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Akadémia umení, 
Fakulta dramatických umení, Banská Bystrica

Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia, Filmová dokumentárna tvorba, Fil-
mová dramaturgia a scenáristika

Motivačné /toto zahŕňa prospech, reprezentáciu školy, výsledky štúdia  
a pod./, Sociálne

Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, ul. J. Kollára 20, 
Banská Bystrica s kapacitou  136 lôžok B kategórie, výlučne v dvojbunkových  
izbách  so  sociálnym  zariadením. Výška poplatkov za ubytovanie v zmysle In-
ternátneho poriadku AU závisí od  celkových prevádzkových nákladov. Kritériá 
pre  pridelenie  ubytovania  študentov  sú  v  rámci pridelenej kapacity lôžok  
v kompetencii Rady ubytovaných študentov.

Herectvo: 
1. kolo: 22. - 23. 1. 2018, 2. kolo: 23. 4. 2018, 3. kolo: 24.4.2018
(možnosť dodatočných prijím.pohovorov),
DDR: 1.ter.: 22. 3. 2018, 2. term.: 21. 6. 2018,
Fil. dokum. tvorba: 25. 4. 2018,
Film. dramat. a scenáristika: 18. - 19. 4. 2018

Herectvo: 13. 12. 2017, DDR: 28. 2. a 31. 5. 2018,
Film. dokument. tvorba: 9. 4. 2018, 
Film. dramaturgia a scenáristika: 26. 3. 2018

Brigády v spoločnosti
Študenti vzhľadom k ich špecializácii 
väčšinou brigádujú v divadlách, te-
levízii, rozhlase a pod. kde zároveň 
získavajú prax a iné.

v divadle, rozhlase a iných profesio-
nálnych umeleckých telesách, filme 
a multimédiách, strednom a vyso-
kom  umeleckom školstve, žurnalis-
tike a publicistike, filme a pod.

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA
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Paneurópska vysoká škola

Právo, Právo (online podpora), Medzinárodné vzťahy a diploma-
cia, bilingválne, anglický, slovenský jazyk), Psychológia, Školská a pra-
covná psychológia, Mediálna komunikácia, Dizajn médií, Aplikova-
ná informatika, Ekonomika a manažment podnikania, Ekonomika  
a manažment podnikania (online podpora), Ekonómia a manažment medziná-
rodného podnikania, Masmediálna a marketingová komunikácia

Sociálne, motivačné, mimoriadne, Medzinárodné vzťahy a diplomacia - štipen-
dium od Prosperita Holding

28. február 2018 bez prijímacích skúšok

Brigády v spoločnosti
U všetkých partnerov vo vzdelá-
vaní: IBM, DELL, TV Markíza, TA3, 
adovokátske kancelárie, a ďalší.

Marketingový pracovník, pracovník v mé-
diách, developer, programátor, advokát, 
manažér, účtovník, HR pracovník, atď.

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Viktor Vincze, Lucia Barmošová, Mgr. Pavel Mejsnar, Specialista práva rodin-
ného a nemovitostního práva thajského království, Mgr. Katarína Otčenášová, 
Agilita advokátska kancelária, Judr. Ing. Zsolt Mánya, interný audítor v AGEL a.s., 
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej in-
špekcie, JUDr. Ján Šikuta, PhD., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 
Mgr. Ing. Dušan Pekár, starosta MČ Bratislava – Ružinov, Natália Dubovcová, 
reprezentantka SR v plážovom volejbale, Vanda Kyselicová, Deputy Head of Lo-
cal Programs, TV MARKÍZA, Lucia Hlaváčková, redaktorka Televíznych novín, TV 
Markíza, Hana Džurná, redaktorka domáceho spravodajstva, TA3, PhDr. Beáta 
Grassl, psychologička, riaditeľka CPPPaP Zvolen, PhDr. Mgr. Elena Fortis, súd-
ny znalec v odbore psychológia, PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková, CPPPaP 
Námestovo, psychologička a riaditeľka, Mgr. Igor Homola, Projektový manager  
v Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Marián Šiška, CEO – Simply cone s.r.o., Cyber 
security incident response team – Merck spol. s.r.o., Ing. Bc. Róbert Schochmann, 
Zakladateľ firmy Animatechnika, konateľ spoločnosti a CEO

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA



Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta 
Gréckokatolícka teologická fakulta 
Fakulta humanitných a prírodných vied 
Fakulta manažmentu 

Pedagogická fakulta 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
Fakulta športu 
Fakulta zdravotníckych odborov 

Motivačné štipendium, Soci-
álne štipendium, Doktorand-
ské štipendium a Štipendium 
z vlastných zdrojov univerzity

Prešovská univerzita v Prešove poskytuje uby-
tovanie v štyroch zariadenia, a to v dvoj- (50 
€ za 1 lôžko na mesiac), troj- (45 € za 1 lôžko       
na mesiac) a štvor- (40 € za 1 lôžko na mesiac) 
lôžkových izbách s kompletným sociálnym vy-
bavením v bunkovom systéme.  

