcia: bezplatne na všetky stredné školy na Slovensku a Centrá pedagogicko-psychologické-
ho poradenstva a prevencie

Extra objednávky: V prípade záujmu o získanie viacero výtlačkov si ich môžete objednať na adrese 
info@nakac.sk. Minimálna objednávka je 5 ks výtlačkov.

Cena za extra objednávky: 1,- € vrátane DPH za 1 časopis plus poštovné.



Názov fakulty Deň otvorených dverí 

Dni otvorených dverí

Univerzita Komenského v Bratislave 5.11.2019
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 5. 11. 2019
 25.1.2020
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 24.1.2020
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave 5. 11. 2019 
 5.3.2020
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 5. 11. 2019 
 25.1.2020
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 23.10.2019
Fakulta informatiky a informačných technológií STU 13.12.2019
Fakulta architektúry STU  14.11.2019 (FA open) 
 17.-19.11.2019 (Prieskum ateliérových prác)
 16.1.2020 (Noc architektúry)
 4.6.2020 (Noc architektúry)
 5.6. - 7.6.2020 (Prieskum ateliérových prác)
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 27.1 - 1.2.2020 (Tyždeň otvorených dverí)
 23.6.2020 (CHEMSHOW)
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave STU 4.2 2020
 3.12., 5.12.2019
 (Exkurzie Touch and Feel the Science)
Stavebná fakulta STU 6.2.2020
Strojnícka fakulta STU 13.2.2020
Ústav manažmentu STU 21.2.2020
 4.6.2020 (Deň plánovačov)
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 10.1.2020
 24.1.2020
 7.2.2020
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 22.1.2020
 19.2.2020
Prešovská univerzita v Prešove 12.02.2020
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove  12.2.2020
Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  22.11.2019
 23.11.2019
 24.1.2020
 25.1.2020
Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline 5.2.2020



Názov fakulty Deň otvorených dverí 

5

Technická univerzita v Košiciach 15.10.2019
Ekonomická univerzita v Bratislave 7.2.2020 (Bratislava)
 7.2.2020 (Košice)
 6.2.2020 (Michalovce)
Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze 7.12.2019
 29.1.2020
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita  17.-18.1.2020
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline 12.2.2020
Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni  29.1.2020
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita 17.1.2020
Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  21.11.2019
Anglo-americká vysoká škola v Prahe 11.10.2019
 8.11.2019
 6.12.2019
 24.01.2020
Univerzita Palackého v Olomouci 6.12.2019
 18.1.2020
Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem 14.02.2020
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 11.12.2019
Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 28.1.2020
Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze 29.1.2020
 4.4.2020
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 22.1.2020
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 20.02.2020
Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4.11. -10. 11. 2019
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave január 2020
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 07.02.2020
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 20.02.2020
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11.03.2020
Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5.11.2019
 až 7.11.2019
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita 4.2.2020
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 8.11.2019
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 6.2.2020
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 17.1.2020
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19.11.2019





V prípade otázok 
kontaktujte študijné oddelenie fakulty: 
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041/513 6107, 6112
Viac informácií na www.uniza.sk a na 

www.fhv.uniza.sk 

Pracovné uplatnenie
MEDIAMATIKA  

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

oblasti marketingu kultúrneho dedičstva
SOCIÁLNA PEDAGOGIKA: sociálny pedagóg, štátna 

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

základných školách

Známi absolventi fakulty
Fakulta vychovala počas 20-ročnej histórie množstvo 

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

šíria dobré meno fakulty doma  
a vo svete. Adresa: 

Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

#jednoduchoMEGA

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

Termín podania prihlášky

31. marca 2020

Termín prijímacích skúšok

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

Deň otvorených dverí: 7. februára 2020

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

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



V prípade otázok 
kontaktujte študijné oddelenie fakulty: 
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041/513 6107, 6112
Viac informácií na www.uniza.sk a na 

www.fhv.uniza.sk 
https://fhv.uniza.sk/kaj

Dôležité termíny:
Deň otvorených dverí: 7. februára 2020 

Termín podávania prihlášok: do 31. marca 2020

Podmienky prijatia: 
Podmienky prijímania na bakalársky a magisterský stupeň 

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

Facebook: Katedra anglického jazyka a literatúry

Adresa: 
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

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

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

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

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



V prípade otázok 
kontaktujte študijné oddelenie fakulty: 
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041/513 6107, 6112
Viac informácií na www.uniza.sk a na 

www.fhv.uniza.sk 
www.fhv.uniza.sk/kfr

Pravidlá 
výberového konania:

Základnou podmienkou prijatia
na bakalárske štúdium (študijný program

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

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

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

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

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

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

známok na koncoročnom vysvedčení za 
predposledný ročník štúdia. Adresa: 

Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Katedra filozofie a religionistiky
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

Učiteľ = kultúra ducha

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

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

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

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

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

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



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

Emailový kontakt: kps@fhv.uniza.sk
Študijné oddelenie fakulty: 

e-mail: studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041/513 6107, 6112

Viac informácií na www.uniza.sk a na 

                                  www.fhv.uniza.sk 

Pravidlá 
výberového konania:

Základnou podmienkou prijatia
na bakalárske štúdium (študijný program

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

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

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

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

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

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

známok na koncoročnom vysvedčení za 
predposledný ročník štúdia. Adresa: 

Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Katedra pedagogických štúdií 
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

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

Študujte SOCIÁLNU PEDAGOGIKU

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

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

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

Dôležité termíny:
Deň otvorených dverí: 7. februára 2020
Termín podávania prihlášok: do 31. marca 2020
Termín prijímacieho konania: 11. – 12. júna 2020 (Bc.), 
18. – 19. júna 2020 (Mgr.) 



V prípade otázok 
kontaktujte študijné oddelenie fakulty: 
e-mail: studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041/513 6107, 6112
Viac informácií na www.uniza.sk a na 

www.fhv.uniza.sk 
https://kmkd.fhv.uniza.sk

Pravidlá 
výberového konania:

Základnou podmienkou prijatia
na bakalárske štúdium (študijný program

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

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

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

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

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

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

známok na koncoročnom vysvedčení za 
predposledný ročník štúdia. Adresa: 

Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva
Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

Originálne štúdium – vynikajúce uplatnenie

Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva (KMKD) 
ponúka študentom mimoriadne atraktívny študijný program 
mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore 
knižnično-informačné štúdiá v dennej a externej forme 
štúdia. KMKD poskytuje štúdium vo všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhDr., PhD.)

Naši absolventi pôsobia ako informační špecialisti, kreatívni tvorcovia 
mediálneho obsahu, marketéri v oblasti kultúrneho dedičstva pre oblasť 
masmédií a nových komunikačných médií. Môžu pracovať v knižniciach, 
médiách, informačných či osvetových strediskách, reklamných agentúrach, 
ako aj podnikateľskej sfére. Využívajú pri tom poznatky z knižnično-
informačnej vedy, nových médií, médií, grafického dizajnu, fotografie, 
manažmentu, marketingu a digitalizácie a prezentácie kultúrneho dedičstva.

Študenti si môžu na vlastnej koži vyskúšať študijný pobyt alebo stáž v 
zahraničí. Zúčastňujú sa rôznych súťaží, workshopov a besied s odborníkmi 
z praxe, organizujú zaujímavé podujatia.

Dôležité termíny:
Deň otvorených dverí: 7. februára 2020
Termín podávania prihlášok: do 31. marca 2020
Termín prijímacieho konania: 11. – 12. júna 2020 (Bc.),
18. – 19. júna 2020 (Mgr.), 17. júna 2020 (PhD.)



 Fakulta bezpečnostného inžinierstva
 Žilinská univerzita v Žiline

„ŠTUDUJ BEZPEČNOSŤ, OVPLYVNÍŠ BUDÚCNOSŤ.“

Prečo študovať na FBI UNIZA
• vysoká uplatniteľnosť študentov v  praxi * študijné pobyty a  pracovné stáže v  zahraničí 
* umiestnenie fakulty v  centre mesta * štipendiá * zrekonštruované učebne a  internáty  
* bohatý študentský život

Študijné programy (Bc., Ing., PhD.)
 • Krízový manažment
 • Bezpečnostný manažment
 • Záchranné služby
 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

FBI UNIZA:
 • Odborné kurzy
 • Prednášky odborníkov z praxe
 • Exkurzie
 • Hasičský šport
 • Zdravotnícke súťaže
 • Deň pracovných príležitostí
 • FBI daruje krv
 • Športový deň fakulty
 • Študentský ples

Deň otvorených dverí: 12. 2. 2020   Termín podania prihlášok: 31. 3. 2020
Prijímacie konanie: 10. 6. 2020

www.fbi.uniza.sk

        Stavebná fakulta
              Žilinská univerzita v Žiline 

ATRAKTÍVNE AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
DENNÉ ŠTÚDIUM

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

EXTERNÉ ŠTÚDIUM
 staviteľstvo - technológia a manažment stavieb

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

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

TERMÍNY
Deň otvorených dverí 5.2.2020

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

Prijímacie konanie 1. kolo 10.6.2020
                                  2. kolo 21.8.2020

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

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

POSTAV SI S NAMI SVOJU BUDÚCNOSŤ
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4. február 2020

31. marec 2020

22. jún 2020

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné, prospechové, mimoriadne a od-
borové štipendium podľa stanovených kritérií až do výšky 1 200 €. Študenti môžu požiadať kedy-
koľvek počas štúdia o sociálne štipendium.

FEIT umožňuje študentom platenú prax už v priebehu štúdia u svojich priemyselných partnerov. Štu-
denti sa už počas štúdia zapájajú do riešenia skutočných problémov z prostredia partnerských firiem.

Výsledkom interdisciplinárneho vzdelávania prostredníctvom špičkových pedagógov je až 96-per-
centná uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore.

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

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

Študijné programy

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Termín prijímacieho konania

Možnosti štipendií

Brigády a odborná prax u priemyselných partnerov

Pracovné uplatnenie študenta

Možnosti ubytovania

Možnosti stravovania

FEIT dynamicky reaguje na potreby trhu práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú a budú na-
stoľovať trendy v globálnom priemysle. Vo svetle týchto zmien FEIT poskytuje vzdelávanie nielen  
v tradičných odboroch, ale tiež v moderných interdisciplinárnych odboroch.
Bakalárske študijné programy:
Automatizácia, Autotronika, Biomedicínske inžinierstvo, Digitálne technológie, Elektrotechnika, 
Multimediálne technológie, Telekomunikácie. Na bakalárske študijné programy nadväzujú akredi-
tované inžinierske študijné programy.
Viac na www.feitcity.sk.

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

Fakulta elektrotechniky a informačných 
technológií, Žilinská univerzita v Žiline
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20 eur

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA



Moderní vzdělání se stoletou tradicí
Bakalářské (titul Bc.) – 3 roky studia
Agroekologie (sp Agroekologie, Pozemkové 
úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosys-
tému), Aplikovaná technika (sp Odpadové 
hospodářství, Provoz techniky, Technické 
znalectví a oceňování, Zemědělské stavby 
a technologická zařízení), Fytotechni-
ka (sp Fytotechnika, Rostlinolékařství), 
Molekulární biologie a biotechnologie, 
Profesní zemědělství, Technologie potravin, 
Zemědělské inženýrství (sp Agrobyznys, 
Zemědělské inženýrství (+K)), Zootechnika 
(sp Zootechnika, Rybářství).
Navazující magisterské (titul Ing.) – 2 roky 
studia
Agrobyznys, Agroekologie, Automobilová 
doprava, Biotechnologie rostlin, Ekotrofolo-
gie, Fytotechnika, General Agriculture (AJ), 
Chov koní a agroturistika, Jakost a zdravotní 
nezávadnost potravin, Krmivářství, Provoz 
techniky, Rostlinolékařství, Rozvoj venko-
va, Rybářství a hydrobiologie, Technologie 
a management odpadů (+K), Technologie 
potravin, Všeobecné zemědělství (+K), Zoo-
technika, Živočišné biotechnologie.

Úspěšní absolventi navazujícího magister-
ského studia mohou pokračovat i v dok-
torském studiu a získat titul Ph.D.
(Vysvětlení zkratek v závorce: sp = specializace, 
+K = obor je vyučován i v kombinované formě, 
AJ = v anglickém jazyce)

Přijímací řízení
Do bakalářského studia jsou uchazeči při-
jímáni na základě průměrného prospěchu 
na střední škole. Do navazujícího magis-
terského studia jsou uchazeči přijímáni 
na základě výsledků písemné přijímací 
zkoušky.

Zázemí pro studenty
Multimediální posluchárny, knihov-
na, studovny s připojením k internetu 
/ Experimentální zázemí – skleníky, 
fytotrony, vlastní pivovar a potravinářské 
poloprovozy, zkušebna vozidel, stáje 
s hospodářskými zvířaty vč. ryb a včel / 
Praktická výuka na Školním zemědělském 
podniku v Žabčicích / Botanická zahrada 
a arboretum/ Univerzitní menza / Zrekon-
struované koleje nedaleko areálu univer-
zity.

