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Oplatí sa študovať na 
vysokej škole? Aj na 
takúto otázku hľadajú 
v týchto dňoch odpovede 

nerozhodnutí maturanti, ktorí 
si uvedomujú, že čas na podanie 
prihlášky na vysokú školu sa im 
kráti. 

Ak by túto tému rozoberali s mi-
nuloročnými absolventmi sloven-
ských univerzít, dozvedeli by sa, že 
vysoká škola im dala dobrý základ 
pre ďalšiu profesionálnu dráhu, ale 
aj to, že získali rozhľad, priateľov, 
možnosť cestovať vďaka zahranič-
ným pobytom a stážam.

Že si viac uvedomili, čo chcú 
v živote robiť a na druhej strane, 
čo až tak veľmi nie. 

Ale aj fakt, že samotný titul ne-
znamená nič, ak je bez praxe. Preto 

počas štúdia stážovali vo svojom 
odbore vo fi rmách, čo im výrazne 
pomohlo pri hľadaní zamestnania 
po škole.

V našej dnešnej prílohe chceme 
maturantov upozorniť na mnohé 
aktuálne zmeny, ktoré sa na sloven-
ských univerzitách dejú. Viaceré 
fakulty sa chystajú už od septembra 
otvoriť nové zaujímavé bakalárske 
študijné programy s profesijnou 
orientáciou, štúdium bude trvať 
štyri roky, počas ktorých budú 
študenti dostávať aj podnikové šti-
pendium. Na štúdiu budú participo-
vať zamestnávatelia, podstatná časť 
vzdelávania sa bude konať priamo 
v spolupracujúcich podnikoch. 

Bude tomu napríklad na Tren-
čianskej univerzite A. Dubčeka 
v Trenčíne. V spolupráci so zamest-

návateľmi tohto regiónu pripravili 
dve jej fakulty dva profesijne orien-
tované programy, ktoré už stihli 
prejsť akreditáciou. Univerzity 
v Žiline, Banskej Bystrice či vo Zvo-
lene na akreditáciu bakalárskych 
študijných programov čakajú.

Študenti, ktorí prispeli do našej 
prílohy, rozprávajú uchádzačom 
o svojej ceste pri výbere fakulty 
a mnohí bez ostychu hovoria, že 
veru ani pri podávaní prihlášky 
si neboli istí, čo ich bude čakať 
na „výške“. 

Dnes stredoškolákom predsta-
vujeme aj vysokoškolákov, ktorí 
sa popri náročnom štúdiu dokážu 
venovať aj mimoškolským aktivi-
tám. Napríklad študentka medicíny 
Júlia Bartková za šesť rokov na Le-
kárskej fakulte Univerzity Komen-

ského v Bratislave stihla vyhrať aj 
1. miesto na Študentskej vedeckej 
a odbornej činnosti, prednášať 
v Anglicku, stážovať vo Švédsku 
či na Taiwane a nazbierať skúse-
nosti v Kambodži. Alebo Dominika 
Ďurovčíková, ktorá sa po štyroch 
rokoch štúdia na Oxforde pomaly 
lúči s touto prestížnou univerzi-
tou. Stihla zozbierať skúsenosti 
z popredných vedeckých inštitúcií 
po svete, robila astrofyzikálny vý-
skum v Oxforde – simulovala vývin 
galaxií.

V prílohe sa stredoškoláci môžu 
dozvedieť aj o tom, ako sa už nie-
ktoré fakulty zbavujú papierových 
protokolov a seminárok. Viaceré 
pracoviská v tomto akademickom 
roku vyhlásili boj zbytočnému 
plytvaniu papierom. Katedra 

fyzikálnej a teoretickej chémie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave sa roz-
hodla prejsť na elektronickú formu 
protokolov z laboratórnych cvičení 
a ušetriť tak obrovské množstvo 
papiera.

A vysoká škola je aj jedinečná 
skúsenosť vycestovať na študijný 
pobyt na zahraničnú univerzitu cez 
Erasmus +. Ľubica Košecká zo Žilin-
skej univerzity hovorí, že keď dnes 
otvorí mapu, krajiny sa jej prelínajú 
s ľuďmi, ktorých stretla. Nevyskú-
šať to by bol naozaj hriech. 

Sumár našej prílohy je jed-
noznačný. Študovať na vysokej 
škole sa oplatí. A odkaz univerzít je 
jednoznačný: Držíme vám miesta.

Jarmila Horáková © SME

ILUSTRAČNÉ FOTO – ADOBE STOCK

Držíme vám miesta, odkazujú univerzity
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Vysoké školy už dlhší čas 
chápu, že ak chcú prilákať 
študentov, musia sa snažiť, 
aby o nich maturanti vedeli 
čo najviac. Dojem, ktorý 
osobná návšteva školy 
zanechá, môže byť pri 
výbere školy rozhodujúci. 

Niektoré univerzity 
okrem fakultných 
dní začali organizo-
vať aj celouniverzit-
né. V  aktuálnom zo-

zname prinášame len tie, ktoré sa 
ešte uskutočnia.

A  čo na takom dni otvorených 
dverí vlastne uvidíte? Uchádzači 
o štúdium a verejnosť majú zvyčaj-
ne príležitosť voľne a  nezáväzne si 
prezrieť priestory univerzity, ako aj 
možnosť oboznámiť sa s jej štruktú-
rou a aktivitami. Na fakultách sa zá-
ujemcovia o štúdium môžu obozná-
miť so systémom výučby a pozrieť si 
výučbové, výskumné, technologic-
ké a knižničné priestory fakúlt. 

Okrem informácií o  študijných 
programoch, podmienkach prijí-
macieho konania a  dôležitých ter-
mínoch sa často dozvedia, aké sú 
možnosti semestrálneho študijné-
ho pobytu v zahraničí, o spolupráci 
katedier s  domácimi a  zahraničný-
mi inštitúciami, či o  uplatnení ab-
solventov jednotlivých študijných 
programov.

Univerzita 
Komenského Bratislava

 FARMACEUTICKÁ FAKULTA
12. februára 2020

 FAKULTA MATEMATIKY, 
FYZIKY A INFORMATIKY
12. februára 2020
10. júna 2020

 RÍMSKOKATOLÍCKA 
CYRILOMETODSKÁ 
BOHOSLOVECKÁ FAKULTA
13. mája 2020

 EVANJELICKÁ 
BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 
Mesiac otvorených dverí 
bude trvať
do 29. februára 2020 

 FAKULTA SOCIÁLNYCH 
A EKONOMICKÝCH VIED
5. marca 2020

Paneurópska vysoká 
škola Bratislava

 FAKULTA PRÁVA
21. februára 
a 15. mája 2020

 FAKULTA PSYCHOLÓGIE
21. februára 
a 15. mája 2020

 FAKULTA MASMÉDIÍ
21. februára 
a 15. mája 2020

 FAKULTA INFORMATIKY
28. februára 
a 22. mája  2020

 FAKULTA EKONÓMIE 
A PODNIKANIA
28. februára 
a 22. mája 2020

Príďte sa pozrieť, do čoho idete
Dni otvorených dverí sú dnes už samozrejmosťou na takmer všetkých fakultách

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa aj tento rok koncom januára záujemcom o štúdium prezentovala

v obchodnom centre Galéria Mlyny.  FOTO – ARCHÍV SPU

Technická 
univerzita Košice

 FAKULTA BANÍCTVA, 
EKOLÓGIE, RIADENIA 
A GEOTECHNOLÓGIÍ
máj 2020

 FAKULTA UMENÍ
29. – 30. mája 2020

Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave

 CELOUNIVERZITNÝ DEŇ
12. februára 2020

 FILOZOFICKÁ FAKULTA 
12. februára 2020

Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre

 UNIVERZITNÝ DEŇ
jarný termín – všetky fakulty 
– Fakulta prírodných vied, Fakulta 
sociálnych vied a zdravotníctva, 
Fakulta stredoeurópskych 
štúdií, Filozofi cká fakulta 
a Pedagogická fakulta
13. februára 2020

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

 STROJNÍCKA FAKULTA
13. februára 2020 
Súčasne sa uskutoční aj fi nále 
Strojárskej olympiády.

 FAKULTA CHEMICKEJ 
A POTRAVINÁRSKEJ 
TECHNOLÓGIE 
25. júna 2020 (CEMSHOW)

 MATERIÁLOVO- 
TECHNOLOGICKÁ FAKULTA 
SO SÍDLOM V TRNAVE 
20. mája 2020

 FAKULTA 
ARCHITEKTÚRY
4. júna 2020
(summer edition)
Otvorené budú všetky 
ateliéry, vystavené 
semestrálne práce študentov, 
pripravené sú parádne 
prednášky, ale aj občerstvenie, 
a nakoniec nebude chýbať 
afterparty.

 ÚSTAV MANAŽMENTU 
21. februára 2020 

Trnavská 
univerzita v Trnave 

 PRÁVNICKÁ FAKULTA 
5. marca 2020

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

 FAKULTA AGROBIOLÓGIE 
A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
14. februára 2020 
o 10.00 v aule SPU v Nitre

 FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE 
A POTRAVINÁRSTVA
27. marca 2020 o 10.00 hod.

 FAKULTA EKONOMIKY 
A MANAŽMENTU
13. marca 2020 o 10.30 hod.

 FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA 
A KRAJINNÉHO 
INŽINIERSTVA
17. marca 2020
podľa prebiehajúceho 
rozvrhu – pre študentov 
predmaturitných ročníkov

 TECHNICKÁ FAKULTA
13. februára 2020 
o 9.00 h a o 11.00 h. 
Pavilón TF, SPU v Nitre 

Univerzita 
J. Selyeho v Komárne

 CELOUNIVERZITNÝ DEŇ
14. februára 2020

Prešovská univerzita 
Prešov

 CELOUNIVERZITNÝ DEŇ
12. februára 2020 

 FAKULTA 
MANAŽMENTU
4. marca 2020
ďalšie mimoriadne termíny 
budú zverejnené na webovom 
sídle fakulty

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne

 FAKULTA SOCIÁLNO-
EKONOMICKÝCH 
VZŤAHOV 
20. februára 2020

 FAKULTA 
ZDRAVOTNÍCTVA
20. februára 2020

 KATEDRA POLITOLÓGIE
25. marca 2020

Technická 
univerzita v Košiciach

Druhý univerzitný Deň otvore-
ných dverí pod názvom „Piknik na 
TUKE“ bude v máji 2020.

 FAKULTA BANÍCTVA, 
EKOLÓGIE, RIADENIA 
A GEOTECHNOLÓGIÍ
máj 2020

 STAVEBNÁ FAKULTA
25. – 26. februára 2020

 FAKULTA UMENÍ
30. mája 2020

Žilinská 
univerzita v Žiline

 FAKULTA PREVÁDZKY 
A EKONOMIKY DOPRAVY 
A SPOJOV
14. februára 2020

 FAKULTA 
BEZPEČNOSTNÉHO 
INŽINIERSTVA
12. februára 2020

 FAKULTA RIADENIA 
A INFORMATIKY
13. februára 2020

 FAKULTA RIADENIA 
A INFORMATIKY 
– ONLINE DEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ
12. marca 2020

 VÝSKUMNÝ ÚSTAV 
VYSOKOHORSKEJ 
BIOLÓGIE
3. apríla 2020 v Tatranskej 
Javorine

Univerzita 
P. J. Šafárika v Košiciach

 PRÁVNICKÁ FAKULTA
18. februára 2020

 FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY
21. februára 2020

Trnavská 
 univerzita v Trnave

 FAKULTA PRÁVA
5. marca 2020

Zdroj: vysoké školy, 

spracovala (or)
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Off-line slovníky
Na prresnosti záleží! Študujte 
a praacujte so slovníkmi, na 
ktoréé sa môžete spoľahnúť.
Najroozsiahlejšia slovná zásoba, 
detaiilné spracovanie hesiel
s mnohými príkladmi a celý rad 
jedinečných funkcií. 

Nové  
a 
Všeeobecné aj šppecialliizzoovvaannéé oodboorrnnééééé sssssllloovnníkky

LINGEA S.R.O., ZÁHRADNÍCKA 34, 821 08 BRATISLAVA, M: +421 903 580 866, T:02/52 92 05 79 
E: INFO@LINGEA.SK, WWW.LINGEA.SK WWW.LINGEA.COM 

On-line slovníky
PoPoužužívajjtee saddady y 
slslovovnín koov v naa
akommkooľvľvekek zara iaadení.
VyVyskskúšúšajajtete na adrer se
sls ovovnikyky.l.liningegea.skyy gg

Prekladače
VyVyskskúšúšššajajajaja tetetette aaajjjjjj
kvkvalalititnénééééé ppppprerereereklklklklkk adadadaddačačačačeeeee
nana aadrdrdrreseeseseee
prprekekklalalaadadadadadaac.ccc lilililingngngngeaeaeaa.skpp ggg .