Filozofická fakulta - 23. - 27. apríl 2018, Fakulta športu - 1. kolo 16. - 20. 
apríl 2018, 2. kolo - 27. - 31. august 2018, Fakulta zdravotníckych odborov 
- jún 2018, Pedagogická fakulta - 11. - 20. jún 2018, 

do 28. februára 2018- Fakulta humanitných a prírodných vied, 1. kolo do 
15. marca 2018 - Fakulta športu, 2. kolo do 08. augusta 2018 - Fakulta 
športu, do 31. marca 2018 - Filozofická fakulta, Gréckokatolícka fakulta, 
Fakulta manažmentu, Pedagogická fakulta, Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta, Fakulta zdravotníckych odborov, Ústav maďarského jazyka a kul-
túry, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry

Štátna správa, Verejná správa, súkromné spoločnosti, Nadnárodné orga-
nizácie, školstvo a pod. 

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Michal Červeň - volejbalista, Dana Strculová - moderátorka JOJ, Rudolf 
Horváth - majster sveta v hádzanej z roku 1967, Peter Himič - divadelný herec, 
Junior - Funrádio, Oli Džupinková - rádio Expres, Jerguš Bača - hokejista

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA
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Technická univerzita v Košiciach

Motivačné štipendium, Odborové štipendium, Prospechové štipendium, 
Sociálne štipendium, Štipendium od zmluvných partnerov TUKE, grant ERAS-
MUS na štúdium v zahraničí

30.4.2018 - Ekonomická fakulta, Fakulta elektro-
techniky a informatiky, Fakulta materiálov, meta-
lurgie a recyklácie, Stavebná fakulta | 31.5.2018 
- Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotech-
nológií | 30.11.2017 – Fakulta umení | 30.3.2018 
- Fakulta výrobných technológií | 8.6.2018 – Le-
tecká fakulta | 31.3.2018 – Strojnícka fakulta

Brigády v spoločnosti
Zmluvní partneri TUKE (súkromné 
spoločnosti), Študentské organizácie 
(iCUBE, študentská televízia, študentské 
rádio,..), grant ERASMUS na stáže.

Technické, ekonomické a umelec-
ké odbory. Takmer 100% uplatni-
teľnosť absolventov na trhu práce.

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Prvý slovenský kozmonaut - Ing. Ivan Bella, Splnomocnenec Európskej ko-
misie - Ján Figeľ, Viceprezident US Steel - Martin Pitorák, ...

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

Bez prijímacích 
skúšok.

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Internáty TUKE - http://sdaj.tuke.sk/ubytovanie.html
Cena: 57 €/mesiac

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geo-
technológií
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Ekonomická fakulta

Fakulta výrobných technológií
Fakulta umení
Letecká fakulta
Viac informácii nájdete na webo-
vej stránke www.tuke.sk alebo 
facebook stránke  
www.facebook.com/tuke.sk/



Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne

Študijné programy: mechanizmy špeciálnej techniky, servis a opravy automo-
bilov, špeciálna strojárska technika, údržba strojov a zariadení, strojárske tech-
nológie a materiály, materiálové inžinierstvo, materiálová technológia, počíta-
čová podpora materiálového inžinierstva, textilná technológia a návrhárstvo, 
materiály v SJ aj AJ, ľudské zdroje a personálny manažment v SJ aj AJ, verejná 
správa, regionálna ekonomika a rozvoj, ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetro-
vacie metódy v  zdravotníctve, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo, politológia 
v SJ aj AJ, chémia a technológia anorganických materiálov a skla, anorganické 
technológie a nekovové materiály

motivačné (odborové, prospechové, mimoriadne), sociálne štipendium

Študentský domov Záblatie v TN ( 66 Eur), Študentský domov v Púchove 
(60 Eur), Školský internát Športového gymnázia v TN (74 Eur), Ubytovňa 
JANKA v TN (68 Eur)

Iba Fakulta zdravotníctva:
12. 06. 2018 - 13. 06. 2018.

do 31. 03. 2018 až do 30. 06. 2018

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
Enics Slovakia s.r.o., BOST - stroje s.r.o., Hella, Adient, Yanfeng Slovakia 
Automotive Interior Systems s. r. o., LEONI Slovakia s. r. o., KONŠTRUK-
TA-Defence a.s., Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov, ...

BRIGÁ
DA

personalista, manažér, fyzioterapeut, ošetrovateľ, konštruktér, techno-
lóg, kvalitár, výskumný pracovník, vývojár, politológ, redaktor...

