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Ak riešiš dilemu, či ísť študovať technickú vysokú školu, môžeš sa buď opýtať veštice Teodory, ktorá 
sa pozrie do vešteckej gule, alebo si prečítať tento článok. S Nikolou Richterovou z najväčšieho pra-
covného portálu profesia.sk. sme v ňom zhrnuli výhody a požiadavky na absolventov techniky.

Koľko zarobí technik? Čo odo mňa bude chcieť zamestnávateľ a čo mi dá okrem platu navyše? 
Čítaj ďalej a žasni :) 

RAZ SA O TEBA POBIJÚ A DOBRE ZAROBÍŠ

KTO JE NAJŽIADANEJŠÍ?
Ak sa uberáš na dráhu elektrotechnického inžiniera, 
elektrotechnika, technika či konštruktéra, robíš dobre. 
Rovnako procesní inžinieri, projektanti, inžinieri údržby 
či technológovia nebudú mať na Slovensku problém s 
uplatnením. Z ponúk pre absolventov technického vzde-
lania 2. stupňa VŠ sú práve toto pozície, ktoré hľadajú 
zamestnávatelia na Profesii najčastejšie. Technikov s 
vysokoškolským vzdelaním hľadajú zamestnávatelia na 
Profesii oveľa častejšie, ako absolventov z iných odborov. 
Kým napríklad v odvetví ekonomika, financie a účtovníc-
tvo bolo pre absolventov v roku 2020 vhodných 15 percent 
ponúk, v odvetví elektrotechnika a energetika to bolo až 
22,2 percenta.

KOĽKO ZAROBIA TECHNICI?
Kto má výšku z techniky, môže očakávať veľmi slušný plat. 
Podľa portálu Platy.sk zarobí absolvent na pozícii elektro-
technického inžiniera v priemere 1310 eur v hrubom, čo je 
vyšší priemerný plat, ako pri absolventoch netechnických 
odborov. Najviac pracovných ponúk je na západnom Slo-
vensku, uplatnenie však technici nájdu aj na východe, najmä 
v Košickom kraji. Napríklad pri pozíciách elektrotechnický 
inžinier alebo elektrotechnik je najviac ponúk v Bratislav-
skom, Žilinskom, Trnavskom a Košickom kraji. Technických 
pracovníkov alebo procesných inžinierov hľadajú cez Pro-
fesiu najčastejšie v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnav- 
skom a Bratislavskom kraji. Zamestnanec v Bratislavskom a 
Košickom kraji nezarába rovnako ani v technickom sektore. 
Elektrotechnický inžinier dostane v Bratislave a okolí 1635 
eur v hrubom, zatiaľ čo vo východoslovenskej metropole

a okolí je to 1337 eur v hrubom. Podobné rozdiely sú aj pri 
pozícii technológ. Ten dostane v Bratislave mesačne 1449 
eur v hrubom, v Košiciach 1151 eur v hrubom.
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PRÁCA V ZAHRANIČÍ
Koho láka zahraničie, pracovať tam môže aj ako absolvent 
VŠ s technickým zameraním. Hľadajú ich  najmä firmy z 
Česka, Nemecka, Rakúska, Holandska a Belgicka.

POTREBUJÚ JAZYK?
Ten v ústach určite a ani bez znalosti cudzieho jazyka sa 
ambiciózny absolvent vysokej školy s technickým zame-
raním nezaobíde. Väčšina zamestnávateľov požaduje as-
poň základný stupeň znalosti cudzieho jazyka. Urobíš tak 
dobre, ak si nájdeš lektora angličtiny alebo nemčiny. Až 
v 72 percentách ponúk na Profesii totiž zamestnávatelia 
požadujú znalosť anglického jazyka, približne 22 percent 
ponúk spomína znalosť nemeckého jazyka.

ČO BY SI MAL VEDIEŤ
Okrem toho, čo pochytíš na akademickej pôde, ocení tvoj 
zamestnávateľ aj mäkké zručnosti - samostatnosť, logické 
myslenie, analytické a kritické myslenie. Mäkké zručnosti 
slovenské firmy dlho podceňovali, dnes však veľmi oceňu-
jú, keď pre ne pracuje človek, ktorý vyniká aj v prezen-
tačných či komunikačných zručnostiach a podobne.

BENEFITY
Teda to, čo dostaneš od zamestnávateľa navyše, okrem 
pravidelného cinknutia výplaty na tvojom účte. Snáď ťa 
poteší dodatočné vzdelávanie. Áno, áno, vieme, ešte sa 
len chystáš na výšku a budeš šťastný, keď ju ukončíš a v 
inzeráte čítaš, že ťa v práci budú znova vzdelávať. Kurzy ti 
však pomôžu stať sa odborníkom vo svojej špecializácii 
a jazykové vzdelávanie oceníš ako inžinier určite tiež. Fi-
nančné bonusy dostávajú  zamestnanci pri výročiach 
a stav bankového účtu si často vo firme vylepší aj ten, 
kto odporučí nového kvalitného zamestnanca. Prosíš 
si ešte nejaký benefit? Flexibilný pracovný čas, firemné 
akcie, príspevky na dôchodkové sporenie a samozrej- 
me, práca z domu, by mohli byť dostatočne motivujúce.

DARINA KVETANOVÁ
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NÁZOV UNIVERZITY NÁZOV FAKULTY

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. Katedra Strojírenství a elektrotechniky

Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta SPU v Nitre

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológií
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Technická univerzita v Košiciach 
Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta

Slovenská technická  univerzita Strojnícka fakulta STU v Bratislave 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta materiálově-technologická
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství 
Slovenská technická univerzita Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická 
Slovenská technická univerzita Fakulta architektúry a dizajnu STU
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní ČVUT
Vysoké učení technické v Brně Ústav soudního inženýrství
České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury 
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
České vysoké učení v Praze Masarykův ústav vyšších studií 
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická
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MESTO, KDE  
FAKULTA PÔSOBÍ

E-MAIL NA  
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE WEB FAKULTY

Mladá Boleslav; Praha lucie.koci@savs.cz www.savs.cz
Ostrava, detašovaná pracoviště 
v Šumperku a Uherském Brodě ivana.sikorova@vsb.cz www.fs.vsb.cz

Plzeň sutnerov@fav.zcu.cz www.fav.zcu.cz

Nitra helena.hraskova@uniag.sk
drahomira.karasova@uniag.sk www.tf.uniag.sk

Trenčín katarina.zitnanska@tnuni.sk www.fst.tnuni.sk
Púchov zdena.pecler@tnuni.sk www.fpt.tnuni.sk
Žilina studijne@fbi.uniza.sk www.fbi.uniza.sk
Košice info@tuke.sk www.tuke.sk
Žilina fstav-studref@uniza.sk www.svf.uniza.sk/

Bratislava uchadzac@sjf.stuba.sk www.studujstrojarinu.sk
www.sjf.stuba.sk

Ostrava studijni.hgf@vsb.cz www.hgf.vsb.cz
Ostrava studijni.fmt@vsb.cz www.fmt.vsb.cz
Ostrava studijni.fs@vsb.cz www.fs.vsb.cz
Ostrava studijni.ekf@vsb.cz www.ekf.vsb.cz
Ostrava studijni.fei@vsb.cz www.fei.vsb.cz
Ostrava studijni.fast@vsb.cz www.fast.vsb.cz
Ostrava studijni.fbi@vsb.cz www.fbi.vsb.cz
Trnava renata.ivancikova@stuba.sk www.mtf.stuba.sk
Brno studijni@fch.vut.cz www.fch.vut.cz

Bratislava so@fa.stuba.sk www.fa.stuba.sk
Praha 12922@fs.cvut.cz www.fs.cvut.cz
Brno studijni@usi.vutbr.cz www.vutbr.cz/usi
Praha veronika.redlichova@fa.cvut.cz www.fa.cvut.cz
Praha Zdenek.Muzikar@fit.cvut.cz www.fit.cvut.cz
Praha lucie.novotna@fjfi.cvut.cz www.fjfi.cvut.cz
Praha info@muvs.cvut.cz www.muvs.cvut.cz

Kladno, Praha monika.menclova@fbmi.cvut.cz www.fbmi.cvut.cz
Praha chcistudovat@fel.cvut.cz www.fel.cvut.cz
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www.sjf.stuba.sk     www.studujstrojarinu.sk

ZOSTROJ
SI SVOJU 

BUDÚCNOSŤ!

Máš jedinečnú šancu stať sa úspešným
a študovať na prestížnej Strojníckej
fakulte STU v Bratislave

-  9 moderných študijných
    programov pre prax
-  najžiadanejší absolventi 
   u zamestnávateľov
-  EUR - ACE certifikát
-  štipko od nástupu na štúdium
-  vycestuj do sveta s Erasmus+



Studenti se mohou zapojovat do výzkumu
Podílet se na detektoru odhalujícího kosmické smetí na 
oběžné dráze Země, vylepšit laser pro jeho efektivnější 
využití ve výrobě, najít způsob přepracování jaderného 
odpadu či třeba sledovat radioaktivní záření v životním 
prostředí – to je jen několik příkladů, jak se studenti 
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) 
už od bakalářského studia zapojují do vědecké činnosti. 