INZERCIA

Pri podávaní prihlášok 
sa stáva samozrejmosťou 
elektronická prihláška, je 
jednoduchšia a lacnejšia. 

Prihlášku na štúdium 
na vysokej škole treba 
doručiť v  termíne urče-
nom fakultou alebo vy-
sokou školou. Väčšina 

vysokých škôl prijíma prihlášky na 
bakalárske študijné programy v me-
siacoch február až máj. Niektoré 
fakulty ich prijímajú aj dodatočne 
ešte v júni až septembri. 

Podávanie prihlášok sa za posled-
né roky výrazne zjednodušilo. I na-
priek tomu stredoškolákom ponú-
kame stručnú inštruktáž. 

Prvý krok
1. Tí, čo majú jasno o  svojej bu-

dúcnosti po maturite a chcú ísť 
naisto na vysokú školu, by mali 
vedieť, že si môžu podať viacero 
prihlášok, a to dokonca aj na tú 
istú fakultu na rôzne študijné 
programy.

2. Prihlášky sa podávajú na študij-
né programy.

3. Niektoré vysoké školy umož-
ňujú, aby uchádzač na jednej 
prihláške uviedol viac študij-
ných programov, prvý študijný 
program je potom prioritný (po-
platok za prijímacie konanie sa 
s počtom študijných programov 
nemení). Iné vysoké školy vyža-
dujú na jednej prihláške uviesť 
iba jeden študijný program, to 
znamená, že uchádzač si musí 
podať viac prihlášok. 

4. Poplatok, ktorý uchádzači musia 
zaplatiť v  súvislosti s  podaním 
prihlášky, súvisí s  prijímacím 
konaním. Sú v  ňom zahrnuté 
náklady na  prípravu testov, ich 
opravovanie, kancelárske potre-
by, dozor pedagóga a podobne. 

5. Pri elektronickej forme je popla-
tok vždy nižší. Jeho výšku urču-
jú univerzity.

Všetko o prihláškach na vysokú 
školu. Postup, rady, termíny
Z vyplnenia elektronickej prihlášky netreba mať strach, fakulty ponúkajú on-line návody ako postupovať

Druhý krok
1. Uchádzač sa prihlasuje na vy-

sokoškolské štúdium 1.  stupňa 
a  1.  a  2.  stupňa spojeného do 
jedného celku vyplnením pri-
hlášky a  jej odoslaním do sta-
noveného termínu na príslušnú 
fakultu alebo na bezfakultnú 
vysokú školu. 

2. Elektronická prihláška sa po-
dáva prostredníctvom webovej 
stránky danej fakulty. 

3. E-prihláška je plnohod-
notná prihláška na štú-
dium rovnako ako prihláška 
v papierovej forme.

4. Niektoré univerzity už umož-
ňujú podať prihlášku iba elek-
tronickou formou. Nevyža-
dujú teda poslať aj papierovú 
prihlášku. Tak je to na Tech-

nickej univerzite v  Košiciach, 
kde sa podávajú elektronicky 
aj všetky prílohy, ktoré fakulty 
TUKE vyžadujú. Na Slovenskej 
technickej univerzite v  Brati-
slave zrušili papierové prihlášky 
pred tromi rokmi a  prihlasovať 
sa dá už len elektronicky. 

5. Iné univerzity a  fakulty vy-
žadujú okrem elektronickej 
prihlášky aj klasickú, na pred-
písanom tlačive. Tú spolu pred-
písanými prílohami treba zaslať 
na danú fakultu. 

6. Elektronická prihláška  sa po-
dáva prostredníctvom webovej 
stránky fakulty.

Tretí krok 
1. Z  vyplnenia elektronickej pri-

hlášky netreba mať strach, 
lebo každá fakulta ponúka on-

-line návody na vyplnenie 
e-prihlášky.

2. Cez rozhranie e-prihlášky uchá-
dzač môže sledovať stav podanej 
prihlášky (elektronickej alebo 
papierovej) od zaevidovania, 
cez spárovanie podanej e-pri-
hlášky s  doručenou papierovou 
prihláškou a s poplatkom za pri-
jímacie konanie, rozhodnutie 
prijímacej komisie a využívať aj 
ďalšie funkcie. 

2. Pre prijatých uchádzačov je e-
-prihláška následne spojená 
s  odoslaním elektronickej ná-
vratky. V  zásade ide o  elektro-
nické potvrdenie akceptácie 
prijatia na vysokú školu (záuj-
mu študovať), zaslanie údajov 
na zhotovenie študentského 
preukazu PIK (Personálna iden-
tifikačná karta) a  (alebo)  ISIC 

(Medzinárodný študentský 
identifikačný preukaz, Interna-
tional Student Identity Card), 
evidenciu poplatkov na zápis, 
objednanie učebníc z ponuky fa-
kulty alebo vysokej školy.

3. V prípade, ak nedoloží uchádzač 
potrebné dokumenty a prihlášku 
pošle po termíne, škola nepo-
žiada o  ich doplnenie. Prihláška 
bude považovaná za neúplnú 
a  uchádzač nebude pozvaný na 
prijímacie pohovory alebo nebu-
de prijatý pre nedodanie dokla-
dov v požadovanom termíne. 

4. Nezabudnite na podpis. Nepod-
písaná prihláška je neplatná.

5. Ak podávate papierovú pri-
hlášku osobne v  podateľni fa-
kulty, nezabudnite si vypýtať 
potvrdenie o  podaní prihlášky 
s dátumom podania.

Štvrtý krok
1. Prijímacie konanie nemá nevy-

hnutne jednotnú formu na kaž-
dej fakulte. Závisí od charakteru 
študijného programu, počtu 
záujemcov, preferencií jednot-
livých pracovísk a podobne. Nie 
je to možné zovšeobecniť a pod-
mienky sa môžu líšiť aj z  roka 
na rok. Preto je najlepšie aktuál-
ne podmienky vyhľadať na we-
bovej stránke príslušnej fakulty 
či pracoviska.

2. V  niektorých prípadoch prebie-
ha prijímacie konanie na zák-
lade vyhodnotenia výsledkov 
zo strednej školy, v  iných prí-
padoch je spojené s  prijímacou 
skúškou alebo testom, prípadne 
sa využíva testovanie spoloč-
nosťou SCIO. 

3. Proces prijatia na vysokú školu 
sa uzatvára zápisom prijatého 
uchádzača na fakultu. Až vtedy 
sa stáva vysokoškolákom. 

(or) © SME
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Nové programy reagujú 
na potreby praxe. Trenčianska 
univerzita A. Dubčeka 
v Trenčíne má už v ponuke aj 
profesijných bakalárov. 

Univerzita 
Komenského Bratislava

Medzi novoakreditované študijné 
programy pribudnú:

Filozofická fakulta
 etnológia – slovanské štúdiá 

(so zameraním na poľský jazyk) 

Filozofická fakulta 
a Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky 

 učiteľstvo fi lozofi e a fyziky 
(medziodborový študijný 
program)

Prírodovedecká fakulta
 ekonomická, sociálna a politická 

geografi a
 geografi a, demografi a, migrácia 

a ľudské zdroje 

Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky

 otvára nový bakalársky študijný 
program dátová veda. Bude 
naň nadväzovať magisterský 
program. V uplynulom roku 
dopyt po odborníkoch na dátovú 
vedu stúpol v USA o vyše 50 
percent. Platy odborníkov na 
dátovú vedu sú vyššie ako 
platy programátorov a rastú 
rýchlejším tempom. 

 technická fyzika 
 obnoviteľné zdroje energie 

a environmentálna fyzika 
 bioinformatika 

Univerzita Konštantína 
Filozofa Nitra 

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta v  spoluprá-

ci s  Fakultou prírodných vied UKF 
ponúka nové akreditované študijné 
programy manažment vzdelávania 
a verejnej správy (Bc. a Mgr. denná 
a  externá forma). Uvedené študij-
né programy umožnia záujemcom 
získať kvalifi káciu až z  dvoch štu-
dijných odborov súčasne. Hlavným 
odborom je učiteľstvo a  pedagogic-
ké vedy (pôvodne andragogika), ved-
ľajším odborom sú politické vedy 
(pôvodne verejná politika a verejná 
správa).

 špeciálna pedagogika 
a pedagogika osôb s poruchami 
učenia – magisterské štúdium 
v dennej a externej forme 

 výtvarná edukácia – bakalárske 
a magisterské štúdium v dennej 
forme.

Filozofická fakulta
 španielsky jazyk a kultúra 

(v kombinácii), v bakalárskom 
aj magisterskom stupni štúdia 
v dennej forme v študijnom 
odbore fi lológia

 muzeológia a kultúrne 
dedičstvo, doktorandské 
štúdium v dennej aj v externej 
forme štúdia v študijnom odbore 
historické vedy

 pamiatková starostlivosť 
a kultúrne dedičstvo, bakalárske 
štúdium v dennej aj v externej 
forme štúdia v študijnom odbore 
historické vedy. 

 politológia, doktorandské 
štúdium v dennej a externej 
forme štúdia v študijnom odbore 
politické vedy

Fakulta pripravila tiež medziod-
borové programy:

 história – fi lozofi a, 
v bakalárskom stupni štúdia 
v dennej forme

 žurnalistika – história, 
v bakalárskom stupni štúdia 
v dennej a externej forme

 ruský jazyk v interkultúrnej 
a obchodnej komunikácii 
– fi lozofi a, v bakalárskom stupni 
štúdia v dennej forme 

Fakulta prírodných vied 
 aplikovaná informatika 

(konverzný), magisterské 
štúdium v dennej forme 

 aplikovaná informatika, 
doktorandské štúdium 
v dennej forme 

Trnavská 
univerzita Trnava 

Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce 

V  bakalárskom štúdiu má novo 
akreditované:

 laboratórne vyšetrovacie metódy 
denná/externá forma, 

 ošetrovateľstvo denná/externá
 sociálna práca denná/externá 
 rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny 

denná/externá 
 verejné zdravotníctvo 

Právnická fakulta 
Akreditovaný nový obsah štu-

dijného programu „právo“, ktorý 
je oproti pôvodnému študijnému 
programu vo väčšom rozsahu orien-
tovaný na prax. 

Pedagogická fakulta 
Katedra pedagogických štú-

dií otvára od akademického roka 
2020/2021 nový študijný program 
učiteľstvo výchovy k  občianstvu, 
v  bakalárskom aj magisterskom 
stupni štúdia (v  kombinácii s  uči-
teľstvom slovenského jazyka, an-
glického jazyka, nemeckého jazyka, 
matematiky, biológie a náboženskej 
výchovy – katolíckej).

Absolventi magisterského stup-
ňa štúdia sa môžu uplatniť ako 
učitelia predmetu občianska náuka 
v  kombinácii s  inými predmetmi 
na základných a stredných školách; 
ako odborníci v štátnej správe a sa-
mospráve; tiež sa môžu uplatniť 
v európskych štruktúrach a v inšti-
túciách občianskej spoločnosti.

Filozofická fakulta 
 Teória a metodológia sociológie 

– PhD. študijný program (denná 
a externá forma) 

Teologická fakulta 
 Medzináboženské štúdiá 

– bakalársky aj magisterský 
študijný program – čaká sa 
na defi nitívne vyjadrenie 
akreditačnej komisie.

Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied
Otvorí nový študijný program 

 geopotenciál regiónov v  bakalár-
skom stupni štúdia. Absolventi štu-

Kozmické  inžinierstvo či  
Univerzity zaraďujú do študijnej ponuky na akademický rok 2020/2021 aj mnohé nové študijné programy

dijného programu budú okrem iného 
ovládať geografi cké informačné sys-
témy, diaľkový prieskum Zeme, 3D 
modelovanie a ďalšie moderné metó-
dy výskumu a interpretácie priesto-
rových údajov, vďaka čomu sa môžu 
uplatniť na trhu práce v inštitúciách 
štátnej a  komunálnej správy, ako aj 
v súkromnom sektore, napr. v správe 
chránených území, v múzeách a en-
vironmentálnych spoločnostiach či 
v  komerčných fi rmách pracujúcich 
s geopriestorovými údajmi atď.

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita Nitra

Novoakreditované bakalárske štu-
dijné programy ponúknu štyri fakulty. 

Fakulta agrobiológie 
a potravinových zdrojov 

 študijný program agroekológia 
v dennej forme štúdia

Fakulta ekonomiky 
a manažmentu 

 študijný program sociálny 
manažment a služby 
v agrosektore v dennej forme 
štúdia

Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva 

 študijný program 
pozemkové úpravy 

a informačné systémy 
v poľnohospodárstve v dennej 
forme štúdia

Technická fakulta 
 študijný program 

automobilová doprava v dennej 
aj v externej forme 

 študijný program manažérstvo 
prevádzky techniky v dennej 
forme štúdia.