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Peter Čögley - futbalový reprezentant AS TN, Martin Hošták - tajomník RÚZ,  
Marián Valentovič - Generálny riaditeľ ÚPSVaR, Miroslav Sagan - generálny  
riaditeľ Enics Slovakia, Peter Hlávek - redaktor TA3, Eva Petrová – vedúca odboru  
ošetrovateľskej starostlivosti FN TN, Lukáš Radosa - výskumník v Hans Knöll Institute,  
Ján Ondrišík – riaditeľ Vývoja v Continental Matador Rubber.

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA
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Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave - Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Práv-
nická fakulta,  Fakulta zdravotníctva a sociálnej  práce, Teologická fakulta

sociálne, prospechové a motivačné

vo vlastnom ubytovacom zariadení ŠD P. Pázmáňa a v zmluvných zaria-
deniach TU

väčšina študijných progra-
mov bez prijímacích skúšok, 
vybrané programy - v júni 
2018

Pedagogická, Filozofická a 
Fakulta zdravotníctva a so-
ciálnej práce do 28.2.2018, 
Právnická a Teologická do 
31.3.2018.

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
študentom ponúkame možnosť kariérneho poradenstva už počas štú-
dia, s cieľom zabezpečiť zmysluplnú brigádu súvisiacu so zameraním 
študijného programu

BRIGÁ
DA

podľa profilu absolventa

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Patrik Herman - TV Markíza-redaktor
Gabriela Drobová  - Fasion TV-riaditeľka
Mgr. Anna Vartecká (Šestáková), PhD. - vysokoškolská učiteľka a teoretič-
ka výtvarného umenia, Česká republika
JUDR. Ing. Tomáš Drucker - minister zdravotníctva
JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor mesta Trnava

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA
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University of New York in Prague

Psychologie, Business administration, International and Economic Rela-
tions, Communication and Mass Media, English language and literature, IT 
management, Marketing, Finance.

Test z anglického jazyka a mate-
matiky, prospěchové stipendium, 
sportovní stipendium.

Studentská rezidence univerzity 
390 - 550 EUR za měsíc, případně 
možnost domluvení jiné koleje.

Individuálně formou vstupního pohovoru, případně testu z anglického 
jazyka.

Celoročně.

Brigády v spoločnosti
Naše Karierní centrum spolupracuje 
s mnohými společnostmi, jako DHL, 
HP, Amazon, Exxon Mobille, ČSA, 
Nova apod.

V závislosti na oboru - manažer-
ské, obchodní, reportérské, uči-
telské...

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Václav Vítek, Mladen Grebo, Kateřina Kantová, Hana Reader, Martin Pavlíček.

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA
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Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem

Ekonomika a manažment podniku
Aplikovaná informatika
Manažment
Neslovanské jazyky a literatúry
Predškolská a elementárna pedagogika
Učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Teológia

Štipendiá: sociálne, motivačné a doktorandské a štipendiá z vlastných 
zdrojov.

Ubytovať sa môžu v 2 a 3 lôžkových izbách. 
Cena ubytovania je 60 €/osoba/mesiac.

Fakulta reformovanej teológie - 
6. 7. 2018, 21. 8. 2018

Ostatné fakulty sú bez príjma-
cích skúšok.

31. 3. 2018 I. stupeň štúdia; 
II. a III. stupeň štúdia 30. 6. 2018

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

ekonóm, učiteľ, účtovník, administratíva, teológ, informatik, grafik, 
manažér

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA
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Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta
Lékařská fakulta
Filozofická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Pedagogická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Právnická fakulta
Fakulta zdravotnických věd

V roce 2017 získalo stipendium 78 % studentů. Automaticky mají studen-
ti nárok na ubytovací stipendium (cca 30 EUR /měsíc). Mimo to mohou 
dosáhnout na sociální stipendium, propěchové, za vynikající studijní vý-
sledky nebo na stipendium za práci pro univerzitu.

Studentům je určeno téměř 6 000 lůžek na univerzitních kolejích v nad-
standardně vybavených pokojích. Ostatní studenti využívají ubytování 
na privátech. Cena ubytování se pohybuje od 100 EUR měsíčně.

5. júla 20181. 11. 2017 - 28. 2. 2018

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
Bez omezení kdekoli. Studenti jsou vedeni již od prvních ročníků  
k praxím.

BRIGÁ
DA

Uplatnitelnost absolventů (práce v oboru do 1 roku od absolutoria)  
se pohybuje podle oborů od 93 do 100 %.