Dny otevřených dveří
10. 1. | 24. 1. | 7. 2. 2020 v 10 h
MENDELU, budova Q, posluchárna Q 01

Agronomická fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně
Zemědělská 1665/1 | Brno | Česká republika
tel.: +420 545 133 008 | mail: agro@mendelu.cz

Studuj na 
Agronomické fakultě 
MENDELU

af.mendelu.cz | FB/af.mendelu
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do 31. marca 2020 bez prijímacích pohovorov

Fakulta svojim študentom poskytuje:
 • Sociálne štipendium (príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdium)
 • Motivačné štipendium (za dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia)
 • Doktorandské štipendium
 • Odborové štipendium

Počas štúdia môžu študenti stážovať podľa študijného programu napr. v štátnej a verejnej správe, me-
dzinárodných, mimovládnych a iných organizáciách. Zároveň mesto Trnava ponúka bohaté pracovné 
možnosti.

Absolventi nachádzajú široké uplatnenie na domácom trhu, ale aj v krajinách EÚ. V závislosti od 
študijných programov sa zamestnávajú v  zariadeniach a  inštitúciách, ktoré pôsobia v  rezortoch 
ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva školstva, mi-
nisterstva vnútra, ministerstva spravodlivosti, a v medzinárodných inštitúciách ako napr. UNICEF, 
UNHCR a podobne.

Študenti majú možnosť ubytovať sa v  piatich študentských domovoch. Ubytovanie je moderné 
v bunkovom systéme. Súčasťou internátov sú jedálne, bufety a v najnovšom internáte P. Pázmaňa 
aj telocvične a priestory na telesnú a duševnú regeneráciu. Vychádzame v ústrety aj študentom 
so špecifickými potrebami, zabezpečujeme pre nich bezbariérovosť a poskytujeme poradenstvo 
v Centre podpory študentov.

Študijné programy

Termín podania prihlášky Termín prijímacieho konania

Možnosti štipendií

Brigády a odborná prax u priemyselných partnerov

Pracovné uplatnenie študenta

Možnosti ubytovania

Laboratórne vyšetrovacie metódy – denná a externá forma
Ošetrovateľstvo – denná a externá forma
Sociálna práca – denná, kombinovaná a externá forma
Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny – denná, kombinovaná a externá forma
Verejné zdravotníctvo – denná a externá forma

033/593 94 49 (študijný referát)
dusana.horvathova@truni.sk
http://fzsp.truni.sk/

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave
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Vysoká škola DTI, Ul. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel. +421 42 442 41 23, 
e-mail: studijne@dti.sk, www.dti.sk

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

PROGRAMY MBA, DBA, LL.M

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

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

NOVINKA!

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

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
Učiteľstvo ekonomických predmetov

NOVINKA!

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Učiteľstvo praktickej prípravy 
Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Manažment

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

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



22.-23. 11. 2019 a 24.-25. 1. 2020

od 10. 1. do 31. 3. 2020

500 Kč

Ne, pouze elektronická přihláška.

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

Písomná prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

bez přijímacích zkoušek

Ano, do 31. 3. 2020.

Dátum prijímacích skúšok

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

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

Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství, Analytická a forenzní chemie, Nano a mikrotechno-
logie v chemickém inženýrství, Fyzikální a výpočetní chemie.

BRIGÁ
DA
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Fakulta chemicko-inženýrská, 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 3, 16628 Praha
Hana2.Svobodova@vscht.cz
fchi.vscht.cz







5. november 2019 a 5. marec 2020

31.marec 2020

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

22

BRIGÁ
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 
Univerzita Komenského v Bratislave



5. 11. 2019 a 25. 1. 2020

28. 2. 2020

30 €

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

termíny SCIO + vybrané študijné programy aj špecifické skúšky na fakulte v júni 2020

20 €

Dátum prijímacích skúšok

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Filozofická fakulta UK má najvyšší počet študentov zo všetkých fakúlt Univerzity Komenského v 
Bratislave. Každý rok prijíma okolo 1600 uchádzačov spolu na všetky stupne štúdia a jej brány 
opúšťa každoročne viac než 1000 absolventov. Študenti majú možnosť absolvovať rôzne formy 
odbornej praxe a stáží či ísť na zahraničný študijný pobyt na niektorú z takmer 200 partnerských 
univerzít po celom svete. Na fakulte pracujú celoslovensky i medzinárodne uznávaní vedci, pôsobí 
tu najviac špičkových vedeckých tímov v oblasti spoločenských a humanitných vied, čo znamená, 
že študenti majú prístup k najnovším poznatkom. Rôznorodosť študijných programov umožňuje 
poslucháčom navštevovať prednášky aj podľa individuálneho záujmu.

Až 118 študijných programov zahŕňajúcich štúdium jazykov (v širokej škále európskych a ázijských 
jazykov, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo), psychológiu, politológiu, sociológiu, žur-
nalistiku a masmediálnu komunikáciu, pedagogické a historické vedy, filozofiu a vedy o kultúre a 
umení, knižničné a informačné štúdiá a ďalšie. Mnohé študijné programy sú unikátne a neponú-
ka ich žiadna iná slovenská univerzita či vysoká škola. Kompletný zoznam otváraných študijných 
programov na: fphil.uniba.sk/studium

BRIGÁ
DA
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Filozofická fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave

Gondova 2, 814 99 Bratislava
so@fphil.uniba.sk
fphil.uniba.sk, studujnafifuk.fphil.uniba.sk
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TÍMOVÝ HRÁČ

POČÍTAČOVÝ

EXPERT

cieľavedomosť

logické
myslenie

predstavivosť

Ktorý z útvarov
sem nepatrí?

Koľko trojuholníkov
je na obrázku?

Spojte všetky body 
štyrmi rovnými čiarami 

jedným ťahom

Premiestni 4 zápalky tak,
aby si dostal 6 rovnakých 

rovnostranných trojuholníkov



5.11.2019 týždeň vedy, 12.2.2020 maturanti, 10.6.2020

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

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

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

9. 6. 2020 uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov
16. 6. – 23. 6. 2020 uchádzačov o štúdium magisterských študijných programov
22. 6. 2020 uchádzačov o štúdium doktorandských študijných programov
Bližšie informácie o možnosti prijatia na bc, štúdium bez prijímacích pohovorov nájdeš  
na fmph.uniba.sk/prihlasky.

https://prihlaska.fmph.uniba.sk/ prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielate len nevyhnutné prílo-
hy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky.

Dátum prijímacích skúšok

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Fakulta je v slovenských rebríčkoch konzistentne hodnotená ako najlepšia fakulta v oblasti prírod-
ných vied. Matfyz má tiež veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch univerzít. 
Prečo ísť študovať na Matfyz?
Preto, lebo z vás sformuje jedinečnú osobnosť so širokým uplatnením a perspektívou flexibilného
prispôsobenia sa budúcemu prostrediu s radikálne sa meniacimi technológiami a požiadavkami 
na schopnosti a zručnosti moderného človeka. Zdôrazňujeme individuálny prístup, novátorstvo, 
kreativitu. Neuznávame memorovanie, vyžadujeme porozumenie princípom a ich tvorivé aplikova-
nie, analýzu problémov a hľadanie originálnych riešení aj v rámci medzinárodne úspešných tímov.

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

BRIGÁ
DA

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
so@fmph.uniba.sk
www.fmph.uniba.sk
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Ako si vybrať vysokú školu?

V  súčasnej dobe je k  dispozícii veľké množstvo informácií, ktoré ti môžu pomôcť  
pri voľbe ďalšieho štúdia. Tieto informácie môžeš nájsť na internete, v rôznych časo-
pisoch a novinách, v televízii, v škole, niektoré ti povedia kamaráti, či rodičia a pod. 

Ako je teda možné, že je stále mnoho stredoškolákov, ktorí nevedia, čo by mali  
po skončení strednej školy robiť? Jednou z príčin je, že informácií je príliš veľa a  je  
náročné sa v nich zorientovať a vybrať si pre seba ten správny smer. Ako si teda dať 
pozor na to, aby sme sa nakoniec neocitli v zamestnaní, s ktorým nebudeme spokojní? 

Ak aj ty patríš medzi tých, ktorí nevedia, čo ďalej, ponúkame možnosť využiť služby 
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva, v  ktorom „Kariérové poraden-
stvo“ predstavuje jednu z podstatných odborných činností. Okrem toho, že ti pomô-
žeme zorientovať sa vo svete informácií, môžeš spoznať svoje schopnosti, vlastnosti, 
zručnosti, záujmy, či úroveň motivácie. To všetko je totiž potrebné zohľadniť pri roz-
hodovaní sa o budúcom štúdiu, či povolaní. 

Ako sa štandardne realizuje kariérové poradenstvo?
Skupinovou formou prebieha diagnostika v školách alebo priamo v Centre, individu-
álnou formou v Centre.

Na základe výsledkov testov a dotazníkov pri osobnej konzultácii a kariérovom pora-
denstve so psychológom, sa dozvieš konkrétne odporúčania týkajúce sa tvojho pro-
fesijného smerovania po strednej škole, napr. vysoké školy, fakulty, alebo aj študijné 
odbory, resp. možnosti zamestnania. Pri tejto konzultácii máš taktiež možnosť pýtať 
sa na čokoľvek, čo ťa bude v súvislosti s budúcim povolaním zaujímať. Svoje sebapo-
znanie takto môžeš posunúť na vyššiu úroveň a  zistiť, čo ťa v  živote brzdí, a  čo ťa 
naopak ženie vpred.

Ako sa k nám môžeš dostať? 
V  prípade záujmu neváhaj požiadať o  kontakt svojho učiteľa/výchovného poradcu, 
alebo nás jednoducho kontaktuj ty sám, príp. tvoj rodič. Centrum pedagogicko–psy-
chologického poradenstva a prevencie nájdeš v každom okrese na Slovensku. 

Koľko ťa to bude stáť? 
Akákoľvek vyžiadaná činnosť v CPPPaP je BEZPLATNÁ, vrátane kariérového poradenstva. 
Ak sa teda ocitneš na veľkej križovatke svojho života a budeš mať pocit, že si nie si istý 
svojou voľbou, radi ti pomôžeme nájsť tú správnu cestu.

Mgr. Maroš Kuchta
psychológ CPPPaP 
Prešov, Levočská 7



A PREČO ŠTUDOVAŤ PRÁVE U NÁS?  

Atraktívne študijné programy Dobrá práca a plat  Študijné pobyty v zahraničí  Štipendiá  Špičkový 
výskum  Zrekonštruované laboratóriá a internáty  Skvelý študentský život Podpora start-upov

STU = ONLINE UNIVERZITA
Šetríme čas našich študentov a uľahčujeme im prístup k informáciám a literatúre. 
Naši študenti využívajú na internátoch rýchle pripojenie na internet.

E-prihláška
Stačí len vyplniť e-prihlášku a nahrať prílohy.

Virtuálna knižnica
Vďaka nej sú bezplatne dostupné vedecké databázy.

Online literatúra
Študijnú literatúru vydanú v univerzitnom 
vydavateľstve si možno stiahnuť zdarma cez akademický 
informačný systém (AIS).

AIS
Univerzitný online systém, ktorý umožňuje zostavenie 
rozvrhu, výber skúškových termínov, zapisovanie 
známok, objednávanie obedov, získavanie informácií 
o dianí na univerzite.

Výpočtový softvér
Pre študentov zdarma k dispozícii softvéry na matematické 
výpočty, programovanie, počítačové simulácie (MATLAB 
– používaný TOP univerzitami a fi rmami vo svete).

FAKULTY PRIHLÁŠKY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Stavebná fakulta 30. 4. 2020 6. 2. 2020
Strojnícka fakulta 31. 3. 2020 13. 2. 2020
Fakulta elektrotechnika a informatiky 30. 4. 2020 23. 10. 2019

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 30. 4. 2020 (prvé kolo) Týždeň OD – 27. 1. - 1. 2. 2020
 10. 8. 2020 (druhé kolo)  CHEMSHOW – 23. 6. 2020
  FA open - 14. 11. 2019
Fakulta architektúry 30. 11. 2019 Prieskumy ateliérových prác: 
  17. - 19. 1. 2020 a 5. - 7. 6. 2020
  Noc architektúry – 16. 1. 2020 a 4. 6. 2020
Materiálovotechnologická fakulta 31. 3. 2020 4. 2. 2020
Fakulta informatiky a informačných technológií 31. 3. 2020 13. 12. 2019
Ústav manažmentu 30. 4. 2020 21. 2. 2020
  Deň plánovačov – 4. 6. 2020

www.stuba.sk 
www.fb.com/univerzita

Stavebná fakulta 30. 4. 2020 6. 2. 2020

Fakulta elektrotechnika a informatiky 30. 4. 2020 23. 10. 2019

Fakulta informatiky a informačných technológií 31. 3. 2020 13. 12. 2019

 FA open - 14. 11. 2019
Fakulta architektúry 30. 11. 2019 Prieskumy ateliérových prác: 

 17. - 19. 1. 2020 a 5. - 7. 6. 2020
 Noc architektúry – 16. 1. 2020 a 4. 6. 2020

2019_final.indd   1 17.9.2019   10:57:10



4.2.2020

Do 31.3.2020 (I. kolo), do 31.7.2020 (II.kolo)
Prijímame bez prijímacích skúšok. Prijímacia komisia posudzuje študijné výsledky dosiahnuté 
počas strednej školy.