Žilinská univerzita Žilina

Fakulta riadenia 
a informatiky

Nový je bakalársky študijný 
program informačné a  sieťové 
technológie. Po prvom ročníku si 
študent môže vybrať jedno z dvoch 
zameraní: informačné technológie 
a  sieťové technológie. Študent zís-
ka odborové štipendium vo výške 
1200 eur.

 inteligentné informačné 
systémy

 biomedicínska informatika

Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy 
a spojov

Ponúka tri novo akreditované 
študijné programy, ktoré si vyžiada-
la situácia v praxi. 

 expertízna činnosť v cestnej 
doprave, Bc., Ing.

„Cieľom tohto programu je pre 
prax vychovávať súdnych znalcov 
pre oblasť cestnej dopravy. Program 
je zabezpečovaný spolu s odborník-
mi z  Ústavu súdneho inžinierstva 
a  absolventi bakalárskeho štúdia 
nájdu uplatnenie ako škodoví tech-
nici pri dopravných nehodách, ab-
solventi inžinierskeho štúdia ako 
znalci pri posudzovaní vzniku do-
pravnej nehody a  stanovení zodpo-
vednosti za nehody,“ objasnil pre 
uchádzačov dekan fakulty Miloš 
Poliak. 

 distribučné technológie a služby
 zasielateľstvo a logistika 

(aj v angličtine)

Fakulta elektrotechniky 
a informačných technológií

 elektrooptika
 komunikačné a informačné 

technológie

Stavebná fakulta
 technológie, manažment 

a informačné systémy 
v stavebníctve

Fakulta bezpečnostného 
inžinierstva

 bezpečnosť priemyslu
 Viaceré existujúce a nové 

študijné programy dali fakulty 
akreditovať na štúdium 
v anglickom jazyku.
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Na vlastnej koži

Slovenských študentov 
zatiaľ brexit od štúdia 
v Británii výraznejšie 
neodrádza, aj keď otázka 
financovania štúdia je pre 
Slovákov stále trochu neistá. 

Keď pred štyrmi rokmi od-
chádzala Dominika Ďurov-
číková, absolventka me-

dzinárodného IB programu (Inter-
national Baccalaureate Diploma 
Programme) bratislavského Gym-
názia Jura Hronca, študovať fyziku 
na University of Oxford, Británia 
už mala po referende o  vystúpení 
z EÚ. Na prestížnu univerzitu teda 
nastupovala s vedomím, že skôr či 
neskôr by k brexitu malo dôjsť.

V  tomto roku sa Dominika Ďu-
rovčíková s  Oxfordom rozlúči, je 
v poslednom ročníku štúdia fyziky 
a  brexit sa stal pred niekoľkými 
dňami realitou. 

Má za sebou tri zaujímavé roky 
štúdia, počas ktorých sa veľa na-
učila. Aktuálne sa hlási na dokto-
ráty v  experimentálnej kvantovej 
fyzike.

A keďže Dominika je v súčasnos-
ti aj predsedníčkou občianskeho 
združenia slovenských a  českých 
vysokoškolákov na prestížnych za-
hraničných univerzitách Unimak, 
ktoré pomáha študentom nájsť 
informácie a rady o štúdiu v zahra-
ničí, má prehľad o  aktuálnom zá-
ujme slovenských stredoškolákov 
o britské univerzity. 

Treba očakávať 
poplatky za štúdium

„Od roku 2017 záujem o Britániu 
mierne klesol, no je veľmi ťažké 
povedať, či to je iba dôsledok bre-
xitu, alebo aj niečoho iného. Kon-
krétne tento rok sme pomohli až 
stovke študentov, takže určite sa 
nedá povedať, že brexit stredoško-
lákov odradil,“ hovorí Dominika. 

Dominika všetkým záujemcom 
o  vysokoškolské štúdium v  Britá-

nii odporúča, aby sledovali  stano-
viská jednotlivých škôl, ktoré ich 
zaujímajú.

Stále je totiž neistá otázka fi -
nancovania študentov z Európskej 
únie. Očakáva sa, že takzaný tui-
tion fees, čiže poplatky za výučbu, 
sa v  budúcnosti pre európskych 
študentov zvýšia a  tiež sa im zru-
ší nárok na študentskú pôžičku od 
britskej vlády, ktorú veľa európ-
skych študentov využíva. 

Budúcnosť je neistá
„Napriek tomu veľa univerzít 

vrátane Oxfordu sa zaviazalo, že 
tento nárast nebude ešte platiť pre 
študentov začínajúcich štúdium 
v  akademickom roku 2020/2021, 
a to počas celého ich štúdia,“ pove-
dala Dominika. 

Čo sa týka študentov začínajú-
cich v  roku 2021/2022, zatiaľ ešte 
od Oxfordu nedostala žiadne infor-
mácie. 

„Faktom je, že konkrétne vede-
nie Oxfordu nie je nadšené z  bre-
xitu, pretože to bude mať zlý vplyv 
na diverzitu ich študentov a hlav-
ne na fi nancovanie výskumu na 
univerzite,“ ozrejmuje náladu na 
svojej domovskej univerzite Do-
minika. Univerzita sa teda aktívne 
snaží zabezpečiť ďalšie fi nančné 
prostriedky, aby negatívny vplyv 
brexitu minimalizovala.

Jarmila Horáková © SME

FOTO – ARCHÍV D. D.

Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave

Ústav občianskej 
spoločnosti 

Ponúka novoakreditovaný ba-
kalársky študijný program Ma-
nažment kvality v  dennej forme 
(3 roky alebo v externej 4 roky) v slo-
venskom alebo v anglickom jazyku. 
Vyžiadal si ho pracovný trh, na kto-
rom chýbajú pracovné pozície ako 
manažér kvality, inžinier kvality, 
kontrolór kvality, audítor kvality. 

Manažment v turizme a hotelier-
stve, bakalársky študijný program 
bude možné študovať dennou 
(3  roky) alebo externou (4 roky) 
formou štúdia v  slovenskom alebo 
v anglickom jazyku. Už počas štúdia 
môže študent cestovať a  spoznávať 
nové kultúry v  rámci relevantných 
Erasmus programov alebo zbierať 
praktické skúsenosti v  zazmluvne-
ných organizáciách cestovného ru-
chu.

Fakulta sociálnych vied 
 manažment a ekonómia 

verejnej správy Bc.
 manažment sociálnych 

služieb Bc.
 manažment a ekonómia 

verejnej správy Mgr.
 manažment a ekonómia verejnej 

správy, sociálna politika PhD

Filozofická fakulta 
 učiteľstvo francúzskeho jazyka 

a literatúry (v kombinácii) 
– Bc. aj Mgr.

Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta
 medzinárodné vzťahy 
 medziodborový odbor Politológia 

– masmediálne štúdiá

Prírodovedecká fakulta
 biofyzika 

Fakulta verejnej správy
 informačné systémy 

vo verejnej správe 

Technická 
univerzita v Košiciach

Fakulta materiálov, 
metalurgie a recyklácie

 novo akreditovaný študijný 
program v bakalárskom stupni 
štúdia Metallurgy, Materials 
and Recycling (metalurgia, 
materiály a recyklácia) 
v anglickom jazyku

Strojnícka fakulta
 novo akreditovaný 

študijný program 
v bakalárskom stupni štúdia 
Priemyselná mechatronika 
a v 2. stupni štúdia Inžinierstvo 
prostredia, Priemyselná 
automatizácia, Priemyselná 
mechatronika a Robotika 
a robotechnológie

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky 
a informatiky

Má akreditovaný študijný program 
kozmické inžinierstvo. Informácie 
zverejní čoskoro.

Fakulta informatiky 
a informačných technológií

Novinkou bude študijný program 
Informačná bezpečnosť v  inžinier-
skom štúdiu.

Fakulta chemickej 
a potravinárskej 
technológie 

 otvorí dva nové študijné 
programy spoločne 
s Vysokou školou chemicko-
technologickou v Prahe.

Akadémia Policajného 
zboru v Bratislave

V  akademickom roku 2020/2021 
otvára pre civilných uchádzačov 
možnosť štúdia v štátnej službe v no-
vej forme štúdia, Študuj ako kadet, 
v bakalárskom študijnom programe 
bezpečnostnoprávna ochrana osôb 
a majetku. Dĺžka 3 roky. 

Technická 
univerzita Zvolen

Pripravuje novo akreditované ba-
kalárske študijné programy.

Drevárska fakulta
 Rodinné podnikanie 

v drevárstve a nábytkárstve
 Drevárstvo s podporou 

informačných technológií

Fakulta ekológie 
a environmentalistiky

 Ekológia – zručnosti a adaptácie
 Inžinierstvo životného 

prostredia

Vysoká škola múzických 
umení v Bratislave 

Divadelná fakulta 
V akademickom roku 2020/2021 na 

Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave 
otvoria prvý a  jediný medzinárodný 
divadelný študijný program v Európe 
– PuppeTry. Na vzniku magisterské-
ho študijného programu sa podieľajú 
maďarská Univerzita divadla a fi lmu 
v Budapešti, Národná akadémia dra-
matických umení Aleksandra Zelwe-
rowicza vo Varšave Katedra bábkar-
ského umenia v Bialystoku v Poľsku, 
Divadelná fakulta Vysokej školy mú-
zických umení v  Bratislave, Katedra 
bábkarskej tvorby, a  pražská Diva-
delná akadémia múzických umení, 
Katedra alternatívneho a  bábko-
vého divadla. Spoločný vzdelávací 
program bude založený na rotačnom 
systéme: študenti budú študovať 
základy bábkarstva počas prvého se-
mestra, ktorý bude prebiehať v SZFE 
v Budapešti; druhý semester bude na 
Akadémii múzických umení v Prahe, 
kde sa študenti zamerajú na vizuálne 
divadlo, bábkové divadlo a scénogra-
fi u, potom budú študovať na Diva-
delnej fakulte VŠMU v  Bratislave, 
kde získajú vedomosti a  praktické 
skúsenosti s bábkovým divadlom pre 
deti a  nakoniec v  Národnej akadé-
mii divadelných umení Aleksandra 
Zelwerowicza v  Bialystoku získajú 
vzdelanie a  zručnosti v  oblasti ré-
žie. Študenti budú mať príležitosť 
stretnúť sa s  medzinárodne uznáva-
nými majstrami súčasného bábkové-
ho a materiálového divadla a príbuz-
ných foriem.

Zdroj: vysoké školy, 

spracovala (or)

ILUSTRAČNÉ FOTO – ADOBE STOCK

dátová veda?

Prešovská 
univerzita v Prešove

Pravoslávna 
bohoslovecká fakulta 

 novoakreditovaný študijný 
program Charitatívna služba 
a sociálne poradenstvo (2. stupeň, 
denná a externá forma štúdia)

Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne

Fakulta priemyselných 
technológií v Púchove

 materiály a technológie pre 
automobilový priemysel, 
profesijne orientovaný 
bakalársky študijný program

Fakulta špeciálnej 
techniky 

 automobilové inžinierstvo, 
profesijne orientovaný 
bakalársky študijný program

 v profesijných bakalárskych 
programoch sa zavedie výrazný 
podiel praxe do technického 
vysokoškolského štúdia. 
Štúdium bude trvať 4 roky, počas 
ktorých budú študenti dostávať 
aj podnikové štipendium. 

Fakulta zdravotníctva 
 otvorí študijný program Verejné 

zdravotníctvo v 2. stupni štúdia

Dominika je predsedníčkou občianskeho združenia slovenských 

a českých vysokoškolákov na prestížnych zahraničných univerzitách 

Unimak. Na snímke v priestoroch jedálne New College na Oxforde.

Univerzita Oxford 
nie je brexitom 
nadšená, pocíti ho 

Stále je 
neistá 
otázka 
financovania 
študentov 
z Európskej 
únie.
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Ak máte radi K-pop, 
hráte strategické 
počítačové hry typu 
StarCraft alebo vás zaujíma 
svet K-beauty, môžete svoj 
záujem rozšíriť a prehĺbiť 
aj na vysokej škole štúdiom 
kórejského jazyka a kultúry. 

Ze neviete čo je K-pop, 
 K-beauty alebo K-jazyk? 
Dnešné trinásťročné 
slečny túto hádanku vy-
riešili hneď, podľa nich 

ide o  celosvetovo známe výrazy: 
 K-pop je kórejský pop, K-Beauty 
–  Korean Beauty, značka kórejskej 
pleťovej kozmetiky, ktorá zapĺňa aj 
u nás katalógy Avon či Oriflame, no 
a K-jazyk je predsa kórejský jazyk. 

Kóreu napokon pre Slovákov 
približujú aj fi rmy ako Samsung, 
Hyundai, Kia alebo LG, ktoré sú vý-
znamnými investormi aj na Sloven-
sku. A tie by sa naisto potešili Slová-
kom hovoriacim ich jazykom. 