Když se řekne Jaderka, mnozí si představí třeba právě ja- 
dernou elektrárnu, nicméně FJFI exceluje i v řadě zdánlivě 
nesouvisejících oborů: matematice, chemii, laserech, ma-
teriálech, částicové fyzice a dalších. Šíře záběru je velká, 
přestože jde o poměrně malou fakultu – má jen něco přes 
tisíc studentů. Atmosféra na fakultě je proto doslova ro- 
dinná a studenti si vzájemně pomáhají.

Školní reaktory slouží vzdělávání i vědě
Fakulta má špičkové vědecké vybavení, čím se ale výrazně 
odlišuje nejen v rámci Česka, jsou vlastní školní jaderné 
reaktory, které slouží jak výuce, tak výzkumu. 

Školní štěpný jaderný reaktor VR-1 Vrabec provozuje FJFI 
v Praze – Troji. V prosinci 2020 oslavil 30 let od zahájení 
provozu. V roce 2022 by měl zahájit provoz druhý štěpný 
reaktor. Kromě štěpného provozuje fakulta také fúzní ja-
derný reaktor – tokamak Golem –, který byl instalován v 
roce 2007. ČVUT je díky tomu jedna z mála univerzit na 
světě, které provozují hned dva typy reaktorů.

Jaderný reaktor VR-1 Vrabec v Troji se obejde bez typické chladicí věže, pro-
tože v podstatě není co chladit. Jeho výkon je menší, než má běžná rychlo-
varná konvice. Jde o lehkovodní výukový jaderný reaktor bazénového typu.

Fúzní reaktor – tokamak Golem – je nejstarším provozovaným tokamakem 
na světě. Původně sloužil od roku 1959 vědcům v Moskvě, v roce 1976 se 
přestěhoval na Akademii věd v Praze, která ho později předala FJFI. Ta ho 
nejen provozuje, ale i dále vylepšuje a připojila ho i k internetu. 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
ČVUT v Praze (FJFI)

Břehová 7, 
115 19 Praha 1

jaderkacvut

@jaderka

info@fjfi.cvut.cz

www.fjfi.cvut.cz
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Fakulta chemicko-inženýrská,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 3, 166 28 Praha 6-Dejvice

O nás

Študijné odbory

Termíny Možnosti štipendií

Ubytovanie + cena Uplatnenie absolventov

Brigády a stáže vo firmách Známi absolventi univerzity/fakulty

Platové ohodnotenie absolventov

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 mohou 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.

Bakalářské studijní programy
• Chemie
• Chemické inženýrství a bioinženýrství
• Analytická a forenzní chemie
• Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
• Fyzikální a výpočetní chemie

Navazující magisterské studijní programy
• Chemické inženýrství a bioinženýrství
• Senzorika a kybernetika v chemii
• Analytická chemie
• Fyzikální chemie
• Datové inženýrství v chemii

od 10. 1. do 31. 3. 2021, poplatek 500 Kč Studenti VŠCHT mohou získat 3 základní druhy stipendií: 
• prospěchové stipendium 
• ubytovací stipendium 
• sociální stipendium
Podrobnosti k jednotlivým druhům stipendií: https://www.vscht.cz/
studium/bakalarske-studium/stipendia
Ve vyšších ročnících mají studenti možnost zapojit se i do rozsáhlej-
ších výzkumných projektů, často i mezinárodních. Takto získají nejen 
cennou praxi, ale obvykle i mimořádná stipendia za tvůrčí výsledky. 
FCHI VŠCHT tento způsob uplatnění svých studentů maximálně pod-
poruje.

VŠCHT Praha má pro ubytování svých studentů k dispozici vlastní ko-
leje. Výše kolejného: cca 110 až 160 Kč (cena včetně DPH/osoba/noc).

Spektrum firem, které zaměstnávají absolventy FCHI VŠCHT, je velmi 
široké - od automobilového průmyslu přes petrochemii, průmyslo-
vou automatizaci až po farmacii, státní správu, výzkumné organiza-
ce či startup firmy z oblasti high-tech. Někteří z absolventů jsou také  
zakladateli vlastních firem.

Díky poradenskému a kariérnímu centru VŠCHT (pkc.vscht.cz) 
jsme schopni naším studentům zprostředkovat brigády a stáže 
ve firmách nejen v Praze, ale i v celé České republice a zahraničí. 
Aktuální nabídka brigád: https://pkc.vscht.cz/kariera/brigady 
Aktuální nabídka stáží: https://pkc.vscht.cz/uplatneni/staze

Patrně nejznámějším absolventem FCHI VŠCHT (obor fyzikální che-
mie) je prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR v období 2009-
2017, který v roce 2018 kandidoval ve volbách na úřad prezidenta 
České republiky a od roku 2018 je senátorem Senátu Parlamentu 
ČR. K nejvýznamnějším absolventům VŠCHT dále patří prof. Vladimír  
Prelog, který v roce 1975 získal prestižní Nobelovu cenu za chemii.

Pozri si podrobné informácie  
o študentskom živote na fakulte:

Od cca 1300 EUR/měsíc podle konkrétní pracovní pozice a rozsahu 
praxe.

Hana2.Svobodova@vscht.cz
+420 220 443 891
https://fchi.vscht.cz
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Studenti se mohou zapojovat do výzkumu
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Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) 
už od bakalářského studia zapojují do vědecké činnosti. 
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Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
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Břehová 7, 
115 19 Praha 1

jaderkacvut

@jaderka

info@fjfi.cvut.cz

www.fjfi.cvut.cz
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Daša Kovalová pôsobí vo Výskumnom centre na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA). Ako výskumníč-
ka pracovala na medzinárodnom projekte  AIR TRITIA, na výskume emisií z dopravy. Zúčastnila sa 
viacerých konferencií a projektových stretnutí, získala vynikajúce kontakty a bohaté skúsenosti. Naj- 
väčším zážitkom počas štúdií bola pre ňu letná škola vo Viedni a stáž v Centre dopravního výzkumu 
v Brne. V roku 2018 získala aj cenu Slovenskej cestnej spoločnosti za doktorandskú dizertačnú prácu.

Čo ťa pritiahlo na stavebnú fakultu a vzbudilo v 
tebe záujem o technické predmety?
Na strednej škole ma najviac zaujímala fyzika, mate- 
matika a chémia, preto som sa aj rozhodla pre štúdium 
technického odboru. Na univerzite som študovala ces-
tné staviteľstvo, navrhovanie, projektovanie cestných 
komunikácií a laboratórne skúšky som mala najradšej. 
Nasledovali tri najkrajšie roky môjho štúdia, keď som sa 
rozhodla zaoberať výskumom ako doktorandka.

Na čom zaujímavom si ako výskumníčka pracova-
la a čo bolo výsledkom výskumu?
Cieľom výskumu mojej dizertačnej práce bolo znižovanie 
produkcie tuhých častíc a s tým súvisiaca ochrana život-
ného prostredia. Práca prezentuje poznatky z posúdenia 
vplyvu zloženia asfaltových zmesí používaných do vo-
zoviek na tvorbu tuhých častíc z ich povrchu do ovzdušia. 
Zistilo sa, že zmesi AC11 (asfaltový betón) produkujú v 
priemere vyššie koncentrácie obrúsených častíc ako zme-
si SMA11 (asfaltový koberec mastixový) a zároveň zmesi, v 
ktorých je použité kamenivo v kombinácii melafýr a dolo-
mit vykazovali najvyššie hodnoty obrusu. Výzvou pre vý-
skumníkov je nájdenie takého zloženia asfaltovej zmesi, 
ktoré by bolo šetrnejšie k životnému prostrediu a zdraviu 
ľudí zároveň.

Aký to má význam pre prax?
Merania dizertačnej práce boli prvotné svojho druhu, 
položili základ k ďalšiemu pokračovaniu vo výskume 
zameranom na nespaľovacie emisie z dopravy. A tak ako 
vieme rozlíšiť asfaltové zmesi z pohľadu hlukovej záťaže, 
výsledky výskumu naznačili, že je možné rozlišovať kvali-
tu asfaltových zmesí a vhodnosť ich použitia aj z pohľadu 
tvorby jemných častíc pri ich obrusovaní.

Prečo by sa mal mladý človek rozhodnúť pre 
štúdium staviteľstva? 
Študovať ,,stavbarinu“ má zmysel, má budúcnosť. Stavať sa 
bude vždy a všade, či už diaľnice, mosty, železnice, domy...
Absolventom sa po ukončení stavebnej fakulty otvára veľa 
možností, kde a ako sa uplatniť. Či už budú stavebné ob-
jekty navrhovať, projektovať, rozpočtovať, manažovať  
alebo pracovať vo výskume, určite sa nestratia. Diplom 
už v dnešnej dobe nie je vzácnosť, dôležité je si správne 
vybrať.
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27.01.2021
13:00 – 15:00 (Online)

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

FEKT je se svými více jak 3 200 studenty 
největší elektrofakultou v ČR a SR. Díky 
kvalitě stud. programů, modernímu 
vybavení laboratoří a uplatnění absol-
ventů se řadí mezi nejlepší vzdělávací 
a výzkumné instituce.