20€/ jedna prihláška

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

jún 2020 (I. kolo)
august 2020 (II. kolo)

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

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

aplikovaná informatika, automatizácia, materiály, kvalita, personálna práca v priemyselnom podni-
ku, priemyselné manažérstvo, integrovaná bezpečnosť, výrobné technológie, výrobné technológie 
a výrobný manažment, mechatronika v technologických zariadeniach, výrobné zariadenia a systé-
my, počítačová podpora výrobných technológií.

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

Materiálovotechnologická fakulta 
so sídlom v Trnave STU Bratislava
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BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

13. február 2020 (štvrtok) do 31. marca 2020

Stručný popis

Študijné programy

Dátum DOD Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

24. júna 2020 pre dekanom určených uchádzačov

Akceptujeme len e-prihlášky http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Dátum prijímacích skúšok

Písomná prihláška Elektronická prihláškaBRIGÁ
DA

Zaujíma ťa technika, autá, moderné technológie, 3D tlač, robotika, a ďalšie vychytávky? Potom  
je pre teba štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave tá správna voľba. Ako jediná fakulta  
v regióne strednej a východnej Európy máme tri tímy formúl, ktoré sa každoročne zúčastňujú súťa-
ží po celej Európe. Naučíme ťa skonštruovať nielen formule ale aj robota a ďalšie zaujímavé stroje.
Vedel si, že strojarina je hneď druhým najžiadanejším odborom na trhu práce? Naši absolventi 
majú takmer 100 % uplatnenie v praxi s priemerný nástupným platom 1 250 €. Už popri štúdiu 
môžeš začať pracovať, pretože fakulta má zaujímavých partnerov z praxe. Absolventi SjF sú žiadaní 
vo firmách doma i v zahraničí.

- aplikovaná mechanika a mechatronika  (denné štúdium)
- aplikovaná mechanika a mechatronika v angl. jazyku  (denné štúdium)
- automatizácia a informatizácia strojov a procesov  (denné štúdium)
- automobily a mobilné pracovné stroje  (denné štúdium)
- energetické stroje a zariadenia  (denné štúdium)
- technika ochrany životného prostredia  (denné štúdium)
- strojárske technológie a materiály  (denné štúdium)
- environmentálna výrobná technika  (denné štúdium)
- meranie a manažérstvo kvality v strojárstve  (denné štúdium)
- prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky  (denné štúdium)
  (4-ročné štúdium - profesijne orientovaný študijný program))

uchadzac@sjf.stuba.sk
+421 2 572 96 198
www.sjf.stuba.sk a www.studujstrojarinu.sk

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

20 € pri podaní elektronickej prihlášky – štúdium v slovenskom jazyku
80 € pri podaní prihlášky na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku

Poplatok za prijímacie konanie
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Ekonomická fakulta UMB: Prihlášky do 31.  3.  2020 (1. a 2.  stupeň). Prijímacie skúšky  
8. 6. - 11. 6. 2020 (denné a  externé štúdium 1. stupeň); 12. 6. 2020 (denné a  externé štúdium  
2. stupeň).
Fakulta politických vied a  medzinárodných vzťahov: Prihlášky do 31.  3.  2020 (denné  a  exter-
né štúdium 1.  a  2.  stupeň), do 15.  6.  2020 (denné a  externé štúdium 1.,  2.  stupeň). Prijímacie 
skúšky 8. 6. - 9. 6. 2020 (denné a externé štúdium 1. stupeň); 10. 6. 2020 (denné a externé štúdium  
2. stupeň); 2. kolo 7. 7. 2020 (denné a externé štúdium 1., 2.).
Fakulta prírodných vied: Prihlášky do 31. 3. 2020 (denné  a  externé štúdium 1.,  2. stupeň).  
Prijímacie skúšky 3. 6. - 5. 6. 2020 (denné a externé štúdium 1., 2. stupeň).
Filozofická fakulta: 1. kolo podávania prihlášok do 28.  2.  2020 (denné a  externé štúdium  
1. stupeň v študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombi-
nácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo); do 31. 3. 2020 (denné a externé štúdium 1. stupeň 
v ostatných študijných programoch); do 30. 4. 2020 (denné a externé štúdium 2. stupeň); 2. kolo 
podávania prihlášok 1. 5. – 31. 5. 2020 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijných progra-
moch učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej vý-
chovy a trénerstvo); 1. 5. – 31. 5. 2020 (denné a externé štúdium 1. stupeň v študijnom programe 
aplikovaná etnológia). 1. kolo prijímacích skúšok 15. 4. – 24. 4. 2020 (praktická – talentová časť 
– denné a externé štúdium 1. stupeň); 8. 6. – 12. 6. 2020 (písomná časť – denné a externé štúdium  
1. stupeň). 2. kolo prijímacích skúšok 1. 7. – 3. 7. 2020 (praktická – talentová časť – denné a externé 
štúdium 1. stupeň). 
Pedagogická fakulta: Prihlášky do 31. 3. 2020 (denné a externé štúdium 1., 2. stupeň). Prijíma-
cie skúšky 6. 4. – 9. 4. 2020 (praktická – talentová časť – denné a  externé štúdium 1. stupeň);  
8. 6. – 12. 6. 2020 (písomná časť – denné a externé štúdium 1., 2. stupeň).
Právnická fakulta: Prihlášky do 31. 5. 2020 (denné a externé štúdium 1. stupeň); do 30. 6. 2020 
(denné a externé štúdium 2. stupeň). Bez prijímacej skúšky (denné a externé štúdium 1. stupeň), 
15. 6. 2020 – rozhodovanie o prijatí na 1. stupeň; bez prijímacej skúšky (denné a externé štúdium 
2. stupeň), 6. 7. 2020 – vyhodnotenie výsledkov za 1. stupeň na prijatie uchádzačov na 2. stupeň.

sociálne a motivačné

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihlášky

Možnosti štipendií:

BRIGÁ
DA

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka už 28 rokov kvalitné vzdelanie prevažne v ob-
lasti humanitných a spoločenských vied v bakalárskom, magisterskom/inžinierskom aj doktorand-
skom štúdiu vo vyše 400 študijných programoch. V študijnej ponuke sú programy s medzinárod-
nou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program, študijné programy úplne alebo 
čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine, študijné programy umožňujúce získať zároveň 
s diplomom z UMB aj diplom z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít.

Fakulty: Ekonomická fakulta UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Fakulta 
prírodných vied UMB, Filozofická fakulta UMB, Pedagogická fakulta UMB a Právnická fakulta UMB.

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
umb@umb.sk
www.umb.sk

BRIGÁ
DA

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
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13.11.2019

31.03.2019

0,-

60,-

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

Písomná prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

8. - 10. 6. 2019

57,--

Dátum prijímacích skúšok

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Fakulta vznikla v roku 1995 ako ďalšia z fakúlt Univerzity Mateja Bela. Patrí k významným akade-
mickým pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov, verejnej 
politiky a štátnej správy.
Absolventi fakulty úspešne reprezentujú Slovenskú republiku v inštitúciách Európskej únie  
a v oblasti medzinárodných vzťahov. Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov každo-
ročne úspešne absolvuje v magisterskom stupni štúdia takmer 100 absolventov v odbore Me-
dzinárodné vzťahy a 40 absolventov v odbore Politológia. Mnohým z nich sa podarilo presadiť  
vo sfére diplomacie, medzinárodných vzťahov, v štátnej službe, ale i vo vrcholovom športe a špor-
tovej diplomacii.

Bakalársky stupeň štúdia: Magisterský stupeň štúdia:
 • politológia • politológia
 • medzinárodné vzťahy • politológia v anglickom jazyku
 • politológia v anglickom jazyku • medzinárodné vzťahy
 • medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku • medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
 • bezpečnostné štúdiá
Doktorandský stupeň štúdia: • bezpečnostné štúdiá v anglickom jazyku
 • politológia
 • medzinárodné vzťahy

Kuzmányho 1, 974 01  Banská Bystrica
fpvmvumb@umb.sk 
www.fpvmv.umb.sk 
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BRIGÁ
DA

Fakulta politických vied a medzinárodných 
vzťahov, Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici
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   - široká ponuka odborov a kombinácií
 -   moderné priestory a vybavenie

-    uplatniteľnosť na trhu práce
 -   študentské mesto Banská Bystrica

 

Andragogika
Ekonomika a manažment sociálnej práce
Evanjelikálna teológia a misia
Pedagogika - vychovávateľstvo
Predškolská a elementárna pedagogika
Psychológia
Sociálna práca
Učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
Učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo pedagogiky
Učiteľstvo psychológie
Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové
Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

 
 
 
 
 

 
 

Bakalárske štúdium
 

Andragogika
Evanjelikálna teológia
Predškolská pedagogika
Sociálna pedagogika
Sociálna práca
Psychológia
Učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
Učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo pedagogiky
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Učiteľstvo psychológie
Učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové
Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

 
 

Magisterské štúdium
 





FPT november 2019, FSEV a FZ február 2020, Katedra politológie marec 2020

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

17 EUR - 60 EUR

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

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

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

Dátum prijímacích skúšok

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

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

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

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

Študentská 2, 911 50, Trenčín
pr@tnuni.sk
www.tnuni.sk

TRENČIANSKA UNIVERZITA
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
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05.11.2019 – 07.11.2019

I. kolo –  do 30.04.2020 – (výberové konanie máj 2020)
II. kolo – do 30.06.2020 – (výberové konanie júl 2020)
III. kolo – do 16.08.2020 – (výberové konanie august 2020)
IV. kolo – do 18.09.2020 – (výberové konanie september 2020)

Bez prijímacích skúšok na základe ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou. V študij-
nom programe textilná technológia a návrhárstvo na základe talentovej skúšky

V oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, 
technickej príprave a riadenia výroby, v oblasti skúšobníctva a kontroly kvality.

• Motivačné štipendium • Odborové štipendium • Mimoriadne štipendium • Sociálne štipendium  
• Grant ERASMUS na štúdium v zahraničí.

Študentský domov s jedálňou priamo v areáli fakulty.

Stručný popis

Študijné programy

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Termín prijímacieho konania

Pracovné uplatnenie študenta

Možnosti štipendií

Možnosti ubytovania

Fakulta priemyselných technológií v Púchove je výnimočná svojím zameraním a priamou väzbou 
na priemyselnú prax. Venuje sa výskumu a výchove odborníkov v oblastiach: vývoj, príprava a hod-
notenie vlastností materiálov, výpočtové modelovanie a simulácie, priemyselný dizajn a návrhár-
stvo, environmentálne inžinierstvo. Fakulta ponúka: perspektívne akreditované študijné programy 
v I., II. a III. stupni VŠ štúdia s certifikátom európskej akreditácie EUR-ACE, vysoké uplatnenie absol-
ventov - 13. miesto zo 115 hodnotených fakúlt VŠ na Slovensku.

• materiálové inžinierstvo
• materiálová technológia
• počítačová podpora materiálového inžinierstva
• materiály a technológie pre automobilový priemysel
• textilná technológia a návrhárstvo

042/28 51 814, 042/28 51 812
jan.vavro@fpt.tnuni.sk
www.fpt.tnuni.sk

Fakulta priemyselných technológií v Púchove 
Trenčianska univerzita
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február 2020, viac info: www.fdu.aku.sk

• Herectvo  do 20. 03. 2020
• Filmová a televízna réžia a scenáristika do 27. 03. 2020
  filmová dramaturgia a scenáristika vrátane doručenia povinných prác
• Filmová a televízna réžia a scenáristika do 30. 03. 2020
  filmová dokumentárna tvorba vrátane doručenia povinných prác
• Divadelná dramaturgia a réžia  1. termín do 01. 06. 2020
  vrátane doručenia povinných prác 2. termín do 31. 07. 2020

Informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2020/2021:
https://fdu.aku.sk/sk/prijimacie-konanie/bakalarske-studium.html

Písomná forma 50,00 €, Elektronická forma 40,00 €
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813, VS: 501

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Poplatok za prijímacie konanie

Študijný odbor: 2.2.4 Divadelné umenie
Forma štúdia: 3-ročné štúdium, denná
Študijný program: Herectvo a Divadelná dramaturgia a réžia
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá
Forma štúdia: 3-ročné štúdium, denná
Študijný program: Filmová a televízna réžia a scenáristika
Vo všetkých programoch je možnosť pokračovať v magisterskom stupni štúdia.