Študovať kórejčinu sa na Sloven-
sku dá na Katedre východoázijských 
štúdií Filozofi ckej fakulty Univer-
zity Komenského v  Bratislave, štú-
dium sa otvára každé tri roky.

K štúdiu ich 
pritiahla vlna hallju 

Štúdium kórejčiny si zvolili aj 
Alena Jurcsíková a Mária Skáčiková, 
obidve sú dnes už vo 4. ročníku. 

„Nemám na Kóreu žiadne rodin-
né väzby, hoci sa ma to často pýta-
jú. Pôvodne ma zaujímalo Japonsko 
a tak nejako prirodzene prešiel môj 
záujem na Kóreu,“ hovorí Mária. 
„Kórejčina je výzva a  ja si rada dá-
vam výzvy. Takýto exotický jazyk 
neovláda veľa ľudí, takže je to šan-

Kórejčina je kvetnatá reč, 
používa veľa opisov
Naučiť sa čítať a písať po kórejsky nie je také zložité ako napríklad v prípade čínštiny

Členovia sekcie koreanistiky Katedry východoázijských štúdií Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: (zľava) kórejský lektor Sin 

Sang-hjon, odborní asistenti Miloš Procházka a Zuzana Hritzová,

študentky Mária Skáčiková a Alena Jurcsíková. FOTO – BARBORA TANCEROVÁ 

Fakty

Štúdium kórejčiny 

na Slovensku

 Na štúdium sa dá prihlásiť 

na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského 

v Bratislave.

 Predpokladom prijatia 

je absolvovanie SCIO 

testov z angličtiny a testu 

všeobecných študijných 

predpokladov. 

 Nevyžadujú sa základy 

kórejčiny.

 Štúdium je jednoodborové, 

bakalársky stupeň trvá štyri 

roky, magisterský dva roky. 

Študentky Alena Jurcsíková (vľavo) a Mária Skáčiková absolvovali letný pobyt na univerzite v Soule. FOTO – MÁRIA SKÁČIKOVÁ

ca vyniknúť a uplatniť sa napríklad 
v  oblasti prekladateľstva a  tlmoč-
níctva, keďže ľudí so znalosťou tohto 
jazyka na Slovensku je stále pomer-
ne málo,“ dodáva Alena. 

Aj viacerých spolužiakov k  to-
muto jazyku pritiahla hudba a  po-
čítačové hry alebo takzvaná „vlna 
hallju“, teda juhokórejský fenomén 
šírenia kórejskej kultúry do sve-
ta. Pôvodne sa zameriavala len na 
propagáciu kórejskej populárnej 
hudby či televíznych seriálov, v sú-
časnosti však vďaka „hallju“ máme 
možnosť spoznať aj  iné oblasti kó-
rejskej modernej aj tradičnej kultú-
ry ako napríklad výtvarné umenie, 
národné kultúrne dedičstvo či čo-
raz viac vyhľadávanú kórejskú gas-
tronómiu.

Ťažší jazyk ako angličtina
Kórejčina sa podľa Aleny a  Márie 

dá naučiť, ale treba byť vytrvalý. 
„Je to, samozrejme, oveľa ťažší ja-

zyk ako povedzme angličtina, najmä 
v  prvom ročníku to bolo náročné. 
Ale ak sa štúdiu jazyka venujete pra-
videlne, ide to,“ ozrejmuje výučbu 
Mária Skáčiková. Štúdium im podľa 
nich prináša nové možnosti, naprí-
klad možnosť vycestovať a  študovať 
na druhej strane sveta. Obidve ab-
solvovali letný pobyt na univerzite 
v Soule. 

Kórejčina je jazykom izolovaným, 
má vlastnú abecedu, inú ako čínske 
a japonské znaky. 

„Naučiť sa čítať a písať po kórejsky 
však nie je také zložité ako napríklad 
v  prípade čínštiny, ktorá má zložitý 

systém znakov, ktoré sa treba učiť 
v  podstate celý život. Kórejčina má 
svoju vlastnú abecedu zvanú „han-
gul“. Naučiť sa teda čítať po kórejsky 
nie je ani zďaleka také náročné ako 
naučiť sa čítať po čínsky či po japon-
sky. Kórejskú abecedu zvládnete za 
jedno dopoludnie,“ hovorí Zuzana 
Hritzová, odborná asistentka a vedú-
ca sekcie koreanistiky na Filozofi ckej 
fakulte Univerzity Komenského.

Na druhej strane má však kórejči-
na náročnú vetnú štruktúru, veľmi 
dlhé súvetia so slovesom vždy na 
konci. Preto vytvárať vety, i  vzhľa-
dom na odlišný myšlienkový systém 
Kórejčanov, je veľmi ťažké. 

„Je to veľmi kvetnatá reč, používa 
veľa opisných tvarov. To, čo my po-
vieme za päť minút, vyjadrujú Kórej-

čania v niektorých situáciách dlhšie 
ako my,“ hovorí Hritzová.

Jednoodborové štúdium
Nevyhnutným predpokladom štú-

dia kórejčiny je veľmi dobrá znalosť 
angličtiny, pretože slovníky a  ďalšie 
učebné pomôcky sú najmä v anglič-
tine. Štúdium na bratislavskej kore-
anistike je jednoodborové, nekombi-
nuje sa s ďalším jazykom. „Neviem si 
predstaviť, ako by študent koreanis-
tiky zvládal dvojodborové štúdium. 
Naše štúdium zamestnáva študentov 
viac ako dosť, zvládnutie kórejčiny si 
vyžaduje maximálne nasadenie a sú-
stredenie, k tomu študenti absolvujú 
i  predmety týkajúce sa reálií Kórej-
ského polostrova. Takže naši  študen-
ti sa skutočne nenudia,“ hovorí dok-
torka Hritzová.

Medzi vyučujúcimi je aj rodený 
kórejský lektor Sin Sang-hjon. Slo-
venskí študenti sú podľa neho usi-
lovní. „Niektorým robí problém vý-
slovnosť, ale najčastejšie sa trápia 
s tvorbou vety,“ hovorí.

Po štyroch rokoch štúdia a pobyte 
v  Kórei však Alena aj Mária dokážu 
komunikovať po kórejsky, prekladať 
texty a  Mária dokonca popri štú-
diu učí na kórejskej jazykovej škole 
v Bratislave, ktorú spravuje kórejská 
komunita žijúca na Slovensku a kde 
je okrem krúžku kórejčiny pre kórej-
ské deti (aby si udržiavali a nezabudli 
svoju rodnú reč) i  krúžok kurzu kó-
rejčiny pre cudzincov. Po skončení 
štúdia absolventi pracujú ako prekla-
datelia, tlmočníci, učitelia, zamest-
návajú ich ambasády alebo veľké 
kórejské spoločnosti, napríklad Sam-
sung v Galante, ktorý ponúkal stáže 
pre študentov koreanistiky už počas 
štúdia.                    Barbora Tancerová
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Fakulta prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov Žilinskej 
univerzity v Žiline aktuálne 
uchádzačom o štúdium 
ponúka nový bakalársky 
študijný program Expertízna 
činnosť v cestnej doprave. 
Vyžiadalo si ho združenie 
dopravcov a združenie 
poisťovní, ktorým chýbajú 
odborníci na znaleckú 
činnosť v cestnej doprave.

Na posudky súdnych 
znalcov sa dnes čaká 
v  niektorých prípa-
doch aj viac ako rok. 
Dôvod je prozaický, 

súdnych znalcov je málo a nestíha-
jú posúdiť ten veľký počet doprav-
ných nehôd či už pre súdy, alebo 
pre poisťovne, čo potom vytvára 
výrazné prieťahy v rozhodovaní sú-
dov. „V  súčasnosti sa súdni znalci 
vychovávajú na Slovensku formou 
postgraduálneho štúdia. Súdny 
znalec musí mať najskôr ukončené 
inžinierske štúdium, po ňom po-
trebuje absolvovať ďalšie dvojročné 
štúdium. Systém postgraduálneho 
štúdia nepokrýva potreby praxe, 
preto sme prešli na tento nový štu-
dijný program,“ ozrejmuje Miloš 
Poliak, dekan Fakulty prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov Žilin-
skej univerzity v Žiline. 

Z toho dôvodu združenie doprav-
cov a združenie poisťovní požiadali 
Žilinskú univerzitu, na ktorej pô-
sobí Ústav súdneho inžinierstva, 
aby začala vychovávať systematic-
ky odborníkov na znaleckú činnosť 
v cestnej doprave.

A  tak si tohtoroční uchádzači 
o štúdium už môžu podať prihlášku 
na nový denný bakalársky študijný 
program Expertízna činnosť v cest-
nej doprave, ktorý otvára Fakulta 
prevádzky a  ekonomiky dopravy 
a spojov.

Do prvého ročníka by chceli prijať 
prvých 50 uchádzačov.

Cez prijímacie konanie
Prijímacie konanie na študijný 

program Expertízna činnosť v cest-
nej doprave bude z  predmetov ma-
tematika, cudzí jazyk a  všeobecný 
prehľad. 

Bez prijímačiek prijmú absolven-
tov z gymnázií s koncoročným prie-
merom za predposledný rok štúdia 
do 2,50 a  uchádzačov z  ostatných 
škôl s  koncoročným priemerom za 
predposledný rok štúdia do 2,00.

„Dôležité je, aby uchádzačov ba-
vili autá a jazdenie autami. Ak sa na 
štúdium prihlási absolvent strednej 
školy, na ktorej nebolo zabezpečené 
učivo v  dostatočnom rozsahu, na 
fakulte funguje systém bezplatné-

Prax si žiada viac 
znalcov cestnej dopravy
Za vznikom študijného bakalárskeho programu je veľa dopravných nehôd a nedostatok súdnych znalcov

V tomto laboratóriu testovania vozidiel sa bude čiastočne odohrávať aj výučba nového bakalárskeho študijného programu Expertízna činnosť 

v cestnej doprave.

ho vzdelávania formou výberových 
predmetov, pomocou ktorých vieme 
pripraviť uchádzačov tak, aby boli 
schopní úspešne napredovať v  štú-
diu,“ dokladá dekan Poliak.

Veľká časť výučby nebude prebie-
hať v klasických učebniach, ale v la-
boratóriu testovania vozidiel, v  la-
boratóriu simulovania dopravných 
nehôd a tiež prácou na špecializova-
ných softvéroch. 

Predmety o vozidle, 
poisťovníctve aj z práva 

Študenti v  prvých troch rokoch 
štúdia prídu do kontaktu s predmet-
mi z troch oblastí. 

Prvá oblasť sa týka poznania sa-
motného vozidla, v ktorej sa študenti 
oboznámia s  konštrukciou vozidiel, 
ich diagnostikou a  údržbou. Druhá 
oblasť sa týka poisťovníctva a  eko-
nomiky, ktorej obsahom je poisťov-
níctvo, daňovníctvo a  ekonomika 
dopravy, ako aj samostatný predmet 
Odhad hodnoty cestných vozidiel. 

Tretia oblasť sa týka práva a  sú 
v nej predmety ako kriminalistická 
technika, sociálne a pracovné právo, 
súdne inžinierstvo alebo metodika 
expertných a  znaleckých procesov 
v cestnej doprave.

Prepojenie na prax
„Študenti Expertíznej činnosti 

v cestnej doprave sa už počas štúdia 
budú podieľať na znaleckých po-
sudkoch, respektíve znaleckom vý-
skume, ktorý sa vykonáva v Ústave 
súdneho inžinierstva na Žilinskej 
univerzite. S  vyučujúcimi – súdny-
mi znalcami – budú pracovať pri 
vyhodnocovaní dopravných nehôd 
a simulovaní priebehu nehôd,“ pri-
bližuje dekan prepojenie výučby 
budúcich súdnych znalcov s praxou. 

Prepojenie na prax majú aj všet-
ky ostatné programy, ktoré fakul-
ta ponúka a  realizuje. Napríklad 
študenti programu Vodná doprava 
majú kurz na lodi, študenti želez-
ničnej dopravy vykonávajú výprav-

covský výcvik počas štúdia priamo 
v staniciach.

Ako sa uplatní bakalár 
a ako inžinier

Ak by študenti bakalárskeho štú-
dia Expertíznej činnosti v  cestnej 
doprave išli priamo do praxe, našli 
by uplatnenie v oblasti ohodnocova-
nia vozidiel, to znamená v  poisťov-
niach, v lízingových spoločnostiach, 
v  servisoch, na miestach predajcov 
vozidiel a v štátnej správe pri pláno-
vaní a riadení dopravy.