12.02.2021
13:00 – 15:00 (Online)

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

Na DOD se dozvíte všechno, co budete 
potřebovat vědět o přijímacím řízení 
i o samotném studiu na fakultě. Představí-
me vám naše studijní programy a nechá-
me vás nahlédnout do špičkově vybave-
ných laboratoří.

06.02.2021
9:00 - 12:30 a 13:00 - 16:30

Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská

ONLINE DOD: Den otevřených dveří 
na VŠCHT bude probíhat formou jedno-
denního virtuálního eventu v online 
platformě, která kombinuje živá vysílání, 
skupinové videohovory, předtočená videa 
a chaty.

Unicorn University  11.02.21
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 18.02.21
Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská 19.02.21
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  Všetky fakulty (online) 10-11.02.2021
Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta  01.11.21
 Prírodovedecká fakulta 05.02.21
 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 10.02.21
 Fakulta telesnej výchovy a športu 22.01.21
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva 10.02.21
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 22-23.01.2021
Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta 18.01.21
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta  04.02.21
 Lekárska fakulta 04.02.21
 Právnická fakulta 02.03.21
 Filozo�cká fakulta 12.02.21
 Fakulta verejnej správy 17.02.21
 Ústav telesnej výchovy a športu  05.02.21
Trnavská univerzita v Trnave  sledujte truni.sk

Názov univerzity Názov fakulty Dátum DOD

05.02.2021
9:00

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Staň sa na deň prírodovedcom! Objav 
naše priestory a labáky, preskúmaj 
zákutia fakulty, podozvedaj sa všetky 
pikošky o tvojej budúcej škole. Pridaj sa k 
nám na online DOD na FB Prírodovedecká 
fakulta UK.
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Vedci a technici sú skvelí ľudia a okrem odbornosti im nechýba ani zmysel pre humor, hovorí Gregor 
Mareš, televízny a rozhlasový moderátor. Vďaka relácii VAT – Veda a technika, ktorú pripravuje pre 
RTVS, prichádza do kontaktu s vynálezmi a výdobytkami budúcnosti.

Zdevastovali sme planétu a odvrátiť negatívne dopady bude výzva. Pomôžu nám v tom špičkové 
technológie a ľudia, ktorí im rozumejú.

Ako moderátor sa stretávate s technickými inová-
ciami. Ktoré z nich vás zaujali?
Najviac tie, ktoré prospievajú planéte a nášmu živo-
tu na nej. Veda a technika nám pomôžu zvládnuť ťažkú 
situáciu, v ktorej sme. Za predchádzajúcich sto rokov 
sme planétu zdevastovali, zavalili ju množstvom odpa-
du, ktorý nevieme rýchlo spracovať. Vyhynulo množstvo 
živočíšnych druhov, ďalším to hrozí. Planéta je dokonalý 
organizmus, ale keď sa v ňom naruší rovnováha, nebude 
fungovať tak, ako sme zvyknutí. Tú rovnováhu sme na 
mnohých miestach neuváženým konaním porušili. Teraz 
musí nastúpiť špičková veda, aby tieto dopady neboli pre 
ľudstvo až také zlé.

Ako môže v tejto úlohe pomôcť svetu Slovensko?
Naši vedci vyvíjajú biodegradovateľné plasty a tiež tech-
nológie, ktoré využívajú prírodnú energiu. Každý rok 
dopadne zo Slnka na Zem asi 10-tisíckrát viac energie, 
ako ľudstvo za toto obdobie spotrebuje. Problém je, že ju 
nevieme uskladniť. Mnohí naši technici a vedci pôsobia

v zahraničí. Tieto odvetvia sa nezaobídu bez peňazí, a tie  
v našej vede chýbajú. Situácia sa u nás z roka na rok zlepšu-
je, ale napredujú aj iné krajiny a šancu majú len tí najta- 
lentovanejší, ktorí študujú na svetových univerzitách. Aj na 
Slovensku máme talentovaných mladých ľudí, napríklad 
v Dohe sa vlani konala Medzinárodná olympiáda mladých 
vedcov a Slováci tam zaznamenali najväčší úspech za 
posledných jedenásť rokov. Boli tam šiesti a každý z nich 
doniesol jednu medailu.

Je podľa vás atraktívne byť vedcom?
Vidíme, že sa z nich stávajú celebrity a uvedomujeme si, 
koľko sa od nich môžeme naučiť. Aj v súkromí sú to ob-
vykle skvelí ľudia a nechýba im ani zmysel pre humor. 
Za každým mladým vedcom sú buď jeho rodičia alebo 
výborný učiteľ, ktorý ho vedel nadchnúť. Človek sa jed-
noducho musí dostať do stavu, keď je nadšenie také veľké, 
že nevidí napravo, naľavo, nepotrebuje spať, jesť, len ísť za 
svojím cieľom.

Aj vy ste študovali na technickej univerzite. Ako 
ste sa cítili v tomto prostredí?
Super. Nikto mi nič neprikazoval, bol som slobodný, mohol 
som ísť spať, kedy som chcel, jesť, čo som chcel a chodiť 

MODERÁTOR GREGOR MAREŠ:
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kam a s kým som chcel. Po pár mesiacoch však prišlo vy-
triezvenie. Schytal som takú chrípku, akú som roky nemal. 
Veď načo jesť ovocie a načo cvičiť, keď večer môžem 
sedieť na pive a baviť sa s kamošmi. Boli to však pre 
mňa potrebné roky. Keď mi o týchto veciach rozpráva-
li skúsenejší ľudia, považoval som to za mudrovanie. Od 
druhého ročníka som začal pracovať najprv manuálne na 
brigádach, potom v regionálnom rádiu. Po promóciách 
som tak presne vedel, čo chcem robiť.

Čo by ste odkázali našim stredoškolákom, ktorí sa 
rozhodujú, čo v živote robiť?
Ak to zatiaľ neviete, nestresujte sa. V tomto veku je skôr 
zázrak, keď to niekto vie. Vyskúšajte si čo najviac vecí. 
Možno vás nebaví fyzika, chémia alebo matematika, to 
ale neznamená, že vás to nechytí o rok, o dva. Ja som sa 
napríklad zamiloval do chémie cez cvičenie a šport. Robte 

to, čo vás najviac baví. Mnohých baví najviac vylihovať a 
hrať počítačové hry, tadiaľ cesta, samozrejme, nevedie, to 
mi verte. Čo sa len bude dať, to si vyskúšajte, čo najviac 
sa snažte vidieť a spoznať. Nezatvárajte si dvere pred in-
formáciami. Čím viac ich k sebe pripustíte, tým je väčšia 
šanca, že jedna z nich vo vás zapáli oheň poznania. A keď 
sa tak stane, vyhrali ste lotériu. Budete robiť zmysluplné 
veci, ktoré vás budú baviť, pomáhať pritom ľuďom a ešte 
vám za to budú aj platiť.

ZHOVÁRALA SA: DARINA KVETANOVÁ

„EŠTE STE NENAŠLI TO, ČO VÁS BAVÍ? NESTRESUJTE SA. 
SKÚŠAJTE ČO NAJVIAC VECÍ, A KEĎ VO VÁS JEDNA Z NICH 

ZAPÁLI OHEŇ, VYHRALI STE LOTÉRIU,“
ODKAZUJE STREDOŠKOLÁKOM MODERÁTOR GREGOR MAREŠ.
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Zástupcom troch fakúlt s technickým zameraním sme položili otázku: V 
čom je vaša fakulta výnimočná a akú podporu okrem tradičného zázemia 
študentom ponúkate?

FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. (dekanka)

Naši absolventi sú žiadaní v akej-
koľvek strojárskej sfére na mana- 
žérskych pozíciách, v informačných  
technológiách aj v robotike. Máme 
100% uplatniteľnosť absolventov, až 
98% pracuje v odbore a ich zárobok 
vysoko presahuje priemernú mzdu 
v ostatných odvetviach priemyslu. 
V programe automobilové inžinier-
stvo sa môžu vzdelávať so štipen-
diom, stráviť rok v podniku a na za- 
hraničnej univerzite v rámci Eras-
mus+. Ponúkame stáže, brigády, 
kvalitnú jazykovú prípravu, podporu-
jeme zahraničné mobility, študentom 
poskytujeme poradenstvo aj pra-
covné ponuky od zamestnávateľov. 
Máme zrekonštruovaný študentský 
dom. V roku 2020 získalo odborné šti-
pendium 116 našich študentov.
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Vzdelávame moderne, interaktívne a pútavo, štúdi-
um prepájame s praxou v špičkových laboratóriách. 
Naši študenti pracujú v malých vedeckých tímoch na 
reálnych či simulovaných problémoch praktickej výro-
by a prevádzok. Zapájajú sa do projektov, študijných 
mobilít a zahraničných stáží. Po dlhých diskusiách 
so zástupcami výrobných podnikov sme inovovali 
a sformulovali programy, po ktorých je v praxi naj-
väčší dopyt - počítačová podpora výrobných tech-
nológií, technológie automobilovej výroby a prie-
myselný manažment. Národný projekt SPICE spája 
priemyselné spoločnosti a študentov technických 
vysokých škôl, umožňuje im prax spojenú s vypra-
covaním záverečnej práce v podniku. Absolventi in-
žinierskeho štúdia môžu požiadať o titul EUR ING, 
čo je doklad o kvalite vzdelania a zvyšuje uplatnenie 
absolventa na domácom a zahraničnom trhu práce. 