Herectvo
Uplatnenie ako člen umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, ako pracovník kul-
túrnych zariadení, pracovník dramatických odborov umeleckých škôl a konzervatórií.
Divadelná dramaturgia a réžia
Uplatnenie ako asistent réžie, dramaturg, pozná princípy dramaturgicko-režijnej interpretácie tex-
tu pri koncipovaní projektu inscenácie.
Filmová a televízna réžia a scenáristika
 -špecializácia na filmovú dokumentárnu tvorbu
 -špecializácia na filmovú dramaturgiu a scenáristiku
Absolvent má teoretické a praktické skúsenosti so scenáristickou prípravou hraného filmu. Dokáže 
tvorivo spracovať literárnu predlohu do podoby filmovej adaptácie.

+421 4320 320
studfdu@aku.sk, dobisova@aku.sk
www.fdu.aku.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení 
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Ak jazyky - tak v Košiciach!
PREČO? LEBO:
• s  diplomom od nás budeš mať reálny titul, za ktorým sú ozajstné vedomosti a  prax a školy, 
   firmy a inštitúcie sa budú o teba biť
• už počas štúdia budeš praxovať a  stážovať v  našich partnerských jazykových firmách, 
   vo vynikajúcich školách a v európskych inštitúciách
• prekladať a tlmočiť ťa budú učiť praktizujúci a úradní prekladatelia a tlmočníci
• teória je základ, ale u nás je doplnená aj zaujímavými prednáškami zahraničných odborníkov 
   a profesionálov z praxe
• naše praktické prekladové semináre v oblasti právnej a ekonomickej sa inde neučia
• si môžeš zapísať predmet Zručnosti pre úspech zameraný na mäkké zručnosti s firemnými 
   lektormi firiem Americkej obchodnej komory
• máš na výber viac ako 70 univerzít v Európe na štúdium alebo stáž v programe Erasmus+ 
• ponúkame možnosť získať certifikáty TOEFL, TOEIC, TFI, WiDaF, ACCA
• máme špičkovo vybavené tlmočnícke a jazykové počítačové laboratóriá 
• budeš študovať v krásnych nových priestoroch modernej budovy v kampuse v centre Košíc

Príď sa k nám pozrieť:
• počas dní otvorených dverí: 4.10.2019 alebo 7.2.2020
• počas našich akcií pre verejnosť, o ktorých sa dozvieš na http://kaa.ff.upjs.sk

Kto sme?
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ, a u nás môžeš študovať prekladateľstvo a tlmočníc-
tvo – AJ, FJ, NJ, britské a americké štúdiá, učiteľstvo AJ a rodové štúdiá 

Tešíme sa na Teba! 

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach - http://kaa.ff.upjs.sk



PREČO ŠTUDOVAŤ CUDZIE JAZYKY?
Mgr. Július Rozenfeld, PhD. zástupca vedúcej katedry
Dr. h. c. doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. vedúca katedry
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach

Mnoho študentov po skončení strednej školy ovláda anglický 
alebo iný cudzí jazyk na úrovni B2. Prečo by mali pokračovať  
v štúdiu tohto jazyka aj na univerzite? Prečo to má byť práve  
na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach?

Štúdium cudzích jazykov na najvyššej úrovni garantuje jedine 
univerzita a je to osvedčená cesta k úspechu, lebo zabezpečí fle-
xibilitu, nadobúdanie a využiteľnosť vedomostí v  rôznych oblas-
tiach života. Nadnárodné spoločnosti aj domáci zamestnávatelia 

považujú za samozrejmé, že absolventi univerzity ovládajú komunikáciu na profesionálnej úrov-
ni v minimálne dvoch cudzích jazykoch a majú zručnosti, ktoré vedia okamžite zužitkovať v roz-
dielnych sférach hospodárstva. Tretí sektor potrebuje kreatívnych a komunikatívnych ľudí, ktorí 
vedia ako fungujú médiá, ako sa efektívne komunikuje so zákazníkom, ako napísať pútavý blog, 
alebo sa vedia dobre orientovať v oblasti zábavného priemyslu. Hlavným cieľom KAA FF UPJŠ je 
zabezpečiť aby naši študenti maximálne využili svoj potenciál, získali všetky zručnosti a nadobudli  
čo najaktuálnejšie vedomosti, ktoré im umožnia úspešný kariérny rozbeh práve v  týchto odvet-
viach. Profesionálna jazyková príprava je iba jeden z elementov holistického prístupu, ktorý sme  
na katedre zaviedli. Naši študenti potrebujú získať poznatky zo sveta práce a  preto intenzívne 
budujeme kontakty s potenciálnymi zamestnávateľmi. Firmy majú možnosť spoznať našich nad-
šených, talentovaných a  usilovných študentov, ktorí chcú byť úspešní. Zároveň katedra získa-
va informácie o  aktuálnych trendoch na pracovnom trhu a  môže cielene pripraviť absolventov  
na výzvy, ktoré ich čakajú po získaní nášho diplomu.

Prečo stúpa záujem o štúdium na vašej katedre aj napriek prijímacím 
skúškam?

Katedra od svojho vzniku v roku 2005 kladie dôraz na kvalitu vo všetkých 
svojich činnostiach. Vyselektovanie najlepších študentov pred nástupom 
na štúdium nám umožňuje poskytovať kvalitné vzdelanie študentom už  
od prvého ročníka, pretože študujú v  menších skupinách a  ich nástupná  
jazyková úroveň je vyrovnanejšia. Rastúci záujem je možno pripísať aj diver-
zite študijných programov, ktoré ponúkame. Okrem tradičnejších progra-

mov britských a amerických štúdií a učiteľstva anglického jazyka a literatúry katedra zabezpečuje 
jedinečné prekladateľské a  tlmočnícke programy anglický, anglický - nemecký a anglický – fran-
cúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a program rodové štúdiá a kultúra. Vďaka rôz-
norodosti profilov sa každý náš absolvent bez problémov uplatní na slovenskom a európskom 
pracovnom trhu a našich absolventov máme aj mimo Európy. 

Čo jedinečné ponúkate svojim študentom? Ako sa o  týchto možnostiach dozvedia ešte  
pred podaním prihlášky?

Najjednoduchšia možnosť je prísť na pravidelne organizované Dni otvorených dverí – jesenný  
je v prvý októbrový piatok a zimný je v prvý februárový piatok. Počas májových maturít organi-
zujeme Maturitné týždne otvorených dverí. Tam sa naši budúci študenti dozvedia, že ak majú  
medzinárodný jazykový certifikát alebo štátnu jazykovú skúšku, odpustíme im prijímacie skúšky, 
že na výučbe používame najmodernejšie technológie – máme plne vybavené jazykové, didaktic-
ké a tlmočnícke laboratóriá, ktoré si môžu vyskúšať. Stretnú sa tu nielen s našimi študentmi, ale  
aj s našimi absolventmi, ktorí už majú reálne skúsenosti zo sveta práce a presne vedia poradiť, 
ktorý študijný program si vybrať. 



Všeobecné študijné predpoklady Scio

Najrozšírenejší test v rámci Národných porovnávacích skúšok Scio. Testuje základné schopnosti, ktoré 

študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské štúdium (nejde o test vedomostí a nedá sa na neho 

priamo „naučiť“). Je vyžadovaný na slovenských fakultách (a uznáva ho aj niekoľko českých). Na 

vypracovanie tejto ukážky by ste mali mať asi 6 minút. Vždy len jedna odpoveď je správna. Nižšie je 

uvedená ukážka testu, celý test (66 úloh) nájdete na www.scio.sk.

V každom z nasledujúcich krátkych textov sú 

dve prázdne miesta, ktoré znamenajú, že vo 

vete bolo niečo vynechané. Vyberte z 

ponúknutých možností dvojicu slov, ktoré sa 

významovo a štylisticky najlepšie hodia do 

príslušného textu ako celku.

1.

(A) druhy – zostrojiť

2.

(B) prehliadol – nevôľu

Nové prílivových  elektrární  je možné najlepšie  

podľa druhu zariadení, ktoré využívajú k 

výrobe elektrickej energie.

(B) typy – rozlíšiť

(C) modely – sprevádzkovať

(D) výhody – porovnať

(E) zdroje – využiť

Nikomu by ústa neodpadli,  keby občas  svoju  

a ospravedlnil sa, aj keď chyba nebola len na 

jeho strane.

(A) prekonal – ješitnosť

(C) potlačil – povahu

(D) prehodnotil – situáciu

(E) premenil – aroganciu (A) Informatiku bude študovať v piatom 

semestri.

(A) len manažment

(E) ktorýkoľvek z dvojice filozofia, manažment

(C) ktorýkoľvek z dvojice filozofia, štatistika

(D) ktorýkoľvek z dvojice manažment, štatistika

4.

(B) len filozofiu

Ktoré z nasledujúcich tvrdení môže byť 

pravdivé?

(B) Filozofiu bude študovať v piatom semestri.

(D) Štatistiku bude študovať v treťom semestri.

(C) Manažment bude študovať vo štvrtom 

semestri.

(E) Právo bude študovať v prvom semestri.

• Právo bude študovať tesne po filozofii.

• Začne ekonómiou.

TEXT K ÚLOHÁM 3 A 4

• Informatiku i právo bude študovať najskôr v 

piatom semestri.

 

3.

Ján musí vyštudovať v šiestich semestroch 

bakalárskeho štúdia okrem iných šesť 

predmetov: právo, filozofiu, ekonómiu, 

informatiku, štatistiku a manažment. Žiadny 

predmet neopakuje a v každom semestri 

študuje z uvedených práve jeden. Pritom 

vieme, že:

Ktorý predmet môže študovať v štvrtom 

semestri?

Správne riešenia

1B, 2A, 3B, 4D

www.studujvkarvine.cz

NABÍZÍME 
 Ð pestrou škálu bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů
 Ð uplatnitelnost na trhu práce
 Ð propojení teorie s praxí prostřednictvím centra Business Gate
 Ð aktivní zapojení odborníků z praxe
 Ð širokou paletu stipendijních programů
 Ð studium na partnerských univerzitách v zahraničí
 Ð ubytování na vysokoškolské koleji
 Ð moderní vybavení a příjemné studijní prostředí
 Ð osobní přístup spojený s Ochotou, Přátelskostí a Férovostí
 Ð knihovnu s bohatou nabídkou odborné literatury
 Ð kulturní a sportovní vyžití

Pohodové studium  
plné příležitostí

SLEZSKÁ UNIVERZITA
Obchodně podnikatelská  
fakulta v Karviné

Den  otevřených dveří28.1.2O2O
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19. november 2019

do 29. februára 2020

100% zamestnanosť po absolvovaní štúdia. Pracovné pozície v ozbrojených silách SR podľa absol-
vovaného študijného programu na taktických a veliteľských funkciách.

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Pracovné uplatnenie

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

9.-10. jún 2020

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši je štátnou 
vysokou školou, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných vojenských profesionálov – dôstojní-
kov pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika okrem vysokoškolského vzdeláva-
nia zabezpečuje vojenský výcvik kadetov, poskytuje kariérne a odborné vzdelávanie vojenského 
a civilného personálu v oblasti bezpečnosti, obrany, krízového manažmentu a civilno-vojenskej 
spolupráce a prípravu vybraných absolventov civilných vysokých škôl po ich prijatí do služobného 
pomeru profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe.

V akademickom roku 2020/2021 prijíma študentov na trojročné denné vojenské bakalárske  
štúdium v akreditovaných študijných programoch:

 • Bezpečnosť a obrana štátu,
 • Elektronické zbraňové systémy,
 • Vojenské spojovacie a informačné systémy,
 • Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.      

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojroč-
ným inžinierskym/magisterským štúdiom.

vzdelavanie@aos.sk
0960 423 457, 0960 423 458
www.aos.sk
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BRIGÁ
DA

Akadémia ozbrojených síl generála Milana 
Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

20 Eur

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA



 Viac info na www.paneurouni.com 
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Deň otvorených dverí - jesenný termín:
 Fakulta prírodných vied, Pedagogická fakulta: 21. 11. 2019
 Filozofická fakulta: 22. 11. 2019
 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Fakulta stredoeurópskych štúdií: 23. 11. 2019
Deň otvorených dverí - jarný termín:
 Všetky fakulty: 13. 2. 2020

31. 3. 2020

Bakalárske štúdium:
Pedagogická fakulta, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - 14. - 17. 4. 2020
Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta stredoeurópskych štúdií a Fakulta
sociálnych vied a zdravotníctva - 8. - 19. 6. 2020

Magisterské štúdium: všetky fakulty - 8. - 12. 6. 2020

Doktorandské štúdium: všetky fakulty - 29. 6 - 3. 7. 2020

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

Dátum prijímacích skúšok:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je Atraktívna, Aktuálna, Akčná inštitúcia, poskytujúca vyso-
koškolské vzdelávanie so 60-ročnou tradíciou. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu 2017 a dlho-
dobo patrí podľa medzinárodných hodnotení medzi päť najlepších vysokých škôl na Slovensku. 
Univerzita ako moderná inštitúcia ponúka atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a dok-
torandské študijné programy na piatich fakultách univerzity. UKF umožňuje študentom stráviť časť 
štúdia na partnerských zahraničných univerzitách a takisto podporuje ich voľnočasové aktivity. 
Samozrejmosťou je modernizácia vzdelávacích, študijných, výskumných a ubytovacích priestorov 
v atraktívnych lokalitách Nitry, právom nazývanej aj mesto študentov.

