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Slovenská republika

14. 1. Fakulta manažmentu PU

17. 1. Prírodovedecká fakulta UK

17. 1. Fakulta ekonómie a manažmentu SPU

23. 1. Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU

24. 1. F. záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU

25. 1. Filozofická a Pedagogická fakulta UK

28.1. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

31. 1. Fakulta telesnej výchovy a športu UK

31. 1. Fakulta riadenia a informatiky ŽU

3. 2. Jesseniova lekárska fakulta Martin, UK

6. 2. Pedagogická fakulta UK

7.2. Ekonomická univerzita Bratislava, 6 fakúlt

7. 2. Elektrotechnická fakulta ŽU

7. 2. Prírodovedecká fakulta UPJŠ

14. 1. Fakulta manažmentu PU

Èeská republika

10.–11.1. Ostravská univerzita, 5 fakult

11. 1. VŠE Praha, Národohodpodáøská fakulta

11. 1. UK Praha, Filozofická fakulta

11., 15.1. MU Brno, Lékaøská fakulta

16., 22.1. MU Brno, Fakulta informatiky

január UK Praha, Fakulta sociálních studií

17. 1. UK Praha, Pøírodovìdecká fakulta

17.1. MU Brno, Fakulta sociálních studií

24. 1. UK Praha, Právnická fakulta

24.1. Univerzita T. Bati Zlín, 6 fakult

27. 1. MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta

31. 1. MU Brno, Filozofická fakulta

11. 2. ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická

Základné pojmy týkajúce sa VŠ

Verejné VŠ

Sú zriaïované a rušené zákonom, dotované zo štátneho rozpoètu. 

Zákon vymedzuje ich právomoci, povinnosti aj autonómiu. Spadá 

sem väèšina slovenských VŠ. Štúdium v dennej forme je bezplatné.

Štátne VŠ 

Radíme medzi ne vojenské, policajné a zdravotnícke vysoké školy. 

Sú spravované priamo príslušnými ministerstvami, nemajú právnu 

subjektivitu. Majú obmedzenú vysokoškolskú samosprávu. Štúdium 

v dennej forme je bezplatné. 

Súkromné VŠ 

Sú oprávnené pôsobi� ako súkromné len so súhlasom vlády SR. Sú 

financované predovšetkým z vlastných zdrojov. Štúdium si študenti 

hradia sami.

Štúdijný odbor

Je zameranie odbornej prípravy pod¾a požiadaviek príslušného 

povolania a zamestnania. Napr. manažment.

Štúdijný program

Je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že 

ich úspešné absolvovanie Vám umožní získa� vysokoškolské 

vzdelanie. Napr. Manažment podniku, Finanèný manažment,  apod.

Denné štúdium

Rozvrh výuèby pokrýva celý týždeò. Štúdium je s výnimkou 

súkromných škôl bezplatné.

Externé štúdium

Niekedy tiež nazývané dia¾kové alebo kombinované. Vyznaèuje sa 

obmedzeným rozvrhom èi výuèbou o víkendu. Vhodné najmä pre 

pracujúcich. Poplatok za štúdium sa pohybuje medzi 500 až 900 eur. 

V ÈR bez poplatkov.

Noviny Ako na VŠ 

Vyjdú poèas februára. Nájdete v nich informácie týkajúce sa prijímacích konaní na VŠ na Slovensku aj v 

Èechách, preh¾ad všetkých slovenských fakúlt, informácie o teste Všeobecných študijných predpokladov 

(VŠP), šance na prijatie na niektorých èeských a slovenských VŠ, tipy na prípravu a množstvo ïalších 

užitoèných informácií týkajúcich sa štúdia na VŠ. Žiadajte vo februári u svojho výchovného poradca alebo 

triedneho uèite¾a.



Testy, s ktorými sa možno stretnú� na prijímaèkách na Slovensku aj v Èechách

Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)  

Niekedy nazývané tiež Scio testy. Možno ho zloži� v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS). V Èechách ho využíva cez 30 fakúlt, na 

Slovensku 13. Test VŠP spoznáte pod¾a toho, že je rozdelený do 4 oddielov: verbálny, logický, argumentaèný a kvantitatívny. Ak test rovnakého 

alebo podobného názvu vyzerá inak, jedná sa zrejme o test fakulty. V takom prípade môže by� výrazne odlišný. Kompletnú verziu testu si 

môžete stiahnu� na  www.scio.sk/nps/vsp

Fakulta sociálnych vied UCM

Farmaceutická fakulta UK

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta manažmentu PU

Fakulta ekon. a manažmentu SPU

a dalších 8 slovenských fakult

Fakulta sociálních studií MU Brno

Právnická fakulta UK Praha

a dalších 25 èeských fakult 

Test studijních pøedpokladù (TSP)

Test pripravuje Masarykova univerzita v Brne. S výnimkou Fakulty sociálnych štúdií a Lekárskej fakulty ho využívajú všetky fakulty MU v 

Brne. Môže pripomína� test VŠP (tzv. Scio testy), v skutoènosti je však výrazne odlišný. Má 7 oddielov: verbálny, analytický, symbolický, 

numerický, kritické myslenie, priestorová predstavivos� a kultúrny preh¾ad. Tento test sa dá absolvova� aj v Bratislave. Kompletnú verziu TSP 

si môžete stiahnu� tu www.muni.cz/tsp 

Filozofická fakulta MU Brno

Pedagogická fakulta MU Brno

Právnická fakulta Mu Brno

Pøírodovìdecká fakulta MU Brno

Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Fakulta informatiky MU Brno

Znalostné testy 

V prípade znalostných testov sa oplatí pátra� po tom, aké témy z daného predmetu budú v teste. Vysoká škola má dokonca zákonnú povinnos� 

túto informáciu zverejni� na svojom webe v rámci podmienok prijímacieho konania. Zákon tiež nariaïuje, že znalostné testy môžu obsahova� 

iba témy, ktoré sú súèas�ou osnov stredných škôl. Ve¾mi pomôže, ak si dopredu zistíte, ako test vyzerá, aké typy úloh obsahuje, ko¾ko je na 

neho èasu a ako sú otázky bodované.

Tento študentský spravodaj si môžete tiež stiahnu� v pdf na adrese www.scio.cz/nps/zpravodaj
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