Fakulta výrobných technológií 
TUKE so sídlom v Prešove 
Svetlana Radchenko, PhD. 
(vedúca Kancelárie dekana)

Drevárske študijné programy sú na Slovensku jedi-
nečné a žiadna iná vysoká škola ich neposkytuje. Naj-
väčší záujem je o štúdium v programoch Protipožiar-
na ochrana a bezpečnosť, Drevené stavby a Dizajn 
nábytku a interiéru. Naši absolventi sa úspešne up-
latňujú doma i v zahraničí. Zamestnávatelia pozitívne 
hodnotia ich odborné vedomosti, praktické zručnos-
ti, ekonomické povedomie aj podnikavosť. Rodinná 
atmosféra, zrekonštruované internáty a kompaktný 
areál prispievajú k pozitívnej atmosfére na fakulte. 
Časť štúdia môžu naši študenti absolvovať v zahra- 
ničí, výborné podmienky majú u nás aj študenti so 
špecifickými potrebami. U nás sa nudí len ten, kto sa 
nechce zabaviť. Študenti organizujú nezabudnuteľné 
akcie, napríklad Univerzitné dni, beh Šrégom nočným 
Zvolenom, prekážkový beh Drevák Race či Októberfest. 
Kto chce, môže stať folkloristom vo folklórnom súbore 
Poľana, členom dobrovoľného hasičského zboru, či 
moderátorom v internátnom rádiu.

Drevárska fakulta 
Technická univerzita vo Zvolene 

Ing. Adrián Banski, PhD.
(prodekan pre pedagogickú prácu)
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Ako sa v čase pandémie dozvedieť čo najviac o škole, na ktorej by si chcel študovať? Národné kariérne 
centrum (NAKAC) spojilo študentov a vysoké školy vo virtuálnom priestore.

Na webe koncimskolu.sk spoznali stredoškoláci viac ako tridsať vysokých škôl 
vďaka prezentačným videám a v interaktívnom chate mohli klásť ich zástupcom 
otázky. Spomínaný web zaznamenal po prvej, decembrovej časti Virtuálnych DOD 
takmer 2700 unikátnych návštev a celkovo boli stránky webu prehliadnuté takmer 
20-tisíckrát. Jeden návštevník na nich strávil priemerne 13,5 a videá boli prehrané 
takmer 6-tisíckrát. Najsledovanejšie malo 457 zhliadnutí. Organizátori Miroslav 
Koleník a Igor Holéczy boli s účasťou veľmi spokojní. „Páčilo sa nám, že študenti 
mali záujem o prezentácie a veľa sa pýtali,“ povedal Miroslav Koleník s tým, že 
zástupcom škôl položili takmer 550 otázok. Zaujímalo ich, ako prebiehajú prijíma-
cie skúšky, či majú školy dosť miest na internátoch, ale i možnosti zahraničných 
stáží. Na posledný, februárový termín virtuálnych DOD pozýva NAKAC okrem štu-
dentov končiacich ročníkov aj tretiakov. Tí ambiciózni, ktorí už rozmýšľajú o svojej 
budúcnosti, budú vďaka nim o čosi bližšie k dôležitému rozhodnutiu.
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je výskumným a vývojovým pracoviskom STU s celouniverzitnou 
pôsobnosťou. Za bezpečuje pedagogickú a výskumnú činnosť  
v oblasti plánovania a manažmentu, v úzkej súčinnosti  
s ostatnými fakultami a vedecko-výskumnými pracoviskami STU  
a garantuje študijné programy v týchto odboroch. Filozofiou 
Ústavu manažmentu je poskytnúť potrebnú synergiu a špecifickú 
pridanú hodnotu vzdelania v akreditovaných študijných odboroch 
v oblasti investícií, manažmentu a plánovania.
V akademickom roku 2021/2022 otvára ÚMSTU nasledovné 
akreditované študijné programy: 

• Priestorové plánovanie 

• Investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Absolvent bakalárskeho štúdia programu Investičné  
plánovanie v priemyselnom podniku:

je odborník so samostatnou rozhodovacou právomocou analytickým 
myslením

dokáže riešiť parciálne problémy priemyselných podnikov, ktoré  
sa týkajú najmä odborných manažérskych, ekonomických, 
informačných, právnych a ďalších otázok podnikových procesov ako aj 
analyzovať riziká v investičnom plánovaní a rozhodovaní, nakoľko získa 
znalosti z riadenia z technického, technologického a výrobného procesu  
a logistiky, po nástupe do praxe nájde uplatnenie ako člen tvorivého 
tímu, jeho vedúci a lebo samostatný

zodpovedný zamestnanec v oblasti plánovania, riadenia a hodnotenia 
investícií a tiež vo funkcii controllera, ktorý musí v každom čase 
operatívne poskytnúť vedeniu podniku transparentné a aktuálne 
hodnoty a výsledky týkajúce sa firemnej politiky, cez stratégiu  
a operatívne plánovanie až po každodenné rutinné činnosti 
predovšetkým v priemyselných podnikoch, v štátnej správe, ale aj vo 
vzdelávacej sústave a pod.

Ústav manažmentu 

Študijný odbor Priestorové plánovanie:

Podanie prihlášky do 30.4.2021
Prijatie bez prijímacej skúšky do priemeru 2,8

Podanie prihlášky do 30.4.2021
Prijatie bez prijímacej skúšky do priemeru 2,8

Študijný odbor Investičné plánovanie v priemyselnom podniku:

Čo u nás nájdete?
priateľské a korektné prostredie umožňujúce dobrú 
komunikáciu medzi študentmi, študijným oddelením, pedagógmi 
a vedením Ústavu manažmentu STU

firemnú kultúru založenú na vzájomnej úcte, rešpekte a dôvere 
vo vzťahu pedagóg - študent

vysokú odbornú úroveň práce pedagóga vychádzajúcu 
z prirodzenej autority, teoretických vedomostí, odborných, 
praktických a zahraničných skúseností

možnosť študovať na zahraničných partnerských 
univerzitách prostredníctvom výmenných študijných pobytov 
ERASMUS

interdisciplinárny prístup k problematike, založený na spo- 
lupráci s jednotlivými fakultami a pracoviskami STU

Absolvent bakalárskeho štúdia programu 
Priestorové plánovanie:

je vybavený poznatkami potrebnými pre zvládnutie 
manažmentu priestorovo-plánovacích činností, inventarizačné 
a analytické práce, realizačný manažment v oblasti 
priestorového rozvoja

je schopný koordinovať prácu špecialistov pri identifikácií 
a analýzach stavu priestorových systémov, stanovovaní 
ich rozvojových potenciálov, spracovávaní operačných 
rozvojových plánov, príprave rozvojových projektov  
a manažovaní realizačnej fázy rozvojových koncepcií a výkone 
územného rozhodovania

nájde uplatnenie v plánovacom procese, ako aj v manažmente 
realitného trhu a rozvojových projektov, v riadiacom procese 
územného rozvoja vidieckych sídiel, miest a ich častí, regiónov, 
na celoštátnej úrovni aj v celoeurópskych štruktúrach
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Získaš kvalitné vzdelanie uznávané �rmami doma aj                      
v zahraničí. FIIT je medzi IT �rmami pojem. Ak povieš, že si 
vyštudoval FIIT, �rma má záruku najvyššej kvality absolventa.

Získaš dôležité kontakty. Silná komunita študentov, ktorá            
si navzájom pomáha, sa neskôr stane v práci tým najcennej-
ším - tvojou profesijnou sociálnou sieťou.

Si pripravený do praxe. Počas štúdia ti budú prednášať aj 
odborníci z praxe. Na FIIT majú svoje laboratóriá aj �rmy,              
s ktorými budeš spolupracovať na ich zaujímavých projektoch.