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Bohdan Pomahač, Helena Suková, Jakub Železny, Johan Gregor Mendel

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA



Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

UCM v Trnave poskytuje vzdelanie v 37 študijných odboroch 
na fakultách a inštitúte
Filozofická fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

sociálne a prospechové štipendiá UCM v Trnave poskytuje ubytovanie 
študentov, ktorí splnia podmienky pre 
ubytovanie

FF - apríl/máj 2018,
FMK - jún 2018,
FPV- bez skúšky, 

FSV - bez skúšok, 
IFBLR - jún 2018

Filozofická fakulta: do 30. marca 2018 Bc. Psychológia, do 30. apríla 
2018 všetky ostatné Bc. a Mgr. Programy
Fakulta masmediálnej komunikácie: do 29. marca 2018
Fakulta prírodných vied: do 30. apríla 2018
Fakulta sociálnych vied: do 15. mája 2018
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie: 
do 30. apríla 2018

Brigády v spoločnosti
UCM v Trnave uverejňuje ponuky fi-
riem o možnostiach stáží a brigád pre 
svojich študentov na stránkach a soci-
álnych médiách univerzity/fakúlt

v médiách, laboratóriách, v štátnej 
a verenej správe, školstve... Naša 
univerzita ponúka široké uplatne-
nie pre našich absolventov.

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA
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Vysoká škola bezpečnostného manažérstva     
v Košiciach

Ochrana osôb a majetku

Študent môže získať sociálne a prospechové štipendium

Od 80 eur mesačne u našich zmluvných partnerov 
www.vsbm.sk/ubytovanie

bez prijímacích skúšok31. máj 2018

Brigády v spoločnosti
Škola spolupracuje so spoločnosťami:
Letisko Košice, viaceré SBS, iné komerčné spoločnosti.

Univerzalita štúdia je pridanou hodnotou, keďže okrem absolvovania 
bezpečnostných predmetov získava absolvent vedomosti aj z predmetov 
technických, právnych, ekonomických a humanitných. Dané široké spek-
trum predmetov dáva absolventovi vo všeobecnosti možnosť sa uplat-
niť na riadiacich postoch vo verejnej správe, bezpečnostných službách 
celého rozsahu, v orgánoch štátnej správy, v samospráve, súkromných 
podnikoch a spoločnostiach, v policajnom zbore a ozbrojených silách SR, 
ale aj iných oblastiach spoločnosti. Pre špecifické požiadavky verejného 
sektora ma absolvent možnosť sa počas štúdia vyprofilovať pre oblasť: 
riadenia bezpečnosti finančných operácií, riadenia bezpečnosti v dopra-
ve,  riadenia kybernetickej bezpečnosti (druhý diplom o špecializácii).

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA
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Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Manažment rastlinnej výroby, Manažment živočíšnej výroby, Všeobecné 
poľnohospodárstvo, Výživa ľudí, Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vi-
dieka, Špeciálne chovateľstvo, Hipológia, Farmárstvo

Motivačné a sociálne

Študentské domovy: Mladosť, A. Bernoláka, 
Akademická www.uniag.sk/slovak/ubytovanie.htm
Internát dostávajú všetci prváci

4. - 5. júna 2018do 30. apríla 2018

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
Všetky agropotravinárske podniky

BRIGÁ
DA

Vo všetkých typoch subjektov rezortu pôdohospodárstva, agropotravinárstva, 
inštitúciách štátnej správy a samosprávy, v inštitúciách usmerňujúcich rozvoj 
vidieka a regiónov, na mestských a obecných úradoch, regionálnych agentú-
rach životného prostredia, inštitúciách rozvíjajúcich cestovný ruch. V biologic-
kých službách, v poľnohospodárskom výskume a školstve. V agrochemických 
podnikoch, v šľachtiteľských podnikoch, v kontrolných a skúšobných ústavoch. 
V subjektoch zaoberajúcich sa chovom malých a záujmových druhov zvierat, 
v zoologických záhradách, chovateľských zväzoch. V krmivárskych podnikoch 
zabezpečujúcich výrobu kŕmnych zmesí. V oblasti ľudskej výživy, ako manažéri 
v rôznych spracovateľských podnikoch, v stravovacích zariadeniach a službách, 
v kontrolných ústavoch pre kvalitu potravín a stravovanie, ako sanitárni inšpek-
tori a hygienici.

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Ing. Gabriela Matečná - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA
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Fakulta biotechnológie a potravinárstva, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

I. stupeň Bc.: agropotravinárstvo, agrobiotechnológie, aplikovaná biológia, 
bezpečnosť a kontrola potravín, potraviny a technológie v gastronómii, vinár-
stvo
II. stupeň Ing.: technológia potravín, agrobiotechnológie, aplikovaná biológia, 
bezpečnosť a kontrola potravín, food control and safety - štúdium v AJ
III. stupeň PhD.: agrobiotechnológie, molekulárna biológia, technológia potra-
vín

Motivačné a sociálne

Študentské domovy: Mladosť, A. Bernoláka, Akademická 
www.uniag.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/

Podľa profilu jednotlivých programov sa absolventi môžu uplatniť v poľnohos-
podárskych a potravinárskych organizáciách, vo výskumných a šľachtiteľských 
ústavoch, v kontrolných a skúšobných organizáciách agropotravinárskeho 
komplexu, v podnikoch pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospo-
dárskymi produktmi a potravinami, v úradoch územného plánovania a ochra-
ny prírody, v štátnej správe národných parkov, v školstve a iné.