Ak by chceli skončiť s  inžinier-
skym diplomom, môžu pokračovať 
v  študijnom programe s  rovnakým 
názvom Expertízna činnosť v  cest-
nej doprave. Uplatnenie absolventov 
inžinierskeho štúdia súvisí so  zna-
leckou činnosťou v  cestnej doprave. 
Okrem znalcov a  dopravných poli-
cajtov sa absolventi môžu zamest-
nať aj v oblasti riadenia technických 
a emisných staníc alebo dopravných 
podnikov.         Jarmila Horáková © SME

50
uchádzačov môže nastúpiť 
v študijnom programe Expertízna 
činnosť v cestnej doprave 
do prvého ročníka. 

Študenti 
nestrávia 
veľa času 
v klasických 
učebniach, ale 
v laboratóriu 
testovania 
vozidiel, 
v laboratóriu 
simulovania 
dopravných 
nehôd a tiež 
prácou na 
špecializo-
vaných 
softvéroch.

FOTO – CYRIL KRÁLIK
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Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je najlepšie hodnotenou súkromnou 
vysokou školou na Slovensku.* Jej úspech potvrdzuje aj najnovšie 
hodnotenie, v ktorom sa Fakulta práva a Fakulta ekonómie a podnikania 
umiestnili na prvých miestach spomedzi všetkých súkromných vysokých 
škôl a porazili veľkú väčšinu verejných univerzít.** 
PEVŠ sa orientuje na prax a mo-
derný spôsob vzdelávania Jej 
ďalšou prioritou sú atraktívne 
a inovatívne študijné programy, 
ako napríklad Medzinárodné 
vzťahy a diplomacia, o ktorý 
prejavujú záujem študenti z ce-
lej Európy alebo Manažment 
start-upov. PEVŠ tak reaguje na 
najnovšie trendy a zaručuje si tak 
uplatnenie a odbornosť svojich 
absolventov. Najlepší spolupracu-
jú s najlepšími, a preto sa o prax 
študentov stará 50 uznávaných 
organizácií a nadnárodných fi-
riem, s ktorými má škola partner-
stvá. 96 % zamestnanosť absol-
ventov, kde  67,5 % zarába viac 
ako 1500 € je dôkazom toho, že 
PEVŠ je lídrom a nastavuje latku 
vzdelávania na Slovensku naozaj 
vysoko. 

PEVŠ poskytuje akreditované 
trojstupňové vzdelávanie (Bc.,M-
gr./Ing.,PhDr./JUDr./RNDr., PhD.) 
na piatich fakultách. Má akre-
ditovaných vyše 40 študijných 
programov s top zameraniami, 
čomu automaticky prispôsobu-
je všetky podmienky. Oslovu-
je špičkových pedagógov, ľudí
z praxe, zabezpečuje  IT laborató-
riá a zdokonaľuje svoje Mediálne 
centrum. Inovácie uplatňuje aj vo 
svojich vzdelávacích systémoch. 
Vytvorila online podporu štúdia 
v odboroch Právo a Ekonomi-
ka a manažment podnikania

a umožňuje tak študentom sle-
dovať  prednášky online z pohod-
lia domova či práce.

FAKULTA PRÁVA
Fakulta práva, ktorá si drží svoje 
prvenstvo medzi súkromnými 
fakultami, má akreditované dva 
študijné programy – „Právo“
a „Medzinárodné vzťahy a dip-
lomacia“ v bakalárskej a ma-
gisterskej forme a 5 študijných 
programov v nadväzujúcom 
doktorandskom štúdiu. Okrem 
toho prináša rigorózne konanie 
(JUDR.,PhDr.), alebo profesijné 
štúdium LL.M. Program Právo 
umožňuje špecializáciu na zau-
jímavé oblasti práva, akými sú 
napríklad Športové právo, Realit-
né právo, Medicínske či Európske 
právo. Prehlbovanie praxe umož-
ňuje Školská súdna sieň, kde pre-
biehajú simulované súdne spory, 
prednášky od uznávaných advo-
kátov a expertov z praxe. Vďaka 
programu Medzinárodné vzťahy 
a diplomacia môžu študenti oča-
kávať priamy kontakt s prácou 
v medzinárodných inštitúciách 
a prednášky od svetovo uznáva-
ných odborníkov. 

FAKULTA PSYCHOLÓGIE
Fakulta psychológie umožňuje 
bakalárske štúdium v odbore 
„Psychológia“ a magisterské štú-
dium v odboroch „Psychológia“ 
a „Školská a pracovná psycho-

lógia“. Na fakulte je možné aj 
doktorandské štúdium či rigo-
rózne konanie (PhDr.). Študenti 
získavajú „Európsky certifikát
z psychológie“ a zápis do zo-
znamu europsychológov, čo im 
umožní pôsobiť v rámci celej Eu-
rópskej únie. Fakulta sa zameria-
va na interdisciplinárne štúdium 
založené na kooperácii vzdeláva-
nia a výskumu a inovuje metódy, 
ktoré študentov pripravujú na 
celoeurópske prostredie. Praktic-
kú prípravu zaručujú partnerstvá 
so známymi spoločnosťami, ce-
losvetové vedecké projekty a psy-
chodiagnostická knižnica.  

FAKULTA EKONÓMIE
A PODNIKANIA

Fakulta má vďaka širokospektrál-
nosti ekonomických disciplín a 
kvalifikovaným pedagógom silnú 
pozíciu na Slovensku. Zabezpe-
čuje úplné vysokoškolské vzdelá-
vanie cez akreditovaný program 
„Ekonomika a manažment pod-
nikania“ (Bc.) a „Ekonomika
a manažment medzinárodné-
ho podnikania“ (Ing., PhD.), 
ale aj profesijný program MBA
a LL.M. Študenti si tu môžu vy-
brať aj atraktívne zameranie Ma-
nažment start-upov a využívať 
novovzniknutý podnikateľský 
hub venujúci sa tvorbe start-
-upov. Novinkou je tiež štúdium 
v odbore cestovný ruch, kde 
môžu uchádzači vďaka medziná-

rodnej zmluve s Vysokou školou 
obchodní v Prahe absolvovať aj 
profesijné BBA štúdium. Absolvo-
vaním tohto programu študent 
získava po troch rokoch dva ti-
tuly na dvoch vysokých školách.

FAKULTA MASMÉDIÍ
Marketing a médiá sú nevyhnut-
ným trendom súčasnosti, preto 
sa Fakulta masmédií veľmi dô-
sledne zameriava na výchovu 
profesionálov v akreditovaných 
programoch Mediálna komu-
nikácia (Bc.), Dizajn médií (Bc.)
a Masmediálna a marketingová 
komunikácia (Bc., Mgr., PhD., 
PhDr.). Na tejto fakulte je dôle-
žitosť prepojenia teoretických 
vedomostí s praxou najsilnejšia, 
preto fakulta vytvorila Mediál-
ne centrum. Špičkovo zariade-
ný priestor umožňuje študen-
tom prácu v profesionálnom 
televíznom štúdiu, rozhlasovom 
štúdiu, fotoateliéri a v multime-
diálnych učebniach. Študenti ne-
ustále vytvárajú vlastné projekty, 
filmy či relácie, ktoré sa stávajú 

ich vlastným portfóliom a slúžia 
ako skvelý odrazový mostík pri 
hľadaní zamestnania. 

FAKULTA  INFORMATIKY
Fakulta informatiky PEVŠ vycho-
váva profesionálov v oblasti IT
v programe „Aplikovaná informa-
tika“ (Bc., Mgr., RNDr.) Technolo-
gické trendy aplikované v praxi 
sa tak stávajú prioritou, preto 
fakulta neustále inovuje svoje 
priestory, technológie a vzdelá-
vací systém. Venuje sa tiež tvorbe 
a aplikácii virtuálnej a rozšírenej 
reality či programovaniu počí-
tačových hier. Benefitom štúdia 
je aj možnosť externého štúdia
a flexibilný harmonogram pred-
nášok, ktorý študentom umož-
ňuje pracovať v IT firmách už 
počas štúdia. Študenti Fakulty in-
formatiky môžu navyše využívať 
päť IT labov: Laboratórium Lego 
robot, Laboratórium virtuálnej
a rozšírenej reality, Laboratórium 
sieťových technológií, Labora-
tórium testovania použiteľnosti
a Laboratórium Priemysel 4.0.

Základné informácie
pre uchádzača
o štúdium

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
28. 2. 2020

DNI OTVORENÝCH DVERÍ: 

l  FAKULTA PRÁVA 

l  FAKULTA PSYCHOLÓGIE 

Tomášikova 20, Bratislava

24.1. 2020 / 21.2. 2020 / 15.5. 2020 

l  FAKULTA MASMÉDIÍ 

l  FAKULTA INFORMATIKY

l    FAKULTA EKONÓMIE

A PODNIKANIA

Tematínska 10, Bratislava

31.1. 2020 / 28.2. 2020 / 22.5. 2020

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
formou e-prihlášky na:

www.paneurouni.com

KONTAKT :
www.paneurouni.com 

Paneurópska vysoká škola n.o. 

Tomášikova 20

820 09 Bratislava

INFOLINKA PRE UCHÁDZAČOV:
+421 910 271 246 
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INZERCIA

Množstvo papiera, ktoré sa 
na fakultách vysokých škôl 
spotrebuje pri seminárnych 
prácach alebo protokoloch 
z laboratórnych cvičení, 
je alarmujúce. 

Katedra fyzikálnej a  te-
oretickej chémie Prí-
rodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenské-
ho v  Bratislave sa roz-

hodla prejsť na elektronickú formu 
protokolov z  laboratórnych cvičení 
a ušetriť tak obrovské množstvo pa-
piera.

Iniciátor celej zmeny, RNDr. Erik 
Szabó hovorí: „Povedali sme si dosť 
zbytočného míňania papiera a  vo 
väčšine cvičení sme prešli alebo 
postupne prechádzame, na systém 
‚paperless‘.“

Papiera sa 
zbavovali postupne

Bezpapierovú výučbu laboratór-
nych cvičení budovali na katedre 
niekoľko rokov. 

„Univerzitnú e-learningovú plat-
formu Moodle sme najprv využívali 
len na vešanie pracovných postu-
pov. Oproti bežným skriptám mali 
elektronické materiály veľkú výho-
du – odstraňovať chyby a  zlepšovať 
experimenty môžete zo dňa na deň, 
nemusíte s tým čakať na nové vyda-
nie skrípt. Bol to zároveň silný hnací 
motor celkového zvyšovania kvality 
našich experimentálnych úloh,“ 
ozrejmil Erik Szabó. Paradoxne, prá-
ve praktické cvičenia boli pre tieto 
zmeny ako stvorené.

„Protokoly cvičení z  fyzikálnej 
chémie obsahujú množstvo tabu-
liek a  grafov, ktoré študent, tak či 

Zbohom papierové 
protokoly aj seminárky
Viaceré fakulty vyhlásili boj zbytočnému plytvaniu papierom

onak, vyrába v  počítači. Bolo len 
otázkou času, kedy prestaneme od 
študentov žiadať, aby nám svoje 
protokoly nosili vytlačené a  začne-
me ich známkovať v  elektronickej 
podobe,“ hovorí Dr. Táňa Sebechleb-
ská, ktorá rozšírila bezpapierové vy-
učovanie aj v ďalších cvičeniach na 
katedre.

Hodnotenie je teraz 
flexibilnejšie

Obaja pracovníci katedry hovo-
ria, že nie všetko bolo pri zavádzaní 
bezpapierovej výučby jednoduché. 

„Pri papierovej forme sa dalo na-
príklad o  dosť rýchlejšie študentovi 
osobne vysvetliť a  prstom priamo 
na papieri ukázať, kde je chyba, 

ktorú treba opraviť. V  elektronickej 
komunikácii sa táto možnosť strá-
ca a  napísať študentovi hodnotenie 
protokolu písomne trvá o  poznanie 
dlhšie. Na druhej strane, prináša 
to istú fl exibilitu. Študent si naše 
komentáre môže prečítať viackrát 
a v čase, ktorý si sám určí. A čo treba, 
stále dopĺňame osobnými konzultá-

ciami,“ ozrejmuje Szabó. Dodáva, že 
teraz majú omnoho lepšiu predstavu 
o tom, ako ich experimenty fungujú.

„Údaje vo vytlačených protoko-
loch sa nedali ďalej spracúvať, ale 
s  elektronickými protokolmi nám 
postupne vzniká aj masívna data-
báza údajov, ktorá nám raz môže 
významne poslúžiť. V neposlednom 
rade, vďaka elektronickému opravo-
vaniu protokolov sme vedeli zabez-
pečiť aj väčšiu objektívnosť znám-
kovania,“ tešia sa obaja učitelia. 

„Keďže protokol teraz nemusí 
opravovať ten vyučujúci, s  ktorým 
cvičenia prebiehajú, vedeli sme si 
opravovanie rozdeliť tak, aby rov-
nakú úlohu opravoval vždy ten istý 
človek. V  konečnom dôsledku nám 
to istý čas aj ušetrilo a študent prí-
de do kontaktu s  väčším počtom 
z nás,“ dodáva Táňa Sebechlebská.