UKF v Nitre má veľmi silnú tradíciu v príprave učiteľov a ponúka v súčasnosti na Slovensku najširšiu 
voľnú kombináciu učiteľských študijných programov. Okrem prípravy pedagógov UKF pripravu-
je budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, 
žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fyzi-
kov, informatikov, psychológov, a ďalších odborníkov. Medzi našich absolventov patria moderátori 
(Kamil Konkoľ, Peter Varinský), novinári (Ján Kuciak), aktivisti (Ivana Kohutková, Janette Motlová), 
umelci (Stanislav Štepka, Kristína Mečko), športovci (Matej Tóth), ale aj vedci, riaditelia škôl či sta-
rostovia. U nás si určite vyberieš.

Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra

ukf@ukf.sk, www.ukf.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA
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25%





14.02.2020 31.03.2020

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

7.7.2020 - Reformovaná teologická fakulta

https://e-prihlaska.ujs.sk

Dátum prijímacích skúšok

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Univerzita J. Selyeho je vrcholnou vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou. Poslaním univerzity, ako 
súčasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania je rozvíjať a šíriť vzdelanosť, vedomost-
nú spoločnosť, morálne hodnoty, harmonickú osobnosť a tvorivosť, prispievať k pestovaniu slo-
bodného myslenia, vedeckého bádania. 

Aplikovaná informatika
Podnikové hospodárstvo a manažment
Obchod a marketing
Rozvoj vidieka

Predškolská a elementárna pedagogika
Pedagogika a vychovávateľstvo
Učiteľstvo v kombinácií (biológia, chémia, informatika, matematika, história, katechetika, maďarský 
jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra)

Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Reformovaná teológia

prihlaska@ujs.sk
035/32 60 606
www.ujs.sk
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Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem

25 € -v elektronickej forme, 50 € v tlačenej forme

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA



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

BISLA štúdium

Zahraniční lektori z USA, Británie a Japonska.

Štúdium je kompletne v angličtine.

Výmenné programy so školami z celého sveta.

Tútorsky systém s individuálnym prístupom.

Sídlo v centre Bratislavy 
s privátnou záhradou pre študentov.

Bratislava International School of Liberal Arts
www.bisla.sk

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

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

BISLA absolventi

60% pokračuje v štúdiu
           na zahraničných 
           univerzitách. 

30% študuje ďalej 
           na Slovensku.

10% sa hneď zamestná
    alebo robí stáže.

Učitelia z Oxfordu,
Chicaga a Tokya.
V Bratislave.

ARTES

LIBERALES

Politológia —
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edzinárodné vzťahy — Filozofia
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Chceš študovať  
v zahraničí?

 Pomôcť ti môže SAIA

AKO?

Poskytuje informácie a poradenstvo  
o štúdiu v zahraničí a na Slovensku. 

Môžeš sa na nás obrátiť  
osobne, telefonicky, skypom 

alebo e-mailom. 

Nájdeš nás v 5 slovenských mestách.

www.saia.sk
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SAIA poskytuje najmä bezplatné poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí  
a získania štipendií alebo inej formy finančnej pomoci na takéto štúdium. Administruje 
tiež štipendiá vyplývajúce z medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, napríklad 
štipendiá na celé bakalárske štúdium v Japonsku alebo Rusku, o ktoré sa môžu 
uchádzať maturanti a absolventi stredných škôl. 

V databáze štipendií a grantov a v publikácii  
Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov,  
ktoré sú na www.saia.sk, sú aj informácie  
o iných štipendiách pre stredoškolákov  
na štúdium počas strednej školy alebo  
na bakalárske štúdium v zahraničí.   



do 30.4.2020 (psychológia – do 31.3.2020)

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

bez prijímacích skúšok (okrem psychológie – apríl/máj 2020)

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Naším poslaním je výchova a príprava odborníkov, absolventov spoločensko-vedných študijných 
programov i príprava budúcich učiteľov v kombináciách predmetov. Fakulta vo svojom výchovno-
vzdelávacom procese spája pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy, snaží
sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce. Požiadavky trhu práce sme transformovali  
do existujúcich riadne akreditovaných študijných programov. Štúdium svojou flexibilitou garantuje 
dostatočné podmienky na jeho zladenie s praxou iných odborov. Absolventi nachádzajú uplat-
nenie v prostriedkoch masovej komunik., redakciách, vydavateľstvách, kult. zariadeniach, firmách
vyžadujúcich cudzí jazyk, školách.

Študijné programy:
1-odborové štúdium /Bc., Mgr., denné, externé/
 • nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • ruský jazyk a kultúra v odb. komunikácii
 • anglický jazyk a kultúra v odb. komunikácii
 • filozofia a aplikovaná filozofia
 • história a aplikovaná história v kyberpriestore
 • etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • etnológia a blízkovýchodné štúdiá
 • psychológia

2-odborové štúdium /Bc., Mgr., denné, externé/
(uchádzač si volí kombináciu 2 aprobačných predmetov)
Učiteľstvo:
 • anglického jazyka a literatúry
 • nemeckého jaz. a lit.
 • slovenského jaz. a lit.
 • ruského jaz. a lit.
 • francúzskeho jaz. a lit.
 • histórie
 • výchovy k občianstvu
+ doplňujúce pedag. štúdium, rozširujúce štúdium pre učiteľov

dekanat.ff@ucm.sk
tel: 033/ 5565 279, 5565 222, 0904/054 831
ff.ucm.sk/sk FB: Filozofická fakulta UCM v Trnave 

Filozofická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
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 www.ucm.sk  #uceemka 

 instagram.com/univerzita_sv_cyrila_a_metoda
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ifblr
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• Filozofi cká fakulta

• Fakulta masmediálnej 
komunikácie

• Fakulta prírodných vied

• Fakulta sociálnych vied

• Inštitút fyzioterapie, 
balneológie a liečebnej 
rehabilitácie

 fsv 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave  fmk 
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Podanie prihlášok na  Bc. štúdium do: Filozofická fakulta  - 30. 4. 2020 (okrem psychológie - 31. 3. 
2020), Fakulta masmediálnej komunikácie -  31. 3. 2020, Fakulta prírodných vied- 30.4.2020, Fakulta 
sociálnych vied - 15. 5. 2020, Inštitút fyzioterapie, balneológie a  liečebnej rehabilitácie - 31. 3. 2020

Deň otvorených dverí UCM (DOD UCM): 20. 2. 2020

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihlášky

Dátum DOD

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

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

Dátum prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

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

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

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

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
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20 - 40 € v závislosti od fakulty

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA

Uchádzač sa môže prihlásiť písomnou i elektronickou prihláškou

Elektronická prihláškaBRIGÁ
DA



www.chcemnafsv.sk
pre viac informácií klikni

POĎ ŠTUDOVAŤ
NA FAKULTU,

ktorá má 
VŠETKO

Akreditované študijné programy v AR 2020/2021

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Verejná správa

Manažment a ekonómia 

verejnej správy

Komunikácia a marketing 

vo verejnej politike a verejnej správe

Európske štúdiá a politiky 

Sociálne služby a poradenstvo

Manažment sociálnych služieb

Sociálna politika

Bc. Mgr. PhDr.PhD.

Verejná politika a verejná správa
DENNÉ

EXTERNÉ štúdium



Prešovská univerzita v Prešove je treťou najväčšou univerzitou na Slovensku podľa počtu fakúlt, 
čím sa radí medzi najväčšie mimobratislavské vysoké školy. Univerzita patrí dlhodobo k stabilným 

a neprehliadnuteľným vzdelávacím inštitúciám na Slovensku. Vďaka bohatej palete študijných 
programov a poskytovaním kvalitného vzdelávania, o ktoré je aj napriek klesajúcej

demografickej krivke veľký záujem, sa  radí medzi najlepšie na východnom Slovensku. 

WWW. UNIPO.SK UNIPO FAN PRESOVSKA UNIVERZITA

8
fakúlt

170 
študijných
programov

11 
celouniverzitných

pracovísk

200
Erasmus+
študentov

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

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

takmer 9000 študentov

12. 02. 2020
(od 8:00 do 13:00 h.)

CELOUNIVERZITNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

www.chcemnafsv.sk
pre viac informácií klikni

POĎ ŠTUDOVAŤ
NA FAKULTU,

ktorá má 
VŠETKO

Akreditované študijné programy v AR 2020/2021

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Verejná správa

Manažment a ekonómia 

verejnej správy

Komunikácia a marketing 

vo verejnej politike a verejnej správe

Európske štúdiá a politiky 

Sociálne služby a poradenstvo

Manažment sociálnych služieb

Sociálna politika

Bc. Mgr. PhDr.PhD.

Verejná politika a verejná správa
DENNÉ

EXTERNÉ štúdium



Kontaktná osoba:

Veronika Tsachev
Duálne štúdium/hodnoty a kultúra
+421-2-6964-3167/+421-901-775-069
veronika.tsachev@volkswagen.sk

PROFESIJNÝ BAKALÁR
 Akreditované štúdium na Strojníckej fakulte 

STU BA v spolupráci s Volkswagen Slovakia

Jedinečná denná forma štúdia

  Priame prepojenie teórie s praxou

00517_profesijny_bakalar_A5_brozurka_dvojstrana.indd   1 20/09/2019   15:02



MENTORING

Vrcholový manažér 
ako osobný mentor

ZAHRANIČNÁ STÁŽ

Vycestuj na zahraničnú stáž 
v rámci koncernu Volkswagen

intenzívny jazykový kurz

EXPEDÍCIA

Nie je všetko iba 
o sedení v škole

www.profesijnybakalar.sk

00517_profesijny_bakalar_A5_brozurka_dvojstrana.indd   2 20/09/2019   15:02



S AIESEC máš na viac!

AIESEC je najväčšia mladými ľuďmi vedená organizácia, ktorá sa zameriava na roz-
voj líderských zručností mladých ľudí. Organizujeme stáže pre všetkých ľudí vo veku  
od 18 do 30 rokov vo 120 krajinách sveta. Naši stážisti si na stáží nie len zlepšia cudzí 
jazyk, ale aj získajú kamarátov z celého sveta, spoznajú nové kultúry a ochutnajú tra-
dičné jedlá. V neposlednom rade vykonávajú zmysluplnú prácu, pracujú na svojom 
osobnostnom rozvoji a reprezentujú Slovensko vo svete.

Pre teba ako končiaceho stredoškoláka máme 3 možnosti:

Stáž Global Volunteer
Vycestuj na dobrovoľnícka stáž v zahraničí zameranú na Ciele udržateľného rozvoja 
a pracuj na svojom osobnostnom rozvoji.
 - trvanie: 6 – 12 týždňov
 - angličtina na komunikatívnej úrovni (B1)
 - vek min. 18 rokov
 - viac info na: https://aiesec.sk/zahranicne-staze/zahranicne-staze-dobrovolnicke/
 - databáža stáží: aiesec.org

Členstvo
Staň sa naším členom a pomáhaj nám organizovať stáže! Nauč sa základy predaja, 
marketingu, ako viesť meeting, prezentovať pred väčším množstvom ľudí alebo orga-
nizovať event. Ak budeš šikovný/á, môžeš sa uchádzať o pozíciu team leadra a viesť 
svoj vlastný team.
 - počet hodín do týždňa: 10
 - vek min. 17 rokov
 - viac info na: aiesec.sk/clenstvo

Hosťovská rodina
Ubytuj u seba doma stážistu zo zahraničia. Je to výnimočná skúsenosť, ako si precvičiť 
angličtinu, zažiť inú kultúru priamo z prvej ruky a zbúrať predsudky.
 - trvanie: 1 – 6 týždňov
 - viac info na: host.aiesec.sk

 Facebook: AIESEC Slovakia
 Instagram: aiesecslovakia
 Email: aiesec@aiesec.sk
 Web stránka: www.aiesec.sk



13.2.2020 v priestoroch fakulty,
ONLINE DOD - 13.11.2019, 12.3.2020 - online cez aplikáciu umiestnenú na webovej stránke fakulty

31.3.2020

Stručný popisBRIGÁ
DA

Študijné programyBRIGÁ
DA

Dátum DOD

Termín podania prihlášky

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

11.6.2020

cez systém Elektronická prihláška nachádzajúci sa na fakultnej stránke

Dátum prijímacích skúšok

Elektronická prihláška

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA ponúka na jednom mieste špičkové vzdelanie a výskum  
v oblasti informatiky, informačných technológií a manažmentu. Svojim študentom ponúka jedineč-
né študijné programy, vysoké uplatnenie na trhu práce (98 %), odborné štipendium až do výšky 
1200 EUR, moderné laboratóriá, fakultné eventy, či možnosť praxe a špecializácie sa počas štú-
dia. Absolventi fakulty sa nachádzajú vo firmách po celom svete, napr. Petra Cross – Google/USA,  
Marek Šamaj – Microsoft/UK, Michal Chovančík – Eset/Malajzia, Peter Palúch – Cisco/Belgicko, Juraj 
Zubáň – The Third Floor/UK, Martin Strigač – CEO firmy Sygic, či Róbert Kulla a Ján Krúpa – zaklada-
telia Scheidt&Bachmann Slovensko.