I. stupeň Bc.: 7. a 8. júna 2018    
II. stupeň Ing.: 11. júla 2018

I. stupeň Bc.: do 30. apríla 2018     
II. stupeň Ing.: do 22. júna 2018            

Brigády v spoločnostiach
Poľnohospodárske a potravinárske podniky, inštitúcie kontroly kvality 
potravín, gastronomické prevádzky, laboratória a pod.

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA
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Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Bakalářské studijní obory (titul Bc.): Lesnictví, Dřevařství, Provoz a řízení 
myslivosti, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství, Podnikání 
ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, Konzervace přírodnin a ta-
xidermie, Forestry
Magisterské studijní obory (titul Ing.): Lesní inženýrství, Dřevařské inže-
nýrství, Forestry, Water and Landscape Management, Tropical Forestry and 
Agroforestry, Forest Engineering

Mnoho stipendijních programů- prospěchová stipendia, ubytovací stipen-
dia, sociální stipendia, stipendia pro mladé vědecké pracovníky, stipendia 
pro nadané studenty 1. ročníků atd..

Koleje přímo v areálu univerzity.
Cena přibližně od 2900Kč do 3600Kč měsíčně.

11. - 15. jún 201831. marec 2018

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA
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Fakulta riadenia a informatiky, 
Žilinská univerzita v Žiline

Bakalárske študijné programy: Informatika, Manažment, Počítačové inži-
nierstvo. Inžinierske študijné programy: Informačné systémy, Inteligentné 
informačné systémy, Informačný manažment, Aplikované sieťové inžinier-
stvo, Počítačové inžinierstvo. Doktorandské študijné programy: Aplikovaná 
informatika, Manažment, Inteligentné informačné systémy.

Fakulta udeľuje študentom viacero druhov štipendií. Ide o prospechové, mi-
moriadne, odborové, fakultné alebo sociálne štipendiá. V akademickom roku 
2016/2017 bolo vyplatených na prospechových, mimoriadnych, odborových  
a fakultných štipendiách 256 905 EUR. Napríklad študenti informaticky zamera-
ných študijných programov (Informatika, Počítačové inžinierstvo...) majú nárok 
na odborové štipendium v možnej výške až 1 000 EUR.

Všetci študenti majú nárok na ubytovanie v ubytovacích zariadeniach univerzi-
ty. Poplatok za ubytovanie: 41 - 51 EUR/mesačne.

Bakalárske štúdium:  31. marca 2018 14. júna 2018
Inžinierske štúdium:  31. marca 2018 7. júna 2018
Doktorandské štúdium:  31. mája 2018 21. - 22. júna 2018

Brigády v spoločnostiach
Študenti majú širokú škálu mož-
ností brigádovať, stážovať, prí-
padne i pracovať najmä v rôznych 
partnerských IT firmách pôsobia-
cich v Žilinskom kraji.

programátor, analytik informačných 
systémov, IT manažér, grafik, konzul-
tant IT, projektový manažér, softvéro-
vý inžinier, návrhár hardvéru, marke-
tingový manažér, počítačový inžinier,  
webmaster a pod.

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Absolventi fakulty sa nachádzajú vo firmách po celom svete
(Google - Petra Cross/USA, Microsoft - Marek Šamaj/UK,  
Eset - Michal Chovančík/Malajzia, Scheidt and Bachmann...).

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 
Univerzita Komenského v Bratislave

aplikovaná ekonómia, európske štúdiá, sociálna antropológia, sociálna           
a pracovná psychológia, verejná politika (tento program ponúkame len              
v magisterskom štúdiu)

• Sociálne štipendium
• Motivačné štipendium (za vynikajúci prospech)
• Mimoriadne štipendium (za mimoriadne mimoškolské výsledky)

Naši študenti využívajú ubytovanie vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta 
Štúra – Mlyny UK. Ubytovanie je k dispozícií vo viacerých komplexoch, 
líši sa vybavením izieb, ako aj počtom osôb ubytovaných v jednej izbe/
bunke. Ceny ubytovania pre študentov sa pohybujú od 47 do 113 eur     
na osobu/mesiac.

bez prijímacích skúšok31. marca 2018

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
V rámci štúdia môžu študenti a študentky stážovať v štátnej a verejnej 
správe, medzinárodných organizáciách a inštitúciách EÚ, mimovládnych 
organizáciách, personálnych agentúrach, záleží od študijného programu. 