Študenti zareagovali na tieto zme-
ny pozitívne. Zbavenie sa papiera 
vnímajú ako krok, ktorý je nielen 
ekologický, ale aj modernizačný a po-
stupne sa zrejme stane štandardom.

Ekonómovia zaviedli 
ekologické seminárky

Papierom začali v  tomto akade-
mickom roku šetriť aj na Národo-
hospodárskej fakulte Ekonomickej 
univerzity v Bratislave.

Od októbra minulého roka štu-
denti už nesmú odovzdávať semi-
nárne práce v papierovej podobe, ale 
len v elektronickej forme.

„Chceme tak šetriť nielen prí-
rodu, ale aj fi nančné prostriedky 
študentov, ktoré môžu byť použité 
efektívnejšie,“ povedala Erika Pas-
toráková, dekanka fakulty.

(or) © SME

FOTO – TOMÁŠ HRIVNÁK

Dr. Sebechlebská a Dr. Szabó sa lúčia s poslednými papierovými protokolmi, ktoré odchádzajú do zberu. 

Náhrada vo forme elektronických protokolov (na obrazovke vľavo) bola jednoznačne správnym krokom vpred.
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K popularite antropológie 
u stredoškolákov na Slovensku 
prispel seriál Kosti, ale 
aj iné kriminálne filmy, 
v ktorých vystupujú forenzní 
antropológovia. Dnes sa už 
antropológovia uplatňujú 
aj v nemocniciach, môžu 
pracovať v genetických 
laboratóriách, v centrách 
asistovanej reprodukcie 
i na transplantačných 
oddeleniach.

Adam Števanka a  Karo-
lína Mendelová majú 
za sebou trojročné ba-
kalárske štúdium na 
Prírodovedeckej fakul-

te Univerzity Komenského v  Brati-
slave. 

Karolína sa sem dostala ciele-
ne, na Gymnáziu Ivana Horvátha 
v Bratislave maturovala z chémie aj 
z biológie, chcela študovať medicín-
sku biológiu, viac sa venovať člove-
ku. Splnilo sa jej to. Na medicínskej 
biológii, čo je špecializovanejšia 
verzia biológie, mala viac fyziky, 
matematiky, trochu informatiky, 
no a, samozrejme, gro molekulárnej 
biológie.

Adam mal síce pôvodne po ma-
turite na gymnáziu v  Topoľčanoch 
namierené študovať do Olomouca 
zubarinu, a  biológia na Prírodove-
deckej fakulte UK bola až záložný 
plán. Do Olomouca ho nezobrali. 
Dnes hovorí, že všetko je tak, ako 
malo byť, zostal na biológii a našiel 
sa v nej. 

Dnes sú obaja v  prvom ročníku 
magisterského štúdia na katedre 
antropológie, vybrali si odbor, ktorý 
sa zaoberá človekom. 

Bakalárske práce už robili s  té-
mami antropológie. Adam si vybral 
kriminalistickú a klinickú antropo-
lógiu, Karolína mala archeologickú 
tému.

A či má niečo spoločné s ich štú-
diom seriál Kosti?

„Keď som nemal toľko vedomos-
tí z  antropológie, aj ma kriminálky 
a seriály trochu ovplyvnili, ale teraz, 
keď tomu viac rozumiem, tak sa pri 
pozeraní fi lmov len tak pousmejem. 
Lebo ono to tak reálne nefunguje 
ako vo fi lme,“ povedal Adam. 

Najskôr všeobecná biológia
Prijímacie pohovory sa robia 

z  biológie a  chémie v  rozsahu stre-
doškolského učiva. Tí, čo absolvo-
vali olympiády alebo rôzne prírodo-
vedné súťaže, môžu byť prijatí aj bez 
prijímačiek.

Adam hovorí, že prvý ročník je 
taký chemický, je tu veľa anorganic-
kej aj organickej chémie, už tu mali 
skúšku z  antropológie, ťažká bola 
biochémia. 

Prvé dva bakalárske roky sú zo-
stavené zo základných predmetov 
z  jednotlivých oblastí biológie, od 
zoológie, genetiky, botaniky cez mo-
lekulárnu biológiu, anatómiu člove-
ka až po antropológiu.

Prvý ročník študentov preosial, 
veľa ľudí si už v  zimnom semestri, 
keď mali organickú a  anorganickú 
chémiu, povedalo, že je to pre nich 
príliš náročné. Odišli. 

Ako sa stať „Kosťou“, forenznou 
antropologičkou Brennanovou
Najskôr sa študuje všeobecne biológia, až neskôr si študent vyberá zameranie – katedru

Michaela Dörnhöferová pripravuje kosti na hodinu porovnávacej anatómie.

Študenti, ktorí sa chcú zamerať na historickú antropológiu, chodia 

na archeologické výskumy a podieľajú sa na vykopávkach. 

Adam a  Karolína sa zhodujú, že 
výhodu majú tí, ktorí maturovali 
z biológie a chémie. Karolína dodá-
va, že sa dá biológia študovať aj bez 
maturity z biológie, ale potom je to 
náročnejšie.

„V  druhom ročníku, keď sú štu-
denti už zorientovaní, čo štúdium 
obsahuje, sa uchádzajú o pozíciu na 
konkrétnej katedre s  daným zame-
raním,“ dopĺňa odborná asistentka 
na Katedre antropológie Prírodove-
deckej fakulty UK Michaela Dörn-
höferová, ktorá ich učí porovnáva-
ciu anatómiu. Aj ona túto katedru 
vyštudovala, hovorí, že antropológia 
sa pre ňu stala jasnou voľbou a ne-
menila by. 

„Učarovali mi kosti, aj preto som 
si vybrala predmet, v ktorom sa štu-
denti učia rozpoznať ľudské kosti od 
tých, čo nemajú ľudský pôvod. Na 

cvičeniach sa to učia na skutočných 
kostiach,“ hovorí Michaela Dörnhö-
ferová, ktorá sa venuje historickej 
antropológii, paleopatológii a  čias-
točne forenznej antropológii.

Študenti majú prax až v  rámci 
diplomovej práce, tá je viazaná na 
výskum. 

„Ak sa študenti chcú zamerať na 
historickú antropológiu, spracú-
vať a  vyhodnocovať kostrové pozo-
statky, tak je ideálne, ak sa aktívne 
zúčastňujú na archeologických vý-
skumoch, ‚vykopávkach‘. Sú to pre 
nich veľmi dôležité skúsenosti po-
čas magisterského štúdia,“ doplnila 
odborná asistentka. 

Magisterské štúdium
Po nástupe na magisterské štú-

dium už majú Karolína a Adam iba 
špecifi cké predmety na katedre an-

tropológie,  ktoré súvisia iba s  ich 
odborom. „Štúdium sa nám zmenilo 
dosť výrazne,“ hovoria. Predmety, 
ktoré sa študenti učia, nie sú len 
 teoretické, sú spojené s praktickými 
cvičeniami.

Už teraz vo štvrtom ročníku oba-
ja robia na výskume k  diplomovej 
práci. 

Adam sa v  diplomovke bude ve-
novať odtlačkom rúk detí v  ma-
terskej škôlke, bude skúmať, či sa 
z  odtlačku dá zistiť pohlavie a  vek 
malých detí. Odoberá im špeciál-
nym farbivom odtlačky, prikladá ich 
na papier, potom ich bude vyhodno-
covať podľa rôznych bodov. „Z  toho 
odtlačku sa dá vyčítať veľa vecí, spo-
jitosti s  chorobami, s  genetickými 
predispozíciami,“ hovorí Adam. 

Karolína bude dvoma metódami 
porovnávať nohy dospelých, z  od-

beru odtlačkov nôh bude zisťovať, 
ktorá metóda je spoľahlivejšia. A čo 
sa dá vyčítať z  odtlačkov nôh do-
spelých? „Napríklad výška človeka, 
či má plochú nohu alebo kratšiu, či 
mu chýbajú prsty,“ spresňuje Karo-
lína.

Uplatnenie je široké
Nedá sa povedať, že každý, kto 

skončí antropológiu, robí aj an-
tropológa. Absolventi majú širšie 
uplatnenie, pracujú v  rámci fakúlt 
vysokých škôl, v múzeách ako kurá-
tori antropologických zbierok, v kri-
minalisticko-expertíznom ústave, 
vo farmaceutických fi rmách. 

V  praxi by sa určite zišlo viac 
 antropológov, ako je absolventov. 
Podľa Michaely Dörnhöferovej by 
bolo  ideálne, keby každá väčšia ne-
mocnica mala klinického antropo-
lóga. 

„V oblasti forenznej antropológie 
by sa oplatilo podporovať spoluprá-
cu súdny lekár verzus antropológ, 
a to nielen v rámci Bratislavy, ale aj 
v  ďalších regiónoch,“ hovorí Dörn-
höferová. 

Dosť absolventov sa dnes už 
uplatňuje aj v  poisťovniach, kde 
pracujú na oddeleniach, čo sa za-
oberajú naceňovaním poistných 
škôd v súvislosti so zdravotnou po-
istkou. Sú aj likvidátormi poistných 
udalostí súvisiacich so zdravotným 
alebo životným poistením. 

„Uplatnenie absolventa závisí od 
toho, či chce študent pracovať ve-
decky. Tým, že je štúdium všeobec-
né, postupne študenti nadobudnú 
zručnosti a  môžu pracovať v  gene-
tických laboratóriách, v  centrách 
asistovanej reprodukcie, teda v rôz-
nych medicínskych oblastiach,“ po-
vedala Michaela Dörnhöferová.

Jarmila Horáková © SME

FOTO – ARCHÍV M. D.

Dobré vedieť

Kde sa dá 

antropológia študovať

 Fyzická, teda biologická 

antropológia sa dá 

študovať na Slovensku 

na Prírodovedeckej fakulte 

UK v Bratislave, na Fakulte 

prírodných vied Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre 

a na Fakulte humanitných 

a prírodných vied Prešovskej 

univerzity v Prešove. 

Na Fakulte sociálnych 

a ekonomických vied UK 

v Bratislave sa dá študovať 

sociálna antropológia.

 Najširšie zameranie má 

Katedra antropológie na 

Prírodovedeckej fakulte UK 

v Bratislave, kde sa venujú 

historickej, kriminalistickej, 

vývinovej a klinickej 

antropológii, genetike 

človeka a ergonómii. 
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Príď sa presvedčiť na fakultné dni otvorených dverí:
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Špecializáciu lekári získajú 
rýchlejšie aj v odboroch 
pediatria, infektológia, klinická 
imunológia a alergiológia.

Od 1. januára tohto ro-
ku sa odborné štú-
dium lekárov špe-
cialistov v  odboroch 
psychiatria a  detská 

psychiatria skráti o  jeden rok. Mi-
nisterstvo zdravotníctva upravilo 
dĺžku špecializačného štúdia z  pia-
tich na štyri roky. 

Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliá-
šová tento krok odôvodnila nedo-
statkom lekárov v  praxi, ktorý po-
ciťuje Slovensko, ale aj veľa iných 
krajín Európskej únie. 

Taktiež sa ustanovujú minimál-
ne štandardy pre špecializované 
a  certifi kačné študijné programy 
a  študijné programy sústavného 
vzdelávania a  ich štruktúra, a  to 
s  účinnosťou od 1. januára tohto 
roka.

Samotní lekári si však myslia, že 
ide len o čiastkový krok, ktorý prob-
lém s  nedostatkom medikov nevy-
rieši.

Tri roky stačili aj 
pred vstupom do EÚ

Skrátenie dĺžky špecializačného 
štúdia v odboroch psychiatria a det-
ská psychiatria predsedníčka odbor-
nej sekcie psychiatrie Slovenskej le-

Psychiatrom sa stanete o rok skôr
Niektorým študentom medicíny sa štúdium o rok skráti 

kárskej komory Kornélia Fabišíková 
považuje za dobré rozhodnutie.

„Považujem to za rozumnú vec, 
veď pred vstupom Slovenska do EÚ 
bola dĺžka špecializačného štúdia 
iba tri roky a bola dostačujúca,“ po-
vedala predsedníčka odbornej sek-
cie psychiatrie Slovenskej lekárskej 
komory Kornélia Fabišíková. 

Prednostka kliniky Detskej 
psychiatrie Lekárskej fakulty UK 
v  Bratislave Jana Trebatická ne-
súhlasí, považuje päťročné štú-
dium za adekvátne a nemyslí si, že 
by  medikov odrádzala práve dĺžka 
štúdia. „My sme evidovali záujem 
medikov o  náš odbor, ale nevedeli 
sme im poskytnúť miesto, nedoká-

žeme ich zamestnať,“ dodala Tre-
batická. 