Na bakalárskom stupni ponúka fakulta tieto unikátne študijné programy: Informatika, Informatika 
a riadenie, Manažment, Počítačové inžinierstvo. Nový študijný program INFORMATIKA A RIADE-
NIE dáva možnosť špecializácie sa po prvom roku štúdia, a to venovať sa viac informatike alebo 
viac oblasti riadenia podnikov s využitím moderných informačných technológií. Po akreditácii bude  
fakulta ponúkať od akademického roku 2020/2021 nový študijný program INFORMAČNÉ  
A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE, kde bude možnosť sa profilovať do jedného z dvoch ponúkaných zame-
raní: sieťové technológie alebo informačné technológie. Samozrejme je možné ďalej pokračovať  
na inžinierskych študijných programoch (viac www.budfri.sk).

studref@fri.uniza.sk
+421 415 134 061
www.budfri.sk, www.fri.uniza.sk

Fakulta riadenia a informatiky,
Žilinská univerzita v Žiline

20 EUR

Poplatok za prijímacie konanie

BRIGÁ
DA
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SUPER PRÁCA EXISTUJE 

Viac informácií na:
www.saint-gobain.sk/kariera/

Kontakt:
personalista@saint-gobain.com

STAŇ SA SÚČASŤOU 
SAINT-GOBAIN
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PREČO PRACOVAŤ VO VÝROBNEJ FIRME
Ako prebieha pracovný pohovor v PSA?
Záleží to na tom, o akú pozíciu sa kandidát uchádza. Určite absolvuje osobný pohovor, kde sa dozvie všetky 
podrobné informácie, má možnosť spýtať sa na všetky detaily. Ak je to výrobná pozícia, súčasťou sú aj manuálne 
testy zručnosti, testy z odbornej oblasti a takisto exkurzia vo výrobe.

Sú nejaké otázky, ktoré uchádzačov zaskočia?
Uchádzači sa často nevedia pochváliť, vyzdvihnúť svoje silné stránky. Nepoužívame už dávno „otrepané“ otázky 
typu: Vymenujte nám 3 kladné a 3 záporné oblasti. Pohovor prebieha formou dialógu. Vyberáme si kandidátov, 
ale aj kandidáti si vyberajú budúceho zamestnávateľa.

Akého uchádzača by ste určite zamestnali?
Hmm... To sa nedá povedať dopredu... Ale určite nás vždy potešia aktívni a dynamickí uchádzači, ktorí chcú  
na sebe pracovať, ktorí sa úprimne zaujímajú o novú prácu. Ideálne, ak sú to nadšenci pre automobilový priemy-
sel, ktorí naštartujú v automobilke svoju kariéru.

Aké najčastejšie chyby robia uchádzači pri pohovore?
Začiatok úspechu je dobrý životopis, z ktorého ľahko vyčítame, aké skúsenosti kandidát má, čo už vie a čo očaká-
va. V prípade absolventov sa určite treba pochváliť aj brigádnickou prácou. Pri pohovore je najlepšie ostať samým 
sebou, ak si kandidát vymýšľa, nakoniec sa to môže obrátiť proti nemu.

Na čo by sa mali uchádzači pýtať pri pohovore?
Určite nie iba na plat. :-) Mali by sa naozaj zaujímať, čo všetko bude nová práca obnášať, čo môžu očakávať,  
na čo sa majú pripraviť. Ideálne je, ak si otázky pripravia dopredu, dávka stresu počas pohovoru môže zohrať 
svoju úlohu. Potom odídu a za dverami si uvedomia, že im nie je niečo jasné.

Aké pozície máte pre stredoškolákov?
V takom veľkom výrobnom podniku je naozaj veľké množstvo rôznych profesií. Pracujú tu výrobní operátori, 
mechanici nastavovači, elektrikári, elektroúdržbári, vodiči vysokozdvižných vozíkov, opravári, ktorí korigujú chyby 
mechaniky, elektriky aj laku, účtovníci, logisti. Neskôr sa samozrejme môžu vypracovať na líderské alebo tech-
nické pozície.

Prečo by mali absolventi stredných škôl pracovať v GROUPE PSA?
Sme najväčší zamestnávateľ v trnavskom kraji. Naši zamestnanci majú stabilnú prácu s možnosťou kariérne-
ho rastu. Nastúpili k nám mnohí absolventi technických škôl, ktorí sa po pár rokoch vypracovali na vedúcich 
tímu, absolvovali množstvo zaujímavých technických školení a uvedomili si, že je to naozaj vynikajúca príležitosť 
ako naštartovať svoju kariéru. Potom už záleží len na nich, čo chcú v živote dokázať. Máme vynikajúci sociálny 
program, jeden z najobľúbenejší benefitov pre mladých je prenájom nového auta a využitie benefitovej karty.



GROUPE PSA TRNAVA

Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava

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

Ponúkané pracovné pozícieBRIGÁ
DA

Trnava

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

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

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

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

Kto sme

BRIGÁ
DA

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

Prečo pracovať pre nás

BRIGÁ
DA

áno

BRIGÁ
DAMožnosť ubytovania

Nekvalifikovaný výrobný pracovník: 800 € btt základná mzda, 960 € btt minimálna mzda s príplatkami
Kvalifikovaný výrobný pracovník: 956 € btt základná mzda, 1116 € btt minimálna mzda s príplatkami

Základná zložka mzdy v hrubomBRIGÁ
DA

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

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo s výučným listom, vzdelanie dopravného, elektrotech-
nického, prípadne iného technického zamerania.
Fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, technické myslenie, zodpovednosť, schopnosť pracovať  
v kolektíve.

Požiadavky na uchádzačovBRIGÁ
DA

Na území celej Slovenskej republiky.

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

Garantujeme: • termín výplaty k 12. dňu v mesiaci
Poskytujeme: • elektronické karty na stravovanie
    (nad 11 hodín pracovnej zmeny – nárok na druhé hlavné jedlo)
 • cestovné výhody na vnútroštátne i zahraničné cesty pre zamestnancov 
    a ich rodinných príslušníkov
Vzdelávame: • bezplatné odborné školenia na výkon práce
Staráme sa o zdravie: • pravidelné lekárske prehliadky, pracovné voľno s náhradou mzdy 
    na riešenie dôležitých osobných prekážok v práci aj nad rámec zákona, 
 • príspevok na rekreačné pobyty v zariadeniach ŽSR, 
 • zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Myslíme na budúcnosť: • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • príspevok na životné poistenie DYNAMIK Ž
Vážime si vernosť: • rekondičné pobyty pre vybrané pozície
 • odmeny pri pracovných výročiach a životných jubileách

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

ŽSR sú na Slovensku jediným manažérom železničnej infraštruktúry. Zabezpečujeme prevádz-
kyschopnosť celoštátnych a regionálnych železničných tratí a riadime na nich vlakovú dopravu 
pre všetkých dopravcov. Staráme sa nielen o železničné trate, trakčné vedenia, či zabezpečovacie  
zariadenia, ale aj o tunely, mosty, priecestia, železničné stanice a budovy.

Kto sme

BRIGÁ
DA

Výpravca, signalista, dozorca na diaľkovo ovládanej trati, dozorca výhybiek, výhybkár, posunovač, 
návestný majster, rušňovodič – traťový strojník, zámočník koľajových konštrukcií, traťový robotník, 
elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení.

Ponúkané pracovné pozície

BRIGÁ
DA

Poskytujeme ubytovací príspevok vo výške 350 eur mesačne.

BRIGÁ
DAMožnosť ubytovania

V závislosti od pracovnej pozície je tarifná mzda od 700 do 900 eur. K tomu ponúkame prémie  
a rôzne mzdové zvýhodnenia a benefity.

Základná zložka mzdy v hrubomBRIGÁ
DA

kariera@zsr.sk
www.zsr.sk
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Kam po strednej? Na ISTP.sk!

Pre každého, kto si nevie rady s otázkou, kam po strednej, je tu na pomoc portál ISTP 
(www.istp.sk). Po ukončení strednej školy sa mladí ľudia väčšinou rozhodujú, či budú 
ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo vstúpia na trh práce a budú si hľadať 
svoje prvé zamestnanie. V oboch prípadoch môžu využiť služby stránky ISTP.sk.

Učeniachtiví jednotlivci majú možnosť vytvoriť si konto žiaka/študenta, ktoré im  
pomôže s  výberom správnej školy. Pokiaľ žiak nemá jasnú predstavu o  svojej štu-
dijnej orientácii, vyplní si profil, ktorý systém následne vyhodnotí a odporučí žiako-
vi zamestnania, na ktoré sa hodí, spolu s odbormi, ktoré musí vyštudovať, aby mo-
hol vykonávať odporučené zamestnanie a  školami, ktoré dané odbory poskytujú. 
Najužitočnejším pomocníkom pre žiakov a študentov na ISTP je však EDUTIP. Jedná  
sa o informačno-poradenský nástroj v oblasti školského vzdelávania, ktorý v prehľad-
nej podobe poskytuje aktuálne informácie o školách, študijných/učebných odboroch  
a študijných programoch na Slovensku a o tom, na aké zamestnanie dané školy/od-
bory študentov pripravia. K dispozícii je aj ISTP TV, kde sa nachádzajú prezentačné 
videá o  stredných i  vysokých školách. Všetkým, ktorých zaujíma, aké zamestnania  
sú perspektívne a ktoré odbory sa oplatí študovať, odporúčame navštíviť stránku 
www.trendyprace.sk. Táto webová platforma prináša komplexné, prehľadné, objek-
tívne, ale najmä aktuálne informácie o študijných odboroch, zamestnaniach, mzdách, 
uplatnení absolventov a vývoji na trhu práce, vďaka čomu pomáha mladým ľuďom  
pri voľbe vhodnej vzdelávacej dráhy.

Absolventi strednej školy, ktorí už nechcú ďalej študovať, si môžu vytvoriť konto bež-
ného používateľa, ktoré im pomôže vstúpiť do sveta práce. Základom je vyplnenie 
osobného profilu, ktorý má niekoľko kľúčových funkcií. V prvom rade slúži na pora-
denské účely – ak sa absolvent nechce uplatniť v oblasti, ktorú vyštudoval a nevie, aká 
práca by mu „sadla“, systém mu odporučí zamestnania, na ktoré má najvhodnejšie 
predpoklady. V druhom rade je možné sprístupniť údaje uvedené v osobnom pro-
file zamestnávateľom, vďaka čomu môžu firmy priamo osloviť uchádzača so zau-
jímavou ponukou práce. Užitočnou funkciou profilu je tiež automatické vytvorenie 
životopisu vo formáte Europass prostredníctvom jediného kliknutia myšou. Mladí  
si môžu na ISTP vyhľadávať pracovné ponuky, ktoré sú vhodné pre absolventov, vedia  
si pri hľadaní nastaviť stredoškolské vzdelanie, ako aj ďalšie požiadavky. Určite ocenia 
aj automatické zasielanie ponúk na ich e-mailovú adresu. 

Nech už sa stredoškoláci rozhodnú o  svojom budúcom smerovaní akokoľvek,  
ISTP je tu pre nich ako ich internetový sprievodca po strednej škole.
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KUKA Slovakia s.r.o.