BRIGÁ
DA

asistent poslanca, štátna tajomníčka, hlavný štátny radca, rôzne pozície 
v štátnej a verejnej správe, projektová manažérka, lektor, výskumníčka, 
HR manažérka, marketingový konzultant, psychológ, hovorkyňa, starost-
ka, analytička, kultúrny manažér, manažérka turizmu, publicista

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Peter Kapitán - redaktor SME, Slavomíra Gazdíková – mentálna koučka hokejovej 
reprezentácie SR do 18 rokov, Renáta Ocilková - členka Výboru pre rodovú rovnosť 
pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA
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Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo, Krajinná a záhradná architektúra

Sociálne, motivačné a mimoriadne štipendium

Ubytovanie v ŠD SPU v Nitre bude poskytnuté každému študentovi 
zapísanému do prvého ročníka na Fakulte záhradníctva a krajinného in-
žinierstva SPU v Nitre.

26. – 27. apríla 2018
Prijímacie talentové skúšky  
pre ŠP krajinná a záhradná 
architektúra

28.02.2018 — Podanie prihlášky pre štu-
dijný program krajinná a záhradná archi-
tektúra; 15.06.2018 — Podanie prihlášky 
pre ŠP záhradníctvo a krajinné inžinier-
stvo; 10.08.2018 — Podanie prihlášky 
pre II. kolo – ŠP záhradníctvo a krajinné 
inžinierstvo

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
Študenti majú možnosť brigádovať vo viac ako 700 firmách po celom 
Slovensku.

BRIGÁ
DA

Technický pracovník, špecialista v spracovaní. Správca a prevádzkar za-
riadení, projektant závlah, pozemkových úprav, spracovateľ EIA, krajin-
no-ekologických plánov, ÚSES, environmentálny audítor, GIS analytik, 
geodet. Krajinný, záhradný architekt, projektant, arborista, florista...

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Jana Bieliková, Marek Šumichrast, Marek Trubač, Peter Pasečný, Miriam Ja-
rošová, Róbert Bartolen, Milan Beutelhauser, Tomáš Belovič, Miroslav Naď, 
Lukáš Berta,... www.fzki.uniag.sk/sk/uspesni-absolventi/

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA



Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 
univerzity so sídlom v B. Bystrici

3-ročné bc. štúdium - denná forma: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť

sociálne štipendium, 
prospechové štipendium

Ubytovanie v novom Polyfunkčnom objekte SZU, Bernolákova 8, BB; 
cena ubytovania cca 80 - 90 Euro mesačne bez stravy 

13. júna 2018 – skúšky telesnej zdatnosti – študijné odbory FYZ a UZS
14. júna 2018 -  vedomostné testy pre všetky odbory

28. februára 2018

fyzioterapeut, zdravotnícky laborant, sestra, zdravotnícky záchranár

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Mgr. Michal Haluška (absolvent externej formy štúdia v odbore UZS) - záchra-
na ľudského života použitím magnetu - r. 2017 udelené ocenenie Zlatý záchra-
nársky kríž

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

19
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Farmaceutická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave

farmácia (magisterské štúdium, denné, spojený 1. a 2. stupeň VŠ štúdia); 
zdravotnícke a diagnostické pomôcky (bakalárske štúdium, denné)

sociálne štipendium, motivačné štipendium (napr. za vynikajúci prospech), 
jednorazové mimoriadne štipendium

28. februára 2018

Brigády v spoločnosti
farmaceutické firmy (výskum, 
výroba, distribúcia liekov); vo 
verejných a nemocničných 
lekárňach len na pomocných 
pozíciách, keďže povolanie 
farmaceut patrí medzi regu-
lované zdravotnícke povo-
lania, na jeho výkon sa do-
kladuje odborná spôsobilosť 
(diplom)

Absolventi farmaceutického štúdia nachá-
dzajú uplatnenie na Slovensku a v zahra-
ničí predovšetkým ako lekárnici verejných  
a nemocničných lekární, klinickí farmaceuti  
na oddeleniach nemocníc, pracovníci farma-
ceutických spoločností vo výrobe, výskume  
a distribúcii liekov, v zdravotných poisťovniach, 
ďalej ako pracovníci vedeckých, výskumných 
a kontrolných ústavov a laboratórií, ale aj ako 
pedagogickí pracovníci na stredných a vyso-
kých školách pri výchove a vzdelávaní študen-
tov s farmaceutickým zameraním.

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory 
Zuzana Baťová, riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv 
Tomislav Jurik, generálny riaditeľ spoločnosti Unipharma

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

1. 12. 2017 – 26. 5. 2018

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK https://mlyny.uniba.sk
Kapacita cca 6500 lôžok
https://mlyny.uniba.sk/pre-ubytovanych/cenniky
http://uniba.sk/ubytovanie

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA
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Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave

115 študijných programov 
https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske- 
s tud ium/stud i jne -programy-otvarane-na- f i f -uk -v -akademickom- 
roku-20182019/

sociálne, prospechové a mimoriadne štipendiá 

Vysokoškolské mesto Mlyny, cenník na:
https://mlyny.uniba.sk/pre-ubytovanych/cenniky/

termíny SCIO + špecifické 
skúšky na fakulte v termíne 
11. - 15. 6. 2018 

28. februára 2018

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
Bratislava ako hlavné mesto SR ponúka široké možnosti brigádovať