Prvé lastovičky
K  zmenám prišlo aj v  odbore 

infektológie, klinickej imunoló-
gie a  alergiológie. Lekári, ktorí sa 
v  nich chceli atestovať, sa museli 
vzdelávať až deväť rokov. Po novom 

sa im  odborná príprava skráti na 
päť rokov. 

„Zefektívnil sa systém štúdia. Po 
novom sa v  uvedených špecializá-
ciách započíta do štúdia dvojročný 
pediatrický kmeň. Pre zjednodušené 
vysvetlenie – k  pacientom do systé-
mu sa  dostanú z  pôvodných devia-
tich rokov štúdia v  uvedených  špe-
cializáciách už po piatich rokoch,“ 
povedala Eliášová.  „Ministerstvo 
zdravotníctva uviedlo tieto odbor-
nosti do praxe ako prvé lastovičky, ak 
sa ukáže, že sú potrebné zmeny aj pri 
ďalších, ministerstvo pripúšťa disku-
siu,“ dodala hovorkyňa Eliášová. 

Marián Kollár, prezident Sloven-
skej lekárskej komory, povedal, že 
toto opatrenie prinesie malé navŕ-
šenie lekárov, ale určite to nevyrieši 
problém nedostatku lekárov vo všet-
kých špecializáciách. 

Či kratšia prax naozaj priláka 
špecialistov, ukáže len čas. 

Jarmila Horáková © SME

K zmenám 
prišlo aj 
v odbore 
infektológie, 
klinickej 
imunológie 
a alergiológie.

Špecializačné štúdium v odbore psychiatria a detská psychiatria sa o rok skráti. ILUSTRAČNÉ FOTO – ADOBE STOCK



12 E-MAIL servis@sme.sk Február 2020VYSOKÉ ŠKOLY

Dve fakulty Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne už majú akreditované 
profesijne orientované 
programy. Počet prijatých 
študentov bude závisieť nielen 
od záujmu uchádzačov, ale 
aj od dohody s jednotlivými 
priemyselnými partnermi. 

Trenčianska univerzita Alexan-
dra Dubčeka v  Trenčíne rea-
guje na požiadavky zamestná-

vateľov, ktorým chýbajú odborníci. 
V  spolupráci so zamestnávateľmi 
tohto regiónu pripravili dve jej fa-
kulty dva profesijne orientované 
programy. 

Štúdium bude trvať štyri roky 
a podstatná časť vzdelávania sa bude 
konať priamo v  spolupracujúcich 
podnikoch.

Fakulta špeciálnej techniky má 
akreditovaný bakalársky študijný 
odbor Automobilové inžinierstvo 
a Fakulta priemyselných technológií 
bakalársky študijný odbor Materiály 
a technológie pre automobilový prie-
mysel.

„Fakulta špeciálnej techniky dis-
ponuje vhodným priestorovým záze-
mím, prístrojovou technikou a labo-
ratóriami a jej súčasťou je Výskumné 
centrum pre testovanie a diagnosti-
ku kvality materiálov,“ spresnil jej 
dekan Viliam Cibulka.

Projekty pre nové bakalárske, 
profesijne orientované 
študijné programy, v ktorých 
by absolventi mali skončiť 
po štyroch rokoch, podali na 
ministerstvo školstva viaceré 
univerzity. Je to reakcia na 
výzvu Vysoká škola pre prax.

Niektoré fakulty vy-
sokých škôl chcú už 
v  akademickom roku 
2021/2022 otvárať pro-
fesijne orientované 

bakalárske študijné programy. Bude 
sa tak diať v spolupráci so zamestná-
vateľmi v danom sektore.

Študenti by na vysokej škole štu-
dovali iba štyri roky, nepokračovali 
by v inžinierskom štúdiu. 

O  tom, ktoré študijné programy 
získajú štatút profesijných bakalá-
rov, rozhodne ministerstvo školstva, 
ktoré ako vyhlasovateľ výzvy Vysoká 
škola pre prax, posudzuje podané ná-
vrhy vysokých škôl. 

Projekty je možné podávať ešte do 
konca februára tohto roku. 

Návrhy z techník
Spomedzi siedmich fakúlt Žilin-

skej univerzity v  Žiline prejavila 
záujem otvárať profesijné študijné 
programy iba Fakulta prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov. 

„Tá pripravuje akreditáciu dvoch 
takýchto programov pre oblasť le-

Trenčianska univerzita bude prijímať 
na dva profesijne o rientované programy

Štúdium bude trvať štyri roky.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity pripravuje akreditáciu dvoch profesijných 

študijných programov - pre oblasť leteckej dopravy a oblasť železničnej dopravy. 

Uchádzači budú prijatí na zákla-
de výsledkov zo štúdia na strednej 
škole a absolvovanej maturity a tiež 
pohovorov, na ktorých sa zúčastnia 
aj priemyselní partneri. Súčasťou po-
hovorov bude aj test z matematiky.

Prijatí študenti budú dostávať od 
zamestnávateľov podnikové štipen-
dium. Jeho výška bude približne 120 
eur mesačne v prvých rokoch štúdia 
a v treťom roku 450 eur, plus bonus 
za dosahované študijné výsledky.

Pred akreditáciou sú ďalšie 
profesijné programy

Trenčianska univerzita sa zapojila 
aj do projektu Vysoká škola pre prax, 
ktorý podporuje prepojenie vzdelá-
vania s  potrebami praxe a  súvisí aj 
s čerpaním eurofondov. 

Aktívne tak reagovala na výzvu 
v  rámci operačného programu Ľud-
ské zdroje a podala žiadosť o fi nanč-
ný príspevok na prípravu ďalších 
troch profesijne orientovaných ba-
kalárskych študijných programov. 

Fakulta sociálno-ekonomických 
vzťahov pripravuje študijný program 
Získavanie a  výber zamestnancov 
v  priemyselných podnikoch, na Fa-
kulte špeciálnej techniky vznikne 
študijný program Manažér výrob-
ných procesov a  na Fakulte prie-
myselných technológií študijný 
program Počítačová podpora v  stro-
járskom priemysle.

„Aktuálne prebieha na minister-
stve školstva jeho hodnotenie,“ po-
vedala Lucia Petríková, hovorkyňa 
univerzity. 

Na tvorbe všetkých nových štu-
dijných štvorročných bakalárskych 
profesijných odborov sa podieľali po-
tenciálni partneri z praxe.

V  prípade kladného hodnotenia 
a  po získaní akreditácie by fakulty 
spomínané študijné programy otvo-
rili v školskom roku 2021/2022. 

Jarmila Horáková © SME
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„Už teraz univerzita pri oboch 
týchto programoch spolupracuje 
s dvanástimi zamestnávateľmi kraja 
a rokuje s ďalšími,“ povedal Jozef Ha-
bánik, rektor univerzity.

„Momentálne sa pripravujú s uve-
denými zamestnávateľmi podmien-
ky prijímacieho konania a  predsta-
venie študijných programov pre 
študentov na výstavách, v médiách, 
chystá sa samostatná webová strán-
ka a tlačené materiály, kde univerzi-

ta taktiež spolupracuje so zamestná-
vateľmi,“ dodal Habánik.

Pohovory aj 
so zamestnávateľmi

Počet prijatých študentov v oboch 
profesijne orientovaných progra-
moch bude závisieť nielen od záujmu 
uchádzačov, ale aj od dohody s  jed-
notlivými zamestnávateľmi. 

Predpoklad je zatiaľ desať študen-
tov pre každý študijný program.

Fakty

Nové 

bakalárske odbory

 Na Fakulte špeciálnej 

techniky si študenti 

budú môcť podávať 

prihlášku aj na úplne 

nový bakalársky 

program Automobilové 

inžinierstvo.

 Na Fakulte priemyselných 

technológií na študijný 

program Materiály 

a technológie pre 

automobilový priemysel.

Finálny štvorročný bakalársky 
program chcú aj ďalšie univerzity
Štúdium by malo byť finálne, nepočíta sa v ňom s pokračovaním na inžinierskom štúdiu

teckej dopravy a  oblasť železničnej 
dopravy,“ povedala Renáta Švarcová, 
vedúca oddelenia pre vzdelávanie Ži-
linskej univerzity. Dekan fakulty Mi-
loš Poliak spresnil, že ide o program 
profesionálny pilot a  výpravca v  že-
lezničnej doprave.

Technická univerzita vo Zvolene 
pripravuje na akreditáciu päť pro-
fesijne orientovaných bakalárskych 
študijných programov. Drevárska 

fakulta chce akreditovať študijný 
program Ochrana pred požiarmi 
a záchranné služby a Počítačovo pod-
porovanú technickú prípravu výro-
by v  drevospracujúcom priemysle. 
Fakulta ekológie a environmentalis-
tiky navrhuje Odpadové hospodár-
stvo v praxi a Environmentálny ma-
nažment v  praxi. Fakulta techniky 
má záujem o Manažérstvo prevádzky 
dopravnej a energetickej techniky.

Na Slovenskej technickej univer-
zite v  Bratislave od roku 2017  jeden 
študijný program takzvaného profe-
sijného bakalára už funguje, a  to na 
Strojníckej fakulte s názvom Prevádz-
kový technik dopravnej a  výrobnej 
techniky. V troch ročníkoch ho aktu-
álne navštevuje celkovo 43 študentov.

„Prví absolventi programu budú 
končiť práve v tomto roku a to bude 
aj príležitosť pre STU zhodnotiť prie-

beh a  výsledky študijného progra-
mu, zanalyzovať prínosy a riziká a až 
na základe tejto analýzy bude STU 
prijímať rozhodnutia, či bude tento 
typ študijných programov ďalej roz-
víjať,“ povedal hovorca univerzity 
Fedor Blaščák. 

Nie všade budú ťažiskové
Niektoré fakulty Univerzity Ko-

menského v  Bratislave uvažujú aj 
o  akreditácii študijného programu 
profesijný bakalár. „Pre Univerzi-
tu Komenského, ktorá má status 
výskumnej univerzity, však takéto 
programy nebudú ťažiskové,“ odpo-
vedala Lenka Miller, hovorkyňa uni-
verzity.

V  súčasnosti má Univerzita Ko-
menského päť takýchto študijných 
programov, a  to na Jesseniovej le-
kárskej fakulte v  Martine a  na Far-
maceutickej fakulte. Ide o  odbory 
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, 
verejné zdravotníctvo a zdravotnícke 
a diagnostické pomôcky.

Projekty na prípravu profesijne 
orientovaných študijných progra-
mov podala tiež Slovenská poľno-
hospodárska univerzita, Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici alebo 
Prešovská univerzita v Prešove.

Univerzity budú môcť nové študij-
né programy ponúknuť až potom, keď 
im budú doručené priznané práva. 

Jarmila Horáková © SME

ILUSTRAČNÉ FOTO – TASR
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BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

STRÁŽ PRÍRODY
(študijný odbor ekologické
a environmentálne vedy)

Je zameraný na štúdium a vzdelávanie
v oblasti všeobecnej a aplikovanej eko-
lógie, ochrany prírody, obnoviteľných 
i neobnoviteľných prírodných zdrojov, 
v biológii, manažmente, informačných 
technológiách, sociálnych a humanit-
ných vedách.
Dôraz je kladený taktiež na získanie 
základných zručností potrebných pri 
realizovaní vedeckého výskumu. To za-
hŕňa plánovanie a realizáciu vlastného 
výskumného projektu, nadobudnutie 
praxe pri získavaní vlastných dát v teré-
ne a laboratórnych analýzach, štatistic-
kom spracovaní údajov a skúseností s 
písaním vedeckého článku, ako aj mož-
nosťou publikovať svoje vlastné výsledky 
výskumu v medzinárodných vedeckých 
časopisoch. Absolvent je pripravený 
tak, aby bol schopný na základe integ-
rácie poznatkov z ekológie, biotických a 
abiotických zložiek prostredia, geogra-

fických a ďalších vedných disciplín, ako 
aj poznatkov z praktických predmetov, 
uplatňovať základné princípy ekológie
a ochrany krajiny v adekvátnych profe-
siách včítane aplikovaného biologického 
výskumu.
Uplatnenie absolventov je predovšetkým 
v ochrane prírody a životného prostredia 
v pozícii strážcov prírody ako aj vedec-
kých pracovníkov v environmentálnom 
výskume. Ústav disponuje špičkovými za-
riadeniami v oblasti molekulovej biológie, 
zobrazovacej röntgenológie, termovízie, 
mikroskopie, ekotoxikológie. Vzhľadom 
na získané vedomosti a zručnosti môžu 
absolventi pracovať aj v múzeách, lesníc-
tve, požiarnych zboroch, atď. Vzdelanie 
dáva významné možnosti uplatnenia sa 
v súkromnom sektore, predovšetkým v 
cestovnom ruchu (profesionálni sprie-
vodcovia v prírode) a organizáciách zao-
berajúcich sa kynológiou, jazdectvom či 
alpinizmom.