IT život sa odohráva u nás. Sme najmodernejším IT stánkom 
na Slovensku s množstvom odborných podujatí, od konferen-
cií až po e-games eventy.
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UNIVERZITA
PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH

www.upjs.sk upjs_kosice UPJS_kosiceUniverzitaPavlaJozefaSafarikaVkosiciach

zahraničné študijné pobyty
viac ako 200 zahraničných inštitúcií

109 Bc. študijných programov
67 Mgr. študijných programov
42 PhD. študijných programov

ubytovanie a stravovanie 
v študentských domovoch 
a jedálňach

viac ako 6 700 študentov
viac ako 1 300 zahraničných
študentov zo 65 krajín

špičkové vedecké tímy

študentské spolky a organizácie
študentský rozhlas ŠtuRko
univerzitná televízia UNI TV
univerzitné poradenské 
centrum UNIPOC

univerzitné vedecké parky
vedecko-výskumné centrá

5 fakúlt

Múdrosť minulosti, 
poznatky prítomnosti, 
vzdelanie budúcnosti
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Študuj na univerzite s viac
AKO 60 ROČNOU TRADÍCIOU

PRÍRODOVEDECKÁ 
FAKULTA

Termín podania prihlášok:
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Bc. do 31. 03. 2021
Mgr. do 30. 06. 2021

Bc. do 31. 03. 2021
Mgr. do 31. 05. 2021

Termín podania prihlášok:
Bc. do 31. 03. 2021DOD: 04. 02. 2021

DOD: 12. 02. 2021

DOD: 17. 02. 2021
DOD: 05. 02. 2021

DOD: 02. 03. 2021 DOD: 04. 02. 2021

Termín podania prihlášok:
Bc. do 28. 02. 2021

PRÁVNICKÁ
FAKULTA

LEKÁRSKA 
FAKULTA

Nadšenie pedagógov pre 
vedu a osobný prístup ku 
študentom je zárukou ich 
pracovného uplatnenia
modernou matematikou, 
fyzikou, informatikou, 
chémiou, geografiou
a učiteľstvom.

Kvalitné, moderné
a komplexné vzdelávanie 
poskytované v spolupráci
s rešpektovanými odborníkmi
z právnej praxe (sudcovia 
Ústavného súdu SR, 
advokáti, prokurátori, 
exekútori) je garanciou 
širokého uplatnenia našich 
absolventov doma i vo svete.

Vysoký kredit fakulty 
potvrdzuje dlhodobo vysoký 
záujem študentov o štúdium 
všeobecného aj zubného 
lekárstva a narastajúci počet 
uchádzačov o štúdium 
v anglickom jazyku
zo zahraničia. Takmer polovica 
štúdia sa uskutočňuje priamo 
v zdravotníckych zariadeniach. 

FILOZOFICKÁ
FAKULTA

Termín podania prihlášok:

Termín podania prihlášok:
Bc. do 30. 04. 2021

Termín podania prihlášok:
Bc. do 16. 04. 2021

FAKULTA
VEREJNEJ SPRÁVY

ÚSTAV TELESNEJ 
VÝCHOVY A ŠPORTU

Absolventi štúdia študijných 
programov fakulty v štyroch 
vedných oblastiach majú 
uplatnenie vo výskumných       
a vzdelávacích inštitúciách,     
v štátnej správe a samospráve, 
kultúrno - spoločenských
a sociálnych inštitúciách, 
médiách, v prostredí európskej 
integrácie sa môžu presadiť 
ako úspešní lingvisti, tlmočníci       
a prekladatelia.

Absolventi sú pripravení 
pôsobiť ako odborníci
vo všetkých zložkách 
verejnej správy a verejného 
sektora v Slovenskej 
republike, v inštitúciách 
Európskej únie,
ako aj v medzinárodných 
organizáciách.

Študijný program 
predstavuje nový progresívny 
smer vo vzdelávaní 
študentov v oblasti zdravého 
životného štýlu. Pripravuje 
špecialistov v rekreačnom
aj výkonnostne
orientovanom športe.

Študuj na univerzite s viac
AKO 60 ROČNOU TRADÍCIOU







Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

O nás

Termíny podania prihlášok a poplatokŠtudijné odbory

FZ SZU realizuje vzdelávanie v dennej i externej forme štúdia v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch v kontexte smerníc  
Európskej únie. Hlavným poslaním fakulty je pripraviť nielen teoreticky a prakticky, ale aj morálne zdatných odborníkov pre zdravotnícku prax.   
Na FZ SZU sa realizuje aj postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v šiestich odboroch špecializačného štúdia.

Do 26. 2. 2021; 70 EurŠtudijný odbor: Ošetrovateľstvo
ŠP: Ošetrovateľstvo - Bc. stupeň, denná a externá forma štúdia

Študijný odbor: Zdravotnícke vedy
ŠP: Fyzioterapia - Bc. a Mgr. stupeň, denná a externá forma štúdia
ŠP: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - Bc. stupeň,
 denná forma štúdia
ŠP: Urgentná zdravotná starostlivosť, Bc. stupeň, 
 denná a externá forma štúdia

dekanat.fz@szu.sk
ústredňa FZ: 048/324 80 11
dekanát FZ: 048/324 80 15
SZU: www.szu.sk; FZ: www.fzszu.sk

Ubytovanie + cena

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Polyfunkčný objekt SZU, Bernolákova 8, B. Bystrica; 90 Eur

Zdravotnícke zariadenia, rehabilitačné pracoviská, kúpele, laborató-
riá, zložky integrovaného záchranného systému

Termín prijímacích skúšok
Vedomostný test: 8. jún 2021; Skúška telesnej zdatnosti (FYZ, UZS)  
9. jún 2021

Pozri si podrobné informácie  
o študentskom živote na fakulte:

P R EČO  Š T U D O V AŤ  U  N Á S :  
• or ien tác ia  na  prax  -  možnosť  s táž í ,  odborne j  p raxe  a j  p ráce už  

počas š túd ia   
• šp ičkovo vybavené  t lmočn ícke a  j azykové  labora tór iá   
• Zručnos t i  p re  úspech –  p redmet  AmCham zameraný na rozvo j  

so f t  sk i l l s   
• možnosť  z í skať  cer t i f i ká ty  TOEFL,  TOEIC,  TFI ,  WIDaF a  ACCA  
• Erasmus+  na  vyše  70  par tnerských  un iverz i tách  
• Študentský  k lub  ELSE,  K lub  abso lventov ,  K lub  uč i te ľov  

Š T U D I J N É  P R O G R A M Y :  
• br i t ské  a  amer i cké  š túd iá  (Bc . ,  Mgr . ,  PhD.)   
• uč i te ľ ské š túd ium v  komb inác i i  ang l ický  

jazyk  a  l i te ra túra  (Mgr . )  
• rodové š túd iá  a  ku l t ú ra  (Bc. )   
• prek ladate ľs tvo  a  t lmočníc tvo  (Bc. ,  Mgr . )  

o an g l i cký  j azyk  p re  e uró psk e  i nš t i t úc i e  a  
eko no miku   

o an g l i cký  a  f r a ncúzs ky  j azyk  p re  eur ópsk e  
i nš t i t úc i e  a  eko no mik u   

o an g l i cký  a  ne m ecký  j azyk  p r e  euró psk e  
i nš t i t úc i e  a  eko no mik u   

Ka tedra  ang l i s t i ky  a  amer i kan is t i ky  
F i lozo f i cká  faku l ta  UPJŠ  
Moyzesova 9 ,  040  01  Koš ice , SR 

A D R E S A :  
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dekanat.fz@szu.sk
ústredňa FZ: 048/324 80 11
dekanát FZ: 048/324 80 15



NA UKF V NITRE VYŠE 
6-TISÍC ŠTUDENTOV
PRIDAJ SA K NIM!

PESTRÝ VÝBER NA PIATICH FAKULTÁCH 

Kvalitné vzdelávanie, 
rozmanitosť, stabilita, široký 
výber študijných odborov 
dopĺňaný podľa potrieb trhu 
práce, kvalitná príprava 
budúcich učiteľov rozmanitých 
kombinácií predmetov 
s najširším rozsahom 
pedagogickej praxe - to sú 
len niektoré z atribútov, na 
ktorých už vyše 60 rokov 
stavia Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre. 

Aj zásluhou Univerzity Konštantína 
Filozofa sa Nitra stala mestom 
študentov. Za obdobie jej trvania – od 
Pedagogického inštitútu, cez Pedago- 
gickú fakultu, Vysokú školu pedagogickú 
v Nitre až po dnešnú podobu univerzity  
–  na nej vysokoškolský diplom získalo 
takmer 80-tisíc študentov zo Slovenska 
i zahraničia. Aktuálne na piatich 
fakultách študuje vyše 6-tisíc študentov 
vo všetkých troch stupňoch a formách 
štúdia, čo nitriansku „Úkáefku“ svojou 
veľkosťou zaraďuje na šieste miesto 
na Slovensku. Mladých ľudí z celej 
SR i zo zahraničia UKF v Nitre láka 
širokou ponukou študijných odborov. 
Ich cieľom je poskytnúť študentom 

kvalitné, relevantné a atraktívne 
vysokoškolské vzdelanie v širokom 
spektre humanitných, spoločenských 
a prírodných vied, vrátane prípravy 
učiteľov v týchto oblastiach.   

Okrem prípravy pedagógov pre mater-
ské, základné a stredné školy UKF v Ni-
tre vzdeláva aj študentov – budúcich 
prekladateľov a tlmočníkov, biológov, 
environmentalistov, matematikov, fyzi- 
kov, informatikov, psychológov, ošetro-
vateľov, umelcov, sociálnych pracovní- 
kov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, 
filológov, politológov, katechétov, žur-
nalistov, archeológov, historikov, muze-
ológov a mnoho ďalších odborníkov.

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED 
www.fpv.ukf.sk

uvíta študentov, ktorí si chcú prehĺbiť
vedomosti v matematike, fyzike, infor-
matike, zaujíma ich svet chemických 
laboratórií, geografia, biológia, ekológia 
a environmentalistika, alebo majú záujem 
stať sa učiteľom ekonomických alebo
prírodovedných predmetov či vedeckým
pracovníkom v oblasti prírodných vied.