BRIGÁ
DA

podľa študovaného programu

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Daniel Hevier, spisovateľ
Iveta Radičová, sociologička, politička
Adela Banášová, moderátorka
Martin Bútora, sociológ, poradca prezidenta SR
Jozef Dado Nagy, literárny kritik
Magda Vášáryová, herečka, diplomatka

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA



22

Materiálovotechnologická fakulta STU 
so sídlom v Trnave

automatizácia, aplikovaná informatika, bezpečnosť a  ochrana zdravia  
pri práci, kvalita produkcie, materiály, mechatronika, priemyselné inžinier-
stvo, výrobné technológie, výrobná technika

sociálne, motivačné: prospechové, odborové

Fakulta poskytuje ubytovanie priamo v  areáli fakulty, v študentskom 
domove M. Uhra, ktorý má 2 budovy. Ubytovanie je poskytované  
v bunkovom systéme. Izby sú prepojené sociálnym zariadením. V budo-
ve internátu je aj možnosť stravovania v  jedálni. Zároveň je na fakulte  
k dispozícii bufet s ponukou teplých i studených jedál. Cena za ubytova-
nie 47 – 50 €/mesiac.

bez prijímacích skúšokI. kolo do 31. marca 2018

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
ZF Slovakia, BOGE Elastmetall Slovakia, Slovnaft Bratislava, Johnson 
Controls, Zväz automobilového priemyslu...

BRIGÁ
DA

Široké možnosti uplatnenia absolventov vo všetkých sférach spoločen-
ského života. Vysoký a trvalý dopyt po absolventoch všetkých progra-
mov, vysoké finančné ohodnotenie v  praxi, široké uplatnenie nielen  
v slovenských podmienkach ale i v zahraničí.

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Ivan Golian – spoločnosť ORANGE Slovensko, Miroslav Trnka – spoločnosť ESET, 
Tomáš Drucker – minister zdravotníctva, Daniel Križan – oceliareň voestalpine 
Stahl Linz Rakúsko, Peter Stanko – Víno Mrva a Stanko, Roman Nagy – BMW AG, 
Mníchov Nemecko, Peter Kolišťaník – STATS GROUP, Aberdeen Škótsko.

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA
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Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Veřejná ekonomika a správa, Bankovnictví, Manažerská informatika se specia-
lizací Internet v podnikání, Sociální management, Účetnictví a daně, Podniková 
ekonomika a management se specializacemi: Podnikání, Marketing a obchod, 
Finance podniku, Ekonomika cestovního ruchu, Management hotelnictví

prospěchové stipendium, ubytovací stipendium, sociální stipendium 
apod.

nabízíme ubytování na vysokoškolské koleji fakulty, cena za ubytování je 
cca 2330 CZK/měsíc, dle zvoleného objektu

4. - 8. júna 201818. apríla 2018

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
lázně Darkov, finanční instituce, neziskové organizace v Karviné a okolí 
apod.

BRIGÁ
DA

dle studovaného oboru, v oblasti veřejné správy a samosprávy, v ne-
ziskových organizacích, bankách a finančních institucích, hotelích a lá-
zeňských zařízeních, mohou začít podnikat apod.

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Jan Juchelka - generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky 
Daniel Morys - předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava
Katarína Gajdošová - Graduate programme participant - Internal Audit, Evrop-
ská centrální banka apod.

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA
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Pedagogická fakulta,
Katolícka univerzita v Ružomberku

Učiteľstvo akademických predmetov, Učitelstvo umelecko-výchovných 
predmetov, Pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika, Špeciálna 
pedagogika, Liečebná pedagogika, Sociálna práca, Manažment, Ekonomika 
a manažment podniku.

motivačné, sociálne  
a doktorandské štipendiá

Študenti prvého ročníka majú zaručené ubytovanie na univerzitných in-
ternátoch priamo v campuse univerzity alebo v rámci mesta Ružombe-
rok, prípadne univerzita ponúka možnosť ubytovať sa aj v súkromných 
internátoch

Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity nerealizujeme prijímacie 
skúšky. Aby sme poznali našich budúcich študentov, realizujeme motivač-
né rozhovory s uchádzačmi v termínoch podľa individuálnej potreby uchá-
dzača.

31. marca 2018

Absolventi Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sú 
dlhodobo na najlepších priečkach v uplatnení sa na trhu práce (ARRA). 

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Brigády v spoločnostiach
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku má uzavreté 
zmluvy a memorandá o spolupráci s viacerými významnými firmami, 
školskými a sociálnymi zariadeniami. Pedagogická fakulta Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku dlhodobo v oblasti študentských brigád spolupra-
cuje s firmou Tatry mountain resorts (TMR), MONDI SCP, kde študenti 
napríklad odboru managment môžu absolvovať aj prax apod.