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

ALPÍNSKA A VYSOKOHORSKÁ EKOLÓGIA
(Študijný odbor ekologické
a environmentálne vedy)

Prečo študovať alpínsku ekológiu?
Alpínske prostredie zažíva v posledných 
obdobiach obrovské zmeny s reálnym eko-
nomickým dopadom na okolité i vzdiale-
nejšie krajiny. Pri rýchlo sa meniacej klíme 
sa mení aj integrita alpínskych ekosysté-
mov, ovplyvnené sú tisíce druhov rastlín a 
živočíchov. Dochádza k radikálnemu ústu-
pu ľadovcov ako zdrojov vody v horských 
údoliach predovšetkým v letnom a hlavne 
jesennom období, zaniká schéma tradič-
ného pol'nohospodárstva, mení sa kva-
litatívne zloženie tečúcej vody, ustupujú 
endemické a reliktné druhy bioty. Vodné 
zdroje, elektrárne a priehrady vo vysokých 
horách dnes poskytujú už inú ako plánova-

nú kapacitu energie či zavlažovania, mení 
sa ekonomika vodného a drevospracujú-
ceho hospodárstva, menia sa podmienky 
turistického priemyslu i závislosti ekono-
miky regiónov na ňom.
Ciel'om magisterského študijného progra-
mu alpínska a vysokohorská ekológia je 
vychovať mladých vedeckých pracovníkov 
zameraných na riešenie hore uvedených 
problémov.
Kombinácia teórie a praxe je zásadou pre 
štúdium študijného programu, čím budú 
študentom poskytnuté potrebné teoretic-
ké poznatky, ako aj praktické skúsenosti 
vyžadované pre budúcu profesiu pracov-
níka výskumu.

RIADITEĽ
prof. RNDr.

Marián Janiga, CSc.

Termín podania prihlášky 

uchádzačov na akreditovaný 

študijný program STRÁŽ 

PRÍRODY (1. stupeň) je do 

31.03.2020, prípadné 2. kolo

do 07.08.2020 a na akreditovaný 

študijný program ALPÍNSKA

A VYSOKOHORSKÁ EKOLÓGIA 

(2. stupeň) je do 30.04.2020, 

prípadné 2. kolo do 07.08.2020.

https://vzdelavanie.uniza.sk/
prijimacky/

DEŇ ODVORENÝCH DVERÍ  BUDE

3. apríla 2020 od 11.00 hodiny
 

05956 Tatranská Javorina 7

tel./fax.: +421 52 449 9108

web: www.vuvb.uniza.sk

Výskumný ústav vysokohorskej biológie
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Výskumný ústav vysokohorskej biológie je vedecká ustanovizeň 
Žilinskej univerzity. Jeho hlavným poslaním je výskum na všetkých 
úrovniach biologickej organizácie, od molekúl až po alpínske 
ekosystémy. Bol založený v roku 2000 ako centrum pre rozvoj 
alpínskeho biologického výskumu v Západných Karpatoch. 
Zabezpečuje výskum pre lepšie pochopenie jedinečných biologických
a fyzikálnych procesov vo vysokohorských systémoch.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Cestná doprava, Železničná 
doprava, Letecká doprava, Pro-
fesionálny pilot, Vodná doprava, 

Dopravné služby v osobnej 
doprave, Poštové technológie a 
služby, Zasielateľstvo a logistika, 
Expertízna činnosť v cestnej 
doprave, Distribučné technoló-
gie a služby, Ekonomika a ma-

nažment podniku, Elektronický 
obchod a manažment, Finančný 
manažment.

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Cestná doprava, Železničná 
doprava, Letecká doprava,
Technológia údržby lietadiel, 
Vodná doprava, Zasielateľstvo
a logistika, Poštové inžinierstvo, 
Finančný manažment, Ekono-
mika a manažment podniku, 
Elektronický obchod a ma-
nažment, Expertízna činnosť
v cestnej doprave.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Dopravná technika a techno-
lógia, Poštové technológie, 
Dopravné služby, Ekonomika
a manažment podniku, Ekono-
mika dopravy, spojov a služieb.

DEKAN: prof. Ing.
Miloš POLIAK, PhD.

Fakulta prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov je z pohľadu 
počtu študentov a zamestnan-
cov najväčšou fakultou Žilinskej 
univerzity v Žiline, ktorá úspešne 
prešla komplexnou akreditáciou 
a umiestnila sa na poprednom 
mieste medzi univerzitami v SR. 
Fakulta zabezpečuje výchovu mla-
dej generácie, vedeckovýskumnú 
činnosť a prípravu odborníkov pre 
prax formou jedinečných študij-
ných programov, v ktorých má 
fakulta na Slovensku, ale aj v ČR 
dlhodobú a bezkonkurenčnú tra-
díciu. Fakulta každoročne sleduje 
uplatnenie svojich absolventov
v praxi. Väčšina absolventov na-
chádza uplatnenie v odbore doma
i v zahraničí.
Študenti Žilinskej univerzity počas 
svojho štúdia  majú veľa možností 
absolvovať časť štúdia
v zahraničí na mnohých špičko-
vých európskych univerzitách a 
zároveň získať finančné prostried-

ky na pokrytie nákladov spojených 
so štúdiom vo forme grantov. 
Ubytovanie študentov zabezpe-
čujú moderné rekonštruované 
ubytovacie zariadenia, ktoré sú 
súčasťou univerzity.

PRIESTOR PRE ŠTUDENTOV
V rámci štúdia sa môžu študenti 
zapájať do rôznych športových, 
kultúrnych, informačných a iných 
záujmových aktivít v mnohých 
univerzitných zariadeniach, zdru-
ženiach, kluboch a študentských 
organizáciách.
Pred nástupom na  štúdium 
študent získa svoj medzinárodný 
preukaz študenta ISIC – jediný ce-
losvetovo uznávaný preukaz štu-
denta denného štúdia. Umožňuje 
využívať sieť výhod a študentských 
zliav doma i v zahraničí

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
1. KOLO do 31.3.2020 na bakalár-
ske štúdium, do 31.3.2020
na inžinierske štúdium 
2. KOLO do 14.8.2020 na bakalár-
ske štúdium ,do 14.8.2020
na inžinierske štúdium

POPLATKY
Štandardná dĺžka – bezplatné 
denné štúdium 
Nadštandardné dlhšie štúdium - 
podľa vysokoškolského zákona 
Poplatok za prijímacie konanie 
–  30 €

KONTAKT

www.fpedas.uniza.sk

Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Prečo FPEDAS
Základným poslaním

Fakulty prevádzky
a ekonomiky dopravy a spo-

jov (FPEDAS) je poskytovať 
vysokoškolské vzdelávanie
v oblasti prevádzky a tech-
nológie dopravy a spojov, 

ekonomiky a riadenia pod-
nikov rezortu dopravy, pôšt
a telekomunikácií, doprav-

ných služieb a logistiky, eko-
nomiky a riadenia podniku 
ako ekonomického, finanč-

ného, sociálneho a právneho 
systému. Orientáciou na 

rezort dopravy a spojov si 
fakulta vybudovala význam-

né postavenie ako jediná 
inštitúcia tohto zamerania 
na Slovensku. V študijných 

programoch akreditované-
ho trojstupňového univer-

zitného vzdelávania fakulta 
vychováva expertov, ktorí sú 

schopní navrhovať, riadiť
a rozvíjať dopravné, pre-
pravné a spojové systémy

a technológie, ako aj 
prevádzkové a ekonomické 

podnikové činnosti.
BP 192606
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Študentka medicíny 
JÚLIA BARTKOVÁ sa 
považuje za priemerné 
dievča z Vranova nad Topľou. 
Odlišuje sa však nesmiernou 
chuťou prijímať nové výzvy, 
stále na sebe pracovať 
a porovnávať sa s lepšími. 
Za šesť rokov na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave stihla vyhrať 
1. miesto na ŠVOČ, prednášať 
v Anglicku, stážovať 
vo Švédsku či na Taiwane 
a nazbierať skúsenosti 
v Kambodži. 

Júlia Bartková, ktorá štu-
duje na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského 
v  Bratislave, sama o  sebe 
hovorí, že nie je tradičná 

študentka medicíny. O samé áčka sa 
pri skúškach nepokúša, no stanovi-
la si svoj známkový štandard.

Prvé dva ročníky sedela podobne 
ako spolužiaci len za knihami. Po-
tom však prišla v  rámci štúdia po-
vinná prax na klinike. „Bol to môj 
prvý kontakt s  pacientmi. Zistila 
som, že ma to napĺňa a až vtedy som 
si začala samu seba predstavovať 
ako doktorku,“ opisuje medička, 
ktorá bola vždy skôr praktický typ. 

Po treťom ročníku sa vybrala na 
stáž do Švédska, kde sa jej otvorili 
oči. „Videla som, že študenti v  za-
hraničí sa nemusia učiť toľko in-
formácií naspamäť.  Oveľa častejšie 
sú v  nemocniciach, kde získavajú 
poznatky efektívnejším spôsobom,“ 
približuje Júlia. Táto forma štúdia sa 
jej hneď zapáčila.

Medicínska bublina
Náročné predmety spôsobujú, že 

študentom niekedy uniká podsta-
ta medicíny. Tá podľa Júlie spočíva 
v láske k ľuďom. „Často sa stáva, že 
medici prispôsobia svoj život štúdiu 
a skúšky sa pre nich stanú najdôle-
žitejšími.“ 

Vo Švédsku si uvedomila, že už 
nechce žiť v tejto bubline a svoj prí-
stup obrátila. „Začala som štúdium 
prispôsobovať svojmu životu. Získa-
la som tak nový nadhľad a odvtedy 
stíham oveľa viac mimoškolských 
aktivít.“

Najskôr si popri štúdiu našla bri-
gádu na chirurgickom oddelení na 
Kramároch, neskôr prešla na cen-
trálny príjem do Ružinova. „Už som 
nemala čas sedieť toľko pri knihách, 
no kompenzovala som si to nemoc-
ničnou praxou. Na skúškach som 
potom vedela svoje poznatky spo-
jiť,“ vysvetľuje študentka.

„Keď prejdete písomným testom, 
čaká vás ústna časť. Stačí, aby ste si 
vytiahli tému, ktorá vám až tak ne-
sadne a  už to nevypovedá o  vašich 
vedomostiach,“ objasňuje medič-
ka ďalší dôvod, prečo si zvolila svoj 
spôsob vzdelávania sa, v ktorom ne-
zbiera za vedomosti áčka. 

Prax v  nemocnici jej však ne-
stačila. „Vo Švédsku ma učili, že ak 
chcem robiť naozaj dobrú medi-
cínu, musím sa stále porovnávať 
s  niekým lepším.“ Videla, že všetci 
študenti tam pracovali na nejakom 
výskume, a  tak po návrate na Slo-

Keď šiestačka na medicíne 
nesedí len nad knihami
Popri náročnom odbore stíha prax, stáže aj dobrovoľnícku činnosť

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva získala Júlia ocenenie rektora Univerzity Komenského, na čo 

boli pyšní najmä jej rodičia. 

O budúcu lekárku už 

prejavilo záujem zahraničie, 

na pohovoroch boli z jej životopisu 

a praxe nadšení. Slovenskí 

zamestnávatelia sa jej, naopak 

pýtajú, prečo má toľko praxe. 

vensko začala zisťovať, aké má mož-
nosti.

Od štetcov ku skalpelu
Spočiatku vedela len to, že sa 

chce zamerať na chirurgiu. „Páči sa 
mi manuálna práca. Predtým som 
desať rokov maľovala, takže teraz 
môžem aspoň využiť svoju zručnosť 
a jemnú motoriku,“ zdôvodňuje Jú-
lia. Výskum pod vedením docenta 
Martina Boháča napokon spojila so 
svojou diplomovou prácou aj ŠVOČ 
(Študentská vedecká a odborná čin-
nosť). 

Okrem pozorovania a  vyhodno-
covania výsledkov si však študentka 
opäť dala záležať, aby nechýbala ani 
priamo pri čine. Zúčastňovala sa na 
operáciách, ktorých cieľom bolo zre-
konštruovať onkologickým pacient-
kam prsníky. Júlia pritom skúmala 
novú použitú metódu abdominálne-
ho posunu. 

„Analýza však musí pokračovať, 
zatiaľ sa novej metóde podrobilo len 
jedenásť pacientok. Taktiež je po-
trebné ich naďalej pozorovať,“ dodá-
va Júlia.

„Priemerná“ medička 
Za prácu, ktorú o  tomto zákro-

ku napísala, vyhrala na ŠVOČ prvé 
miesto. Priznáva, že s  tým vôbec 
nerátala