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED 
A ZDRAVOTNÍCTVA 
www.fsvaz.ukf.sk

ponúka vzdelávanie v odboroch sociál-
nych a zdravotníckych vied s cieľom 
pripraviť pre prax odborníkov pre sféru 
sociálnych, poradenských, výchovných 
a zdravotných služieb. Študijné programy 
sú zamerané na psychológiu, sociálnu 
prácu, sociálne služby a poradenstvo či 
ošetrovateľstvo. 

FAKULTA  
STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ 
www.fss.ukf.sk

sa orientuje na vzdelávanie národnost-
ných menšín, na učiteľstvo pre školy s vy-
učovacím jazykom maďarským, cestovný 

ruch, manažment regionálneho ces-
tovného ruchu, stredoeurópske areálové 
štúdiá či prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Osloví najmä študentov, ktorých zaujíma 
problematika dejín a kultúr národov 
strednej Európy.

FILOZOFICKÁ FAKULTA  
www.ff.ukf.sk

sa zameriava na humanitné, spoločenské 
a filologické vedy. Pripravuje odborníkov 
v špecifických odboroch vedy, kultúry, 
médií, umenia, histórie, verejnej správy 
a vysokokvalifikovaných odborníkov pre 
tlmočníctvo a prekladateľstvo. Zabezpeču-
je tiež prípravu pedagógov pre 2. stupeň 
základných škôl, stredné a vysoké školy.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA  
www.pf.ukf.sk 

a jej študijné programy sú orientované
na učiteľstvo pre materské školy, prvý
stupeň základných škôl, učiteľstvo
rôznych predmetov s možnosťou ich
vzájomného kombinovania s predmetmi
na iných fakultách univerzity, špeciálnu
pedagogiku, andragogiku, či šport alebo 
hudbu a zvukový dizajn.

ONLINE
Všetky fakulty - 10. a 11. 2. 2021
Podrobný program DOD UKF náj-
dete na webovej stránke univerzity
už onedlho.

DEŇ  
OTVORENÝCH  
DVERÍ 

/ukfvnitre

/ukfvnitre

Adresa:
Univerzita 
Konštantína 
Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 
949 01 Nitra
Slovensko

TERMÍNY 
PODÁVANIA 
PRIHLÁŠOK  
- 1.KOLO

VYBER SI MESTO 

POD ZOBOROM

ŠTUDUJ NA 
UKF V NITRE!

WWW.UKF.SK

Bakalárske štúdium: do 31. marca 2021
Magisterské štúdium: do 30. apríla 2021
Doktorandské štúdium: do 31. mája 2021
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Bakalárske študijné programy 
Aplikovaná informatika
Biotechnológie
Aplikovaná biológia
Chémia
Ochrana a obnova životného prostredia

Prijmeme Vás bez prijímacej skúšky

do 30. apríla 2021 - 1. kolo Bc., Ing., Mgr. 
do 13. augusta 2021 - 2. kolo Bc., Ing., Mgr.

Tešíme sa na Vás!

A progresívne magisterské/inžinierske študijné programy
Aplikovaná informatika
Biotechnológie
Aplikovaná biológia
Aplikovaná chémia
Inžinierstvo životného prostredia

Prečo študovať na FPV?
Fakulta prírodných vied sa umiestnila na 10. mieste v rebríčku "Najlepšie platení
absolventi" a na 9. mieste v rebríčku "Absolventi, o ktorých majú
zamestnávatelia najväčší záujem".

Fakulta prírodných vied  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Zaži vedu na vlastnej koži

K dispozícii máme špičkové laboratóriá, ktoré umožňujú vhodne prepojiť samostatnú
prácu študentov s reálnymi potrebami praxe.

V prípade vynikajúcich študijných výsledkov môže 15%
najlepších študentov získať každoročne motivačné štipendium.

#zazivedunafpv
fpv.ucm.sk

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

dekanat.ff@ucm.sk
033/55 65 279
0904 054 831
ff.ucm.sk 

• spoločensko-vedné študijné odbory • moderné vybavenie učební
• možnosť cestovať • partnerské spolupráce • cudzie jazyky 
• presahy do praxe a iných odborov • fakultné podujatia
• mimoškolské aktivity • dynamická fakulta

Termín podania prihlášky
psychológia do 31.03.2021
ostatné študijné odbory 30.04.2021

Dvojodborové štúdium - 
Bc., Mgr., denné, externé

voľba kombinácie dvoch aprobačných 
predmetov

Učiteľstvo:
• anglického jazyka a literatúry
• nemeckého jazyka a literatúry
• slovenského jazyka a literatúry
• ruského jazyka a literatúry
• francúzskeho jazyka a literatúry
• histórie
• výchovy k občianstvu

• doplňujúce pedagogické štúdium
• rozširujúce štúdium pre učiteľov

Jednoodborové štúdium - 
Bc., Mgr., denné, externé

• nemecký jazyk a kultúra 
 v odbornej komunikácii
• ruský jazyk a kultúra 
 v odbornej komunikácii
• anglický jazyk a kultúra 
 v odbornej komunikácii
• filozofia a aplikovaná filozofia
• história a aplikovaná história 
 v kyberpriestore
• etnológia a mimoeurópske štúdiá
• etnológia a blízkovýchodné štúdiá
• psychológia

Dátum prijímacích skúšok 
psychológia apríl/máj 2021
ostatné študijné odbory 
bez prijímacích skúšok 

Doktorandské štúdium - denné, externé

• systematická filozofia
• nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
• etnológia a mimoeurópske štúdiá
• ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
• všeobecná a experimentálna psychológia
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Univerzita
sv. Cyrila
a Metoda
v Trnave

• Filozo cká fakulta
• Fakulta masmediálnej 

komunikácie
• Fakulta prírodných vied
• Fakulta sociálnych vied
• Fakulta zdravotníckych vied
• Inštitút manažmentu

FF + FMK + FPV + FSV + FZV + IM = UCM

www.ucm.sk      #uceemka
instagram.com/univerzita_sv_cyrila_a_metoda
facebook.com/ucm.trnava
youtube.com/ucm.trnava

 Trnava je 
 fakt dobré miesto pre život... 

 a štúdium. 
 Zažiješ to na vlastnej koži. . 
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Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava

O nás

Študijné odbory

Termíny

Uplatnenie absolventov

Ubytovanie + cena

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá a dynamická uni-
verzita. Za pomerne krátku históriu univerzita vychovala množstvo 
úspešných absolventov, ktorí sú dôkazom jej kvality. Pôsobí vyše  
20 rokov.

Podmienky prijatia sú pre každú fakultu zverejnené na fakultnej web 
stránke v sekcii Informácie pre uchádzačov. Poplatok za prijímacie 
konanie: 20 – 40 € v závislosti od fakulty.

Univerzita ponúka možnosť študovať programy ako aplikovaná infor-
matika, teória digitálnych hier, manažment kvality, biotechnológie, 
manažment v turizme a hotelierstve, európske štúdiá a politiky, uči-
teľstvo, nemecký jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, 
história a aplikovaná história v kyberpriestore, manažment a ekonó-
mia verejnej správy, etnológia a blízkovýchodné štúdiá, psychológia, 
ruský/anglický/nemecký/francúzsky jazyk v odbornej komunikácii, 
biológia, ochrana životného prostredia, aplikovaná chémia, biome-
dicínska chémia, filozofia, fyzioterapia, rádiologická technika, vzťahy 
s médiami, masmediálna komunikácia, verejná politika, manažment 
verejných služieb, sociálne služby a poradenstvo, politológia, marke-
tingová komunikácia vo verejnej správe a mnoho ďalších na týchto 
fakultách a inštitúte:
Filozofická fakulta,
Fakulta masmediálnej komunikácie,
Fakulta sociálnych vied,
Fakulta prírodných vied,
Fakulta zdravotníckych vied,
Inštitút manažmentu.

UCM ponúka a poskytuje ubytovanie vo vlastnom študentskom  
domove v Trnave a aj ďalších zazmluvnených ubytovacích zariade-
niach na základe presne stanovených pravidiel (vzdialenosť bydliska, 
prospech ap.) Suma za mesiac a osobu sa pohybuje od 50 - 68€.