BRIGÁ
DA
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Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Aplikovaná mechanika a mechatronika, Automatizácia a informatizácia stro-
jov a procesov, Automobily a mobilné pracovné stroje, Energetické stroje      
a zariadenia, Technika ochrany životného prostredia, Strojárske technoló-
gie a materiály, Environmentálna výrobná technika, Meranie a manažérstvo 
kvality v strojárstve, Profesijne orientovaný bakalár.

Sociálne štipendium, prospechové štipendium - dostáva ho 10% najlepších 
študentov, odborové štipendium - študent ho získava automaticky za to, ak 
ide študovať určitý odbor, ktorý je podporovaný štátom.

Ubytovanie je zabezpečené na zrekonštruovanom internáte Mladá Garda, kde 
sú k dispozícií izby s jednou či dvoma posteľami. Ceny sú okolo 80 eur na me-
siac. V BA nie je problém bývať aj na priváte, tam je to už ale o niečo drahšie. 

Ján Mészáros - zakladateľ firmy e-Sense, Vladimír Slezák - generálny riadi-
teľ Siemens Slovensko, Martin Morháč - riaditeľ Sova Digital, Richard Galo-
vič - majiteľ firmy Favorit Czechoslovakia, Ing. Martin Morháč - Sova Digital,  
Ing. Richard Galovič - majiteľ Favorit Czechoslovakia.

19. jún 2018 31. marec 2018

Brigády v spoločnostiach
Volkswagen Slovakia, Matador, 
Siemens, Continental, Schaeffler, 
Tatravagónka, Boge, Manz, KUKA, 
Miba, Slovnaft, Mondelez

Vývojový konštruktér, Techno-
lóg, Projektový manažér, Servisný 
technik, Inžinier pre technické vý-
počty a simulácie, Energetik, Inži-
nier kvality, Manažér kvality

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA Termín prijímacích skúšokBRIGÁ

DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA
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Katedra anglistiky a amerikanistiky 
FF UPJŠ v Košiciach

sociálne štipendium, štipendium pre talentovaných študentov

31. marca 2018 pre Bc. štúdium
30. apríla 2018 pre Mgr. štúdium
31. mája 2018 pre PhD. štúdium

Brigády v spoločnosti
20 partnerských firiem v regióne 
a na Slovensku

prekladateľ, tlmočník, projektový 
manažér, učiteľ

Fakulty/Študijné programyBRIGÁ
DA

Termín podania prihláškyBRIGÁ
DA

Pracovné uplatnenie študenta

BRIGÁ
DA

Možnosti štipendií

BRIGÁ
DA

BRIGÁ
DA

Mgr. Martin Mudrák

Známi absolventi univerzity/fakulty

BRIGÁ
DA

13.-14. jún 2018 pre Bc. štúdium
jún 2018 pre Mgr. a PhD. štúdium

Termín prijímacích skúšokBRIGÁ
DA

Študentské domovy UPJŠ na Medickej ul. a Popradskej ul., od 70 Eur/
mes.

Možnosti ubytovaniaBRIGÁ
DA

1, prekladateľstvo a tlmočníctvo, Bc. a Mgr. (anglický jazyk pre európske inšti-
túcie a ekonomiku, anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekono-
miku, anglický a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku)
2, britské a americké štúdiá, Bc., Mgr., PhD. (jednoodborové neučiteľské štú-
dium, denná aj externá forma) 
3, britské a americké štúdiá Bc. a anglický jazyk a literatúra Mgr. (medziodboro-
vé učiteľské štúdium v kombinácii s odbormi: slovenský jazyk, nemecký jazyk, 
latinský jazyk, história, filozofia, psychológia, biológia, geografia, matematika, 
informatika) 
4, rodové štúdiá a kultúra Bc. (štúdium v anglickom jazyku) 
5, doplňujúce pedagogické štúdium - anglický jazyk a literatúra (denná aj ex-
terná forma)
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Túto brožúru vydalo Národné kariérne centrum v spolupráci s vysokými ško-
lami a zamestnávateľmi, ktorí sa zúčastnili na dvojvýstave Kam na vysokú 2018 
/ Kam po strednej 2018. Toto podujatie sa konalo v šiestich krajských mestách 
na konci januára a začiatkom februára 2018.

Cieľom Národného kariérneho centra je pomáhať študentom stredných a vy-
sokých škôl pri výbere ďalšieho štúdia, pri orientácii na trhu práce a príprave  
do zamestnania. Pre študentov pripravujeme aktivity, ktoré im poskytnú dosta-
točné informácie ku kvalifikovanému výberu zamestnania.

 Národné kariérne centrum 
 www.narodnekariernecentrum.sk 
 info@nakac.sk 
 0903 242 444 
 0908 727 266 