Štúrova 1

Od uchádzačov o zamestnanie vyžadujeme:
 - úplné stredoškolské vzdelanie technického/strojárskeho zamerania – napr. stredná priemyselná škola
 - schopnosť čítať technickú dokumentáciu
 - skúsenosť s 3D modelovaním v niektorom z CAD programov (pre poz. Konštruktér) výhodou
 - anglický alebo nemecký jazyk na úrovni B1/B2 – tzn. schopnosť dorozumieť sa a riešiť úlohy  
 v cudzom jazyku
 - ochota cestovať

Požiadavky na uchádzačovBRIGÁ
DA

Dubnica nad Váhom

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

- pravidelné kvartálne odmeny - trinásta mzda
- flexibilný pracovný čas  - príspevok na športové a kultúrne a iné aktivity
- príspevok na dochádzanie - príspevok na ubytovanie
- jazykové kurzy
- kultúrne a športové podujatia pre zamestnancov i rodinných príslušníkov

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

Nemecká spoločnosť KUKA je celosvetový líder vo výrobe robotov a automatizačnej techniky  
pre mnohé oblasti priemyslu. Produkty od spoločnosti KUKA môžeme stretnúť v takmer každom 
odvetví, a to z dobrého dôvodu: naše portfólio ponúka perfektne vzájomne zladené automatizač-
né riešenia pre efektívnejšie výrobné procesy – od jednotlivých robotov cez špecializovanú bunku  
až po kompletnú koncepciu zariadenia. 
Pobočka v Dubnici nad Váhom pôsobí ako konštrukčná kancelária. Už viac ako 20 rokov navrhuje-
me robotické zváracie linky pre automobilový priemysel.

Kto sme

BRIGÁ
DA

Najčastejšie obsadzované miesta vhodné pre absolventov SŠ v našej spoločnosti sú:
 - Konštruktér zváracích liniek
 - Konštruktér pre pneumatické riadenie
 - Správca technickej dokumentácie

Ponúkané pracovné pozície

BRIGÁ
DA

Nie, ponúkame však príspevok na ubytovanie/dochádzanie do zamestnania.

BRIGÁ
DAMožnosť ubytovania

Od 800-900 EUR v závislosti od pracovnej pozície + variabilná zložka pozostávajúca z kvartálnych 
odmien a 13tej mzdy. Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych skúseností a schop-
ností vybraného uchádzača.

Základná zložka mzdy v hrubomBRIGÁ
DA

personalne-systems-sk@kuka.com
+421 42 2852 048
www.kuka.com



HKS Forge, s.r.o.

HKS Forge je významným výrobcom zápustkových výkovkov pre strojársky priemysel v Európe.
Našou hlavnou devízou sú bohaté skúsenosti s výrobou výkovkov pre všetky druhy aplikácií, naprí-
klad v automobilovom, stavebnom, prepravnom, stavebnom či všeobecnom strojárskom priemys-
le a poľnohospodárstve.
Pre zákazníkov z viac ako 12 krajín sme spoľahlivým partnerom s 30-ročnou tradíciou výroby  
a rozvoja know-how v oblasti kutia a jeho podprocesov.

Coburgova 84, 917 02 Trnava

- Pracovník kovania
- Prevádzkový elektrikár
- Mechanik elektronik
- Prevádzkový zámočník
- Sústružník, frézar CNC
- Kontrolór kvality – výstupná kontrola

Áno

Stredoškolské vzdelanie technického zamerania, technická zručnosť, u prevádzkového elektrikára 
– elektrotechnické vzdelanie (§21)

Trnava Platové ohodnotenie závisí od konkrétnej pracovnej po-
zície, od dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie, od zákon-
ných príplatkov Informácie o presných platových pod-
mienkach sa uchádzač dozvie na pohovore.

• DDS 2% pre všetkých zamestnancov
• odmeny pri odchodoch do dôchodku
• odmeny pri narodení dieťaťa
• odmeny pri vlastnej svadbe
• teplé obedy, dotácia stravy
• stravné lístky DOXX
• vzdelávanie a školenia v odbore zvárač, žeriavnik, viazač bremien, vodič VZV
• zvyšovanie kvalifikácie u pracovníkov elektroúdržby §22 a 23
• štvrťročné odmeny
• odmeny pri životnom jubileu – 50 a 60 rokov
• firemné podujatia
• vianočné balíčky
• vstupenky na kultúrne podujatia a spoločenské akcie
• poistenie rôzneho druhu za výhodnejšie ceny (PZP automobilov, cestovné poistenie a pod.)

Požiadavky na uchádzačaBRIGÁ
DA

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

Kto sme

BRIGÁ
DA

Ponúkané pracovné pozície

BRIGÁ
DA

UbytovanieBRIGÁ
DA

Platové ohodnotenieBRIGÁ
DA

info@hksforge.sk
0910 819 911
www.hksforge.sk
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Foxconn Slovakia, spol. s r. o.

Dolné hony 29, 949 01 Nitra

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 sa vyžaduje elektrotechnické vzdelanie – vyhláška § 21

Ponúkané pracovné pozícieBRIGÁ
DA

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 €

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

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

Kto sme

BRIGÁ
DA

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 sta-
rostlivosti. 
Každý zamestnanec má potenciál kariérneho rastu a rozvíjania individuálnych zručností. Vzdeláva-
nie podporujeme v podobe špecializovaných tréningových programov. 

Prečo pracovať pre nás

BRIGÁ
DA

Ubytovanie aktuálne neposkytujeme.

BRIGÁ
DAMožnosť ubytovania

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

Základná zložka mzdy v hrubomBRIGÁ
DA

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



 

Pravidelne obsadzujeme pracovné pozície:

Pracovné pozície na predajniach Fresh Plus:

Predavač/ka – pokladník/čka

Bohatý program zamestnaneckých výhod

Smartphone pre každého s neobmedzeným

paušálom a internetom

Multisport karta

A mnoho ďalších benefitov...

Pracovné pozície vo veľkosklade:

Manipulant tovaru - skladník Balič

Zaujímavé mzdové ohodnotenie v závislosti od konkrétnej
pracovnej pozície.

Zamestnanecké benefity:

Predavač/ka na úseku ovocia/zeleniny, mliečnych výrobkov, pečiva

Predavač/ka na úseku mäsa a mäsových výrobkov

Viac info na:
personalne@labas.sk LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice0902 998 988

na maloobchode FRESH Plus Možnosť
kariérneho
rastuvo veľkosklade LABAŠ
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UNIQA Group Service Center Slovakia,
spol. s r. o.
Palárikova 3, 949 01 Nitra

Nitra, Prešov

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

• Flexibilný pracovný čas
• Uvítací balíček pre nového zamestnanca
• Interné jazykové kurzy nemeckého a anglického jazyka
   hradené zamestnávateľom vrátane jazykovej certifikácie
• Darčekové poukážky
• Elektronická stravovacia karta (stravná jednotka vo výške 5,10 EUR)
• Garantovaný 13. a 14. plat vyplatený po splnení podmienok
• Prítomnostná prémia vo výške 75 EUR mesačne
• Príplatok na dieťa vo výške 25 EUR mesačne
• Kvalifikačná prémia vo výške 60 EUR mesačne
• Príspevok na III. pilier dôchodkového sporenia
• Celoročné úrazové zdravotné poistenie
• Pravidelne organizované podujatia pre zamestnancov, ako aj pre rodinných príslušníkov

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. (ďalej aj „UNIQA GSC“) je dcérskou spoločnosťou 
rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Insurance Group. Spoločnosť bola založená 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 Office Service (BOS).

Kto sme

BRIGÁ
DA

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

Ponúkané pracovné pozície

BRIGÁ
DA

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

Základná zložka mzdy v hrubomBRIGÁ
DA

hr-ugsc@uniqa.at
037 77 60 111
www.uniqa-gsc.sk

Nie

BRIGÁ
DAMožnosť ubytovania

Spoločnosť UNIQA GSC patrí medzi prestížnych a najväčších zamestnávateľov v Nitrianskom kra-
ji a  zároveň je takým miestom na prácu, kde jej zamestnancov „baví pracovať“. Dôkazom toho  
je získanie ocenenia NAJ ZAMESTNÁVATEĽ ROKA 2018. UNIQA GSC ponúka prácu v medzinárod-
nom prostredí, v kolektíve mladých dynamických ľudí, v moderne zariadených priestoroch.

Prečo pracovať pre nás

BRIGÁ
DA







Operations Management Graduate Program

Dialničná 10/B, 903 01  Senec

We recruit people who are visionary, can take the initiative and seek out ways to advance our busi-
ness success so we‘re looking for graduates with the following qualities and skills:
• High school graduate (less than 2 years after graduation) • Fluent in English • Customer cen-
tric • Good communication and interpersonal skills • Good analytical and problem solving skills  
• Demonstrate leadership skills/potential • Good communication and organizational skills • Ability  
to build relationships and work well as part of a team • Strong interest in career opportunities  
in the Supply Chain industry • Willingness and capable to take extra efforts and handle stress  
• Strong sense of responsibility • Flexibility and mobility to move between DHL

Požiadavky na uchádzačovBRIGÁ
DA

Senec, Nitra, Gáň / (full time, internship)

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

• Spending time with experts in logistics
• Gaining valuable experience
• Taking part in interesting courses
• Working with experienced mentor during whole program.
• And we hope you will become a part of our team.

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

Are you looking for a job in logistics?
Are you active kind of person?
Are you good in time management?
Do you have good ideas?
Can you work with valuable information?
Do you like to be challenged?
Do you want to be a part of an international business?
If your answer is yes, you are the one we are looking for :)

Kto sme

BRIGÁ
DA

DHL Operations Graduate Program provides a diverse range of development opportunities to help 
to achieve you a Leadership role within the warehouse operation, including:
 • Based in directly at warehouse learning an 18 month structured development program
 • Rotation amongst different warehouse functions and / or placement at different sites
 • Early responsibility and fast progression to managerial operational roles
 • Leading Process Improvement initiative on site and participation in cross country project
 • Experience of working within fast paced sites and environments
 • A framework of personal development modules focusing on managerial skills
Regular performance feedback and personal development planning

Ponúkané pracovné pozície

BRIGÁ
DA

1200 Euro basic slary, plus 10% monthly bonus

Základná zložka mzdy v hrubomBRIGÁ
DA

lucia.stejskalova@dhl.com
+421 905 215 771
www.dhl.com
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SLOVNAFT, a. s.

Vlčie  hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Ukončené stredné odborné vzdelanie s  maturitou, zodpovednosť, ochota pracovať na zmeny  
na vybraných pracovných pozíciách, chuť naďalej sa vzdelávať a kariérne rásť. 

Požiadavky na uchádzačov

Bratislava, Vlčie hrdlo 1

Miesto výkonu práce

• garantovaný 13. plat • ročná výkonnostná odmena (14. plat) • príspevok na dopravu do zamest-
nania • finančný príspevok na kultúrne, športové a iné aktivity • ročný finančný príspevok do špor-
tovo-relaxačného centra Slovnaft RELAX • možnosť bezplatného využitia športovísk (plaváreň, 
sauna, tenisové kurty, športová hala, multifunkčné ihrisko) • flexibilný pracovný čas, možnosť práce 
z domu • pre zmenových pracovníkov - výhodný pracovný čas – mesačne priemerne 15 dní v práci, 
15 dní doma • „sick day“ – preplatené voľno na regeneráciu • ďalšie benefity zamerané na rodiny 
našich zamestnancov • firemné poduajtia • pestrá ponuka jedál s doplatkom zamestnanca od 0,90 
eura • nadštandardná zdravotná starostlivosť. 

Ponúkané benefity

Premýšľal si niekedy o tom, akú cestu absolvuje palivo, skôr než si ho natankuješ do auta? Odpoveď 
na túto otázku nájdeš u nás v Slovnafte, v jednej z najmodernejších  rafinérií v strednej a východnej 
Európe s najväčšou sieťou čerpacích staníc na Slovensku.
Staň sa aj ty slovnaftárom a podporuj spolu s nami firemné prostredie, v ktorom vytvárame hod-
noty nielen pre spoločnosť, ale aj sami pre seba. Patríme k lídrom v oblasti spoločenskej zod-
povednosti, významne podporujeme šport, kultúru, vzdelávanie, mládež a revitalizáciu životného 
prostredia. Vďaka našim zamestnancom a generáciám pred nimi sme sa stali firmou, ktorá je sym-
bolom stability, tradície a kvality na slovenskom trhu.
V oblasti odmeňovania a zamestnaneckých výhod sme jedným z najlepších na slovenskom pra-
covnom trhu. Svedčia o  tom získané ocenenia Najzamestnávateľ 2018 a 2017 za prvé miesto  
v kategórii Výroba a priemysel, ako aj ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2018 – Skvelý zamestnávateľ. 

Kto sme

Chceš sa v budúcnosti venovať technike? U nás máš na to príležitosť. Budeš pracovať s najnovšími 
modernými technológiami v oblasti spracovania ropy a petrochémie (výroby plastov) s transpa-
rentne nastaveným kariérnym rastom.  Alebo ťa baví viac práca s číslami, komunikácia či adminis-
tratíva? Aj v týchto oblastiach u nás nájdeš svoje uplatnenie. Príležitosť rásť  má v Slovnafte každý.