Absolventov UCM nájdete vo výskumných ústavoch, laboratóriách, 
na univerzitách, vo verejnoprávnych inštitúciách, na ministerstvách, 
v domovoch sociálnych služieb, na poliklinikách, v zdravotníckych  
zariadeniach, diagnostických centrách, médiách, redakciách atď.

info@ucm.sk
+421 33 5565 111
www.ucm.sk

Pozri si podrobné informácie  
o študentskom živote na fakulte:
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Ekonomická univerzita v Bratislave

O nás
Sme jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. 
Pre študentov ponúkame štúdium v 62 študijných programoch, medzi nimi aj v programoch vyučovaných v anglickom jazyku, ktoré sa realizujú 
v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu (Nottingham Trent 
University vo Veľkej Británii, Univerzita v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzita de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Univerzita NIDA v Bangkoku  
v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva 
v Sofii v Bulharsku, Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave).
Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako 150 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku.

komunikacia@euba.sk
+421 2 6729 5356
www.euba.sk

Termíny podania prihlášok a poplatok

Študijné odbory

do 31. marca 2021,
32 € - pri podaní prihlášky v elektronickej forme,
60 € - na študijný program ekonómia a právo a na študijné progra-
my v cudzích jazykoch

- Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
- Ekonómia a právo
- Financie, bankovníctvo a investovanie
- Financie, bankovníctvo a investovanie (v ang. Jazyku)
- Ľudské zdroje a sociálny manažment
- Národné hospodárstvo
- Poisťovníctvo
- Verejná správa a regionálny rozvoj
- Medzinárodné podnikanie
- Podnikanie v cestovnom ruchu a službách 
- Podnikanie v obchode

- Hospodárska informatika
- Manažérske rozhodovanie
- Účtovníctvo
- Ekonomika a manažment podniku
- Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)
- Finančný manažment
- Medzinárodné ekonomické vzťahy
- Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
- Ekonomika a manažment podniku
- Obchodné podnikanie

Termíny prijímacích skúšok

Dátum DODPredpokladaný počet prijatých študentov

Brigády a stáže vo firmách

Možnosti štipendií

Ubytovanie + cena

Platové ohodnotenie absolventov

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Známi absolventi univerzity/fakulty

14. - 18. jún 2021

február 20212 205 študentov rozdelených podľa jednotlivých študijných progra-
mov v slovenskom a anglickom jazyku a taktiež podľa formy štúdia 
(denná/externá).

EU v Bratislave sprostredkúva študentom široké možnosti brigád a stá-
ží od TOP spoločností na Slovensku a v zahraničí. Záujem o študentov  
a absolventov univerzity medzi zamestnávateľmi je obrovský, o čom 
svedčí aj každoročný rebríček záujmu o absolventov od spoločnosti 
Profesia, v ktorom sa univerzita už 5 rokov drží na prvom mieste.

Štipendiá sú študentom priznávané podľa Štipendijného poriadku 
Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Univerzita má k dispozícií 8 vlastných študentských domovov.  
7 v Bratislave a 1 v Košiciach. Informácie o ubytovaní nájde záujemca 
na stránke: https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/uby-
tovanie. Na tejto stránke nájde študent aj cenník ubytovania.

Priemerný plat absolventa EU v Bratislave je podľa štatistických úda-
jov viac ako 1 000 €.

EU v Bratislave spolupracuje so širokým spektrom zamestnávateľov na Slovensku. Záujem o študentov a absolventov univerzity je medzi  
zamestnávateľmi enormný, čo dokumentuje aj každoročný rebríček univerzít podľa záujmu o absolventov od spoločnosti Profesia.sk, v ktorom EU  
v Bratislave už päť rokov po sebe dominuje v záujme o absolventov.

K najznámejším, resp. najvýznamnejším absolventom EU v Bratislave možno zaradiť napr. Michala KOVÁČA, 
prvého prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 1998, viacerých podpredsedov vlády SR, ministrov  
financií, guvernérov Národnej banky Slovenska od jej vzniku až po súčasnosť, generálnych riaditeľov TOP  
spoločností na slovenskom a európskom trhu či podpredsedu vlády Vietnamu Vuong DINH HUA.
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Unicorn University

V Kapslovně 2767/2 130 00 Praha 3

O nás

Termíny podania prihlášok a poplatokŠtudijné odbory

Unicorn University je súkromá vysoká škola, ktorá už 13 rokov vychováva úspěšných špecialistov a riadiacich pracovníkov v odboroch IT, dátové 
analýzy a manažmentu. Vo vzdelanie preferujeme kvalitu nad počtom študentov, uplatniteľnosť získaných skúseností nad teoretickými znalosťami 
a využívanie najmodernejších prístupov oproti tradičnému bifľovaniu. Zameriavame sa ne perspektívne oblasti ako moderný vývoj softvéru, dáto-
vá analýza, IoT alebo Big Data. Od roku 2019 máme úplne nové, profesne orientované študijné programy pre bakalárske aj inžinierske vzdelanie 
v prezenčnej forme alebo s možnosťou štúdia pri práci, pre program Softvérový vývoj aj v online forme. Naši študenti majú unikátne možnosti 
zapojenia do reálných projektov a stáží u prestižných partnerov.

Poplatok za prijímacie konanie do študia 500 Kč.• Bc. Softvérový vývoj 
• Bc. Business Management 
• Ing. Softvérové inžinierstvo a big data 
• Ing. Aplikovaná ekonómia a analýza dát

info@unicornuniversity.net
(+420) 221 400 886
www.unicornuniversity.net

Dátum DOD
11.2., 11.3., 10.6., 12.8., 2.9.

Termín prijímacích skúšok
Online do 30. 09. 2021
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Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Teologická 
fakulta, Právnická fakulta, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, Pedagogická fakulta

O nás
Trnavská univerzita v Trnave je moderná, atraktívna inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená 
v roku 1635. Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Trnavská univerzita, 
ktorá má sídlo v najkrajšom meste Slovenska, ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločen-
ských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na našich piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študen-
tov a v novodobej histórii získalo u nás vysokoškolské vzdelanie viac ako 32-tisíc úspešných absolventov. Máme kreditový systém štúdia. Budeš 
sám rozhodovať o študijnej záťaži, volíš si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov. Ponúkame ti širokú škálu výberových predmetov, 
ktorými si môžeš doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.

pr@truni.sk
033/5939 111
www.truni.sk

Termíny podania prihlášok a poplatok

Študijné odbory

marec- jún

FF: Dejiny a teória umenia, Filozofia, História, Klasická archeológia, Politológia , Psychológia, Sociológia FZaSP: Laboratórne vyšetrovacie metódy  
v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny, Sociálna práca PF: právo, TF:Kresťanská filozofia, Zákla-
dy kresťanskej filozof. a katolíckej teológie, Sociálna práca so zameraním na rodinu, Sociálna práca so zameraním na rodinu, PdF: anglický jazyk  
a anglofónne kultúry, animácia výtvarného umenia, predškolská a elementárna pedagogika, slov. jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská 
prax, slov.jazyk v komunikácii, nepočujúcich, soc. pedagogika a vychovávateľstvo, učiteľstvo anglického jazyka a lit., biológie, etickej výchovy,  
histórie, učiteľstvo chémie, informatiky, latinského jazyka, matematiky, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, slovenského jazyka  
a literatúry, učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii, učiteľstvo výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry- v kombinácii 

Termíny prijímacích skúšok

Predpokladaný počet prijatých študentov

Brigády a stáže vo firmách

Možnosti štipendiíUbytovanie + cena

Platové ohodnotenie absolventov

Firmy, kde sa absolventi zamestnávajú

Známi absolventi univerzity/fakulty

jún

1000

áno

sociálne, prospechové a mimoriadne85 eur / mesiac

nadpriemerné

Najčastejšie sa uplatňujú vo vzdelávaní, ale aj verejnej správe a oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci

Andrea Kalavská, Martin Klus, Patrik Herman, Róbert Švec, Gabriela Drobová, Viera Tomanová, Martin Poliačik

Pozri si podrobné informácie
o študentskom živote na fakulte:
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MUNI
ECON

S námi se vyplatí počítat!

EKONOMIE
Pusť se do světa ekonomie a nahlédni do 
fungování trhů, firem nebo mysli spotřebitelů. 
Nauč se modelovat reálné situace.

FINANCE
Poznej finanční trhy, obchodování na burze 
a zjisti, jak na daně, audit, účetnictví nebo 
osobní a firemní finance.

FINANCE A PRÁVO
Získej rozhled ve financích, pojišťovnictví, 
v daňovém a finančním právu a zúčastni se 
i reálných simulací soudních procesů.

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Studuj moderní ekonomické teorie, probádej 
hospodářské mechanismy národních ekono-
mik a analyzuj jejich vývoj.

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
Zjisti, jak řídit podnik, jak vést tým nebo jak 
využívat marketing a projektový management 
v praxi.

PODNIKOVÁ INFORMATIKA
Získej manažerský pohled na řízení IT, zavádě-
ní IS a projektové řízení, nauč se programovat 
a pracovat s technologiemi.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CESTOVNÍ RUCH
Zjisti, jak jsou turistické destinace řízeny, proč 
jsou některé regiony vyspělé a některé ne, 
a nauč se pracovat s projekty EU.

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
Zajímáš se o finance a politiku? Prohlub si kri-
tické myšlení, využij analýzy a zkoumej systém 
veřejných financí a správy.

Anna 
Puhlovská

Veřejná ekonomika a správa (MUNI ECON)  
a Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost 
(MUNI PED)

„Studium jazyků mě vždycky lákalo, 
ale stejně tak i ekonomie. Dlouho jsem 
rozmýšlela, který z oborů zvolit, a pak jsem 
zjistila, že ECON MUNI nabízí právě tuhle 
nevšední kombinaci díky sdruženému 
studiu. Fakulty Masarykovy univerzity 
spolupracují, a tak se studium na více 
fakultách dá v pohodě zvládnout. Mile mě 
překvapil přátelský kolektiv, vyučující nám 
totiž vycházejí maximálně vstříc. A abych 
nezapomněla, Brno je taky skvělé student-
ské město, ale to poznáte sami!“

econ.muni.cz

/econmuni

Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

 + Praxe a stáže

 + Akreditace uznávané 
v zahraničí

 + 90 partnerských 
zahraničních univerzit

 + Terminál Bloomberg

 + Studentský spolek  
Klub investorů

 + 3000 studentů ročně

 + Stipendijní programy

 + Přípravné kurzy 
k přijímačkám

 + 13 000 absolventů

Ekonomicko-správní fakulta MU je skvělým startem pro tvou kariéru  
a jako málokterá škola v ČR nabízí studium ekonomie v kombinaci  
s obory dalších fakult univerzity. Vyber si z našich bakalářských  
studijních programů:

Připoj se k nám na Den otevřených dveří a zeptej se  
na vše, co tě zajímá! Těšíme se 18. ledna 2021!

Mrkni na podrobný popis  
nabídky našich studijních  
programů



STUDUJ, SPORTUJ
A BAV SE V BRNĚ!

Láká Tě sportovní trénink, pohybová aktivita dětí,   
sportovní management či výživa ve sportu?

Chceš být trenérem, rozhodčím, manažerem,  
 fyzioterapeutem nebo tělocvikářem?

Podívej se do nabídky studijních programů   
a přijď 28. ledna 2021 na Den otevřených dveří! 

Osobní a kondiční trenér

Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie

Tělesná výchova a sport se specializacemi
– Management sportu
– Regenerace a výživa ve sportu
– Speciální edukace bezpečnostních složek        
– Rozhodčí kolektivních her
– Trenérství
– Sdružené studium s programy Pedagogické fakulty

www.fsps.muni.cz/uchazeci 

STUDIJNÍ PROGRAMY





 
  
 

 
  
 
 





Univerzita Komenského
v Bratislave

 



FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

DEŇ OTVORENÝCH

DVERÍ U TEBA DOMA!
w w w . m a t f y z j e i n . s k

400 populárno-vedeckých
prednášok a videí na zaujímavé témy

zo všetkých našich
študijných programov

25
študijných

programov

IN
STAG

RA
M
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M

/M
ATFYZJEIN

Naši absolventi si nemusia hľadať zamestnanie,
ale zamestnávatelia vyhľadávajú našich absolventov.



FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

DEŇ OTVORENÝCH

DVERÍ U TEBA DOMA!
w w w . m a t f y z j e i n . s k

400 populárno-vedeckých
prednášok a videí na zaujímavé témy

zo všetkých našich
študijných programov

25
študijných

programov

IN
STAG

RA
M

.CO
M

/M
ATFYZJEIN

Naši absolventi si nemusia hľadať zamestnanie,
ale zamestnávatelia vyhľadávajú našich absolventov.



štúdium
práva

moderné
inovatívne
praktické

PRÁVNICKÁ FAKULTA
Univerzita Komenského 
v Bratislave

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

Čo ponúkame?
 ▶ praktické formy vzdelávania

 ▶ široký výber študijných programov

 ▶ 2 študijné programy v anglickom jazyku

 ▶ viac ako 25 stáží na rôznych inštitúciách

 ▶ možnosť absolvovať Erasmus+ na vyše  

90 univerzitách v zahraničí

 ▶ 52 klinických predmetov vrátane príprav  

na medzinárodné simulované súdne konania 

(tzv. moot-courty)  

Foto: Štefan Cipár
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ZAMESTNÁVATELIA
PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV
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WALTER GROUP

IZ NÖ-Süd, Straße 14, AT-2355 Wiener Neudorf

Kto sme

Miesto výkonu práce Požiadavky na uchádzača

Ponúkana práca
Platové ohodnotenie

Ponúkane benefity
Ubytovanie

WALTER GROUP je jeden z najúspešnejších rakúskych súkromných koncernov. K najdôležitejším obchodným aktivitám skupiny WALTER GROUP 
patrí realizácia celokamiónových prepráv po celej Európe cestnou a kombinovanou dopravou prostredníctvom LKW WALTER a celoeurópsky  
obchod a prenájom kancelárskych, skladových a sanitárnych kontajnerov prostredníctvom firmy CONTAINEX.

Viedeň / Wiener Neudorf alebo pobočka Kufstein v Tirolsku • Nemčina B2
• Nedávno ukončené ekonomické vzdelanie

• Manažment prepravy 
• Manažment predaja
• Služby pre zákazníkov

Základná zložka mzdy na tejto pozícii závisí  od kvalifikácie a skú-
seností a predstavuje min. 33.500,- EUR brutto / ročne. Ročný plat  
sa skladá zo 14 mesačných platov a z garantovanej prémie.

• Finančná podpora stravovania (reštaurácia vo firme / poukážky) 
• Veľkoryso riešené meeting-points s bezplatnými nápojmi 
• Firemný pub / salónik 
• Atraktívne prémie závislé od osobného výkonu po absolvovaní trainee-programu
• Bezplatná kyvadlová autobusová doprava Viedeň – Wiener Neudorf 
• Firemný lekár vrátane možnosti zaočkovania 
• Vlastné bezplatné parkoviská priamo pred firmou 
• Podujatia pre zamestnancov (vianočný večierok a ďalšie rôzne športové podujatia)

Radi Vám pomôžeme s hľadaním bytu.

jobs@walter-group.com
0043 2236 606-2900
career.walter-group.com
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Vážení rodičia,
milí deviataci, touto 
cestou si Vás dovoľujeme
osloviť s ponukou duálneho
vzdelávania v spoločnosti
PSA Groupe Slovakia v Trnave.

Čo je duálne vzdelávanie?
• úzke prepojenie teoretického vzdelávania
   a praktickej prípravy u zamestnávateľa, príprava
   študenta na svoje budúce povolanie
• teoretické vzdelávanie prebieha v škole, praktické vzdelávanie v samotnom podniku
• vzdelávanie sa prispôsobuje potrebám praxe a vychádza 
   z aktuálnych technických trendov
• študent bude po ukončení štúdia kvalifikovaným odborníkom, 
   pripraveným na pracovný život

Kto sme?
Jeden z najväčších zamestnávateľov.
Pracujeme s tými najmodernejšími technológiami a vyrábame autá,
ktoré jazdia po krajinách takmer celého sveta.

Čo preto treba urobiť?
• podať si prihlášku na niektorý z odborov
• vyplniť Žiadosť o duálne vzdelávanie v PSA Groupe Slovakia
• vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať žiakom a zákonným zástupcom uchádzača 
   a spolu s prílohami doručiť poštou na adresu:
PCA Slovakia s.r.o., oddelenie vzdelávania, Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava
alebo elektronicky na:  skolenia@mpsa.com (do predmetu napíšte „Duálne vzdelávanie“)
• absolvovať prijímacie pohovory na škole
Po úspešnom ukončení štúdia študent získa:
• možnosť pracovať v stabilnej spoločnosti
• možnosť ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu
• bohatý sociálny program

Prihlášku do duálneho vzdelávania je možné stiahnuť na stranke www.psa-slovakia.sk

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií na nasledovných 
kontaktoch: 0905 876 969, 0915 785 848, skolenia@mpsa.com

Čo vám ponúkame?
• moderné vzdelávanie, ktoré Vaše dieťa pripraví 
   na potreby praxe
• podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac 
   školského vyučovania vo výške:
Ročník   1.   2.     3.     4.
 60 € 90 € 110 € 150 €
(výška štipendia je podmienená študijnými 
výsledkami, dochádzkou a disciplínou študenta)
• odmenu za produktívnu prácu: 1,8 € / hod. 
   (od 2. ročníka)
• bezplatné stravovanie počas praktického vyučovania
• zdarma potrebné pracovné oblečenie
• zdarma vstupná lekárska prehliadka 
  a každý rok preventívna lekárska prehliadka

Partnerské školy

SOŠ automobilová
Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
• Autoopravár – elektrikár (2487 H 02)
• Autoopravár – karosár (2487 H 03)
• Autoopravár – lakovník (2487 H 04)

SOŠ technická
Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
• Mechanik – mechatronik (2479 K)

SOŠ elektrotechnická
Sibírska 1, 917 01 Trnava
• Mechanik – elektrotechnik  (2697 K)



Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kto sme
ŽSR sú na Slovensku jediným manažérom železničnej infraštruktúry. Zabezpečujeme prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych železnič-
ných 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.

kariera@zsr.sk
+421 904 699 560
www.zsr.sk

Požiadavky na uchádzačov

Ponúkané pracovné pozície

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

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.

Základná zložka mzdy v hrubom

Miesto výkonu práce

Ubytovanie

Ponúkané benefity

V závislosti od pracovnej pozície je nástupný plat od 740 až 890 Eur. K tomu ponúkame prémie a rôzne mzdové zvýhodnenia a benefity.

Na území celej Slovenskej republiky.

Poskytujeme ubytovací príspevok vo výške 350 eur mesačne pre vybrané pozície.

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 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
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