Ponúkané pracovné pozície

Základná  mzda závisí od  konkrétnej pracovnej pozície

Základná zložka mzdy v hrubom

praca@slovnaft.sk
+421 2 4055 1111
www.slovnaft.sk/kariera

Ubytovanie ponúkame v  blízkosti  miesta výkonu práce. Uhradiť ho možno z mesačného finančného 
príspevku, ktorý poskytuje zamestnávateľ aj na iné účely (kultúra, šport, vzdelávanie, zdravie a pod.) 

Možnosť ubytovania

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DABRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA









Si aktívny stredoškolák, ktorý chce rozvíjať svoj talent, seba samého
alebo rozbehnúť vlastný projekt? Neváhaj a zapoj sa do niektorého z našich programov.

LEAF Award

Máš od 13 do 19 rokov, štartuješ zaujímavý projekt a rád po-
máhaš ľuďom okolo seba? V tom prípade je LEAF Award presne  
pre teba. Ide o individuálne šitý ročný program podpory a roz-
voja, v rámci ktorého ti spolu s tímom skúsených odborníkov 
pomôžeme posunúť tvoj projekt na ďalšiu úroveň. Okrem 
toho môžeš získať finančnú podporu až do výšky 5 000 €.  
Sleduj náš web, aby ti neušlo prihlasovanie do programu: 
www.award.leaf.sk.

TalentGuide

Vieš, v  čom si dobrý a  chceš na tom pracovať? Rozmýšľaš  
nad svojou budúcnosťou a rád by si sa poradil s niekym skú-
senejším? Vyskúšaj mentoringový program TalentGuide, kto-
rý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vyso-
koškolákmi a mladými profesionálmi. Okrem možnosti získať 
perspektívu skúsenejšieho človeka ti dáva príležitosť uchádzať 
sa o  top stáže v  zahraničí. Prihlasovanie otvoríme čoskoro.  
Aktuálne informácie nájdeš vždy na našom webe:  
www.talentguide.sk.

LEAF Academy

Láka ťa štúdium na strednej škole, v  rámci ktorej pracu-
ješ na vlastných podnikateľských projektoch, precviču-
ješ angličtinu a  ktorá ti pomôže dostať sa aj na univer-
zitu do zahraničia? V  rámci medzinárodnej internátnej 
strednej školy LEAF Academy otvárame 2-ročný a  4-roč-
ný program pre študentov vo veku 14 až 19 rokov,  
ktorý ti toto všetko poskytne. Štúdium si môže dovoliť každý,  
keďže poskytujeme štipendiá až do výšky 98 % celkových  
poplatkov. Prihlasovanie otvoríme už v novembri, všetko  
sa odohrá tu: www.leafacademy.eu. 

Nezabudni nás sledovať na Facebooku a Instagrame, kde sa dozvieš vždy tie najčerstvejšie novinky.



Cloetta

Ul. Zeppelina 5, 934 01 Levice

Priemyselný park Levice – Géňa Ul. Zeppelina 5, 9341 Levice

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

• Dynamické medzinárodné prostredie
• Možnosť osobnostného a odborného rastu
• Motivujúce mesačné finančné bonusy
• Príspevok na dopravu do zamestnania zo vzdialenejších lokalít
• Dochádzkový bonus
• Vianočný bonus
• Vernostné bonusy
• Príspevky pri životných udalostiach
• Pracovné voľno nad rámec zákona
• Dva dni dovolenky navyše
• Príspevok na DDS
• Kafetéria benefitov (Karta Benefit Plus)
• Príspevok na rekreáciu

Ponúkané benefity

BRIGÁ
DA

Spoločnosť Cloetta, založená v roku 1862 je vedúcou cukrovinkárskou spoločnosťou v štátoch se-
vernej Európy a Holandska. Cukríky, čokoládové výrobky, oriešky, pastilky či žuvačky, vyrábané  
v ôsmych výrobných závodoch, môžete kúpiť vo viac ako 50 krajinách sveta. Cloetta vlastní tradičné 
a silné značky, ako Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band či Nuti-
sal. Takmer 2500 zamestnancov v 15 krajinách sveta pomáha vyprodukovať viac ako 90 tisíc ton 
cukroviniek každý rok a spoločne napĺňať misiu spoločnosti – Priniesť úsmev do chvíľ maškrtenia. 
Najväčší spomedzi výrobných závodov sídli od roku 2006 v priemyselnom parku Levice – Géňa.  
Tu našlo svoju pracovnú príležitosť takmer 750 zamestnancov, čím sa spoločnosť Cloetta stala jed-
ným z kľúčových a zároveň stabilných zamestnávateľov v regióne. Závod v Leviciach je špecializo-
vaný na širokú základňu technológií, od žuvacích cukríkov, extrudovaných a vylievaných výrobkov 
až po pastilky špecifických príchutí.

Kto sme

BRIGÁ
DA

Neobsadzujeme voľné miesta, ale hľadáme ambicióznych, kreatívnych a pracovitých ľudí, ktorých 
ľudské kvality sú v zhode s našimi hodnotami a pre ktorých je práca miestom rozvoja vlastného 
potenciálu.

V Cloette sa riadime zásadami tímovej spolupráce, vážime si vzájomnú dôveru a spolu s hrdosťou 
na naše značky a produkty si vychutnávame to, čo naozaj robíme.

Koho hľadáme

Prečo pracovať pre nás
BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

andrea.csonkova@cloetta.sk
+421 910 848 027
www.cloetta.com
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LEAR Corporation Seating Slovakia, s.r.o.
odštepný závod Voderady
Voderady 454, 919 42 Voderady

Voderady

Miesto výkonu práceBRIGÁ
DA

• Zázemie medzinárodnej spoločnosti. • Nové, moderné priestory.
• Flexibilný pracovný čas. • Príspevok na dochádzanie.
• Príspevok na dôchodkové sporenie. • Príspevok na športové, kultúrne aktivity.
• Vlastná moderná jedáleň. • Koncoročný bonus.
• Bonus pri odporučení zamestnanca. • Finančné poradenstvo.
• Vzdelávacie programy. • Zdravotná starostlivosť o zamestnancov.
• Ďalšie benefity podľa špecifikácie pracovnej pozície.

Ponúkame zaujímavé finančné ohodnotenie v závislosti od pracovnej pozície. Konkrétne platové 
podmienky budú odprezentované uchádzačom na osobnom pohovore.

Ubytovanie zabezpečujeme.

Ponúkané benefity

Platové ohodnotenie

Možnosť ubytovania
BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Spoločnosť Lear je jedným z popredných svetových dodávateľov automobilových sedadlových sys-
témov a elektrických rozvodov (e-Systems). Aktuálne spolupracujeme so všetkými hlavnými výrob-
cami automobilov vo svete a naše produkty sú súčasťou viac ako 400 druhov vozidiel. V našom 
závode vo Voderadoch s rozlohou 22 000 m2 aktuálne zamestnávame viac ako 800 zamestnancov. 
Sme zamestnávateľom rovných príležitostí v regióne a starostlivosti o našich zamestnancov venu-
jeme veľkú pozornosť.

Kto sme

BRIGÁ
DA

Prioritnou požiadavkou je  záujem pracovať vo výrobnej spoločnosti, ochota pracovať na zmeny 
pri vybraných pozíciách, znalosť anglického jazyka pri vyšších pozíciách. Vítaní sú u nás kandidáti 
s praxou ako aj absolventi, ktorí majú chuť pracovať, vzdelávať sa a neustále napredovať. Špecifické 
požiadavky závisia od konkrétnej pracovnej pozície.

Kandidáti nájdu u nás uplatnenie v rôznych oblastiach – výroby, kvality, logistiky, procesného inži-
nierstva, údržby, a tiež v oblasti financií, personalistiky, BOZP a IT. Pre študentov a  čerstvých absol-
ventov ponúkame zaujímavé možnosti získavania prvých pracovných skúseností v medzinárodnej 
spoločnosti. Prácou popri štúdiu majú študenti príležitosť uplatňovať získané vedomosti priamo 
v pracovnom procese.

Požiadavky na uchádzača

Ponúkané pracovné pozície

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

voderady@lear.com
www.lear.com
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Rozbehni
svoju kariéru
na plný plyn!

• Vyštudoval si strednú školu 
technického zamerania?

• Máš záujem pracovať 
na odbornej pozícii                                      
v oblasti plynárenstva alebo 
elektrotechniky?

• Máš chuť na sebe pracovať
a vzdelávať sa?

• Chceš získať skúsenosti
a učiť sa od odborníkov?

v oblasti energetiky na Slovensku! 
Ozvi sa nám a pošli svoj životopis.

ludske.zdroje@spp-distribucia.sk

Voľné pracovné miesta nájdeš tu:
www.spp-distribucia.sk/kariera

Distribuujeme zemný 
plyn na Slovensku.

Ponúkame ti skvelý 
pracovný čas a lákavé 



 

SIE SPRECHEN DEUTSCH? 
SIE SUCHEN EINE BERUFLICHE PERSPEKTIVE? 

 

Ihre Job-Chance in Deutschland: 
 
 

AUSBILDUNG ZUM/ZUR STEUERFACHANGESTELLTEN 
 

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

 

- oder - 
 

HR CONSULTANT FÜR GEHALTSABRECHNUNGEN 
 

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

 

Nähere Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite 
 

www.gkrw-digital.de/jobs 
 
 

GKRW 
  

 

Rozbehni
svoju kariéru
na plný plyn!

• Vyštudoval si strednú školu 
technického zamerania?

• Máš záujem pracovať 
na odbornej pozícii                                      
v oblasti plynárenstva alebo 
elektrotechniky?

• Máš chuť na sebe pracovať
a vzdelávať sa?

• Chceš získať skúsenosti
a učiť sa od odborníkov?

v oblasti energetiky na Slovensku! 
Ozvi sa nám a pošli svoj životopis.

ludske.zdroje@spp-distribucia.sk

Voľné pracovné miesta nájdeš tu:
www.spp-distribucia.sk/kariera

Distribuujeme zemný 
plyn na Slovensku.

Ponúkame ti skvelý 
pracovný čas a lákavé 
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GGB Slovakia s.r.o.

Ulica priemyselná 1910/4, Sučany, 038 52

GGB je štíhla spoločnosť dodávajúca tribologické riešenia. Poslaním GGB je celosvetovo ponúkať 
štandardné a špeciálne klzné ložiská podľa potrieb zákazníka v najvyššej kvalite. 

Sme považovaní za bezpečnú, zákaznícky orientovanú, sociálne a environmentálne priateľskú, 
rastúcu spoločnosť so silným zameraním na úplný rozvoj ľudského potenciálu. Našimi  základnými 
hodnotami sú bezpečnosť, rešpekt a dokonalosť. 
Vo firme uplatňujeme princípy budovania spoločenstva, ktoré nám pomáhajú vytvárať rešpektujú-
cu atmosféru s pomocou otvorenej komunikácie a aktívneho počúvania. Učíme sa jeden od druhé-
ho. Už 10. rok pracujeme s nástrojmi a metódami koučovania zameraného na riešenia. 

GGB sa podieľa na podpore lokálnych kultúrnych inštitúcií a škôl formou 2% z daní. Spoločne  
sa zúčastňujeme rôznych projektov zameraných na podporu životného prostredia a pomoc znevý-
hodneným skupinám. Dobrým príkladom je kampaň „Do práce na bicykli“ a spoločný charitatívny 
beh „Firmy deťom“

Ako spoločnosť s „Dvojitou výsledovkou“ považujeme rozvoj ľudí za rovnako dôležitý ako finančné 
výsledky. Naším cieľom je umožniť plný rozvoj ľudského potenciálu. Záleží nám na tom aby ľudia  
v našej firme pracovali na správnej pozícii, ktorá im umožňuje sa rozvíjať. 

Keďže nielen pracovná činnosť ale hlavne prostredie a vzťahy na pracovisku rozhodujú o spokoj-
nosti zamestnancov, firma sa snaží podporovať rôzne mimopracovné akcie najmä športové. Orga-
nizujeme spoločné turistické, bežecké a cyklistické stretnutia ako aj spoločenské akcie. 

„Ja osobne pokladám zamestnávateľa GGB za top zamestnávateľa. Myslím si, že je to z veľkej časti 
ľuďmi, čo tu pracujú, pretože ľudia vytvárajú mentalitu spoločnosti. Druhá vec je, že spoločnosť, 
ponúka vytváranie tejto mentality. Spoločnosť napreduje, čo je vzácna vlastnosť, ak sa rozprávame 
o firme a o ľuďoch čo v nej pracujú. Peniaze sa dajú zarobiť všade (s chuťou alebo s odporom). Rásť 
sa dá u nás.“(Vladimír, koordinátor EMLS)

„Mám zaujímavú prácu, v ktorej sa stále učím niečo nové.Veľmi oceňujem dobrý pracovný kolektív.“ 
(Jana, operátorka vo výrobe)

Kto sme

Prečo pracovať pre nás

Filantropia

Rast

Život

Radosť pracovať
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slovakia@ggbearings.com
www.ggbearings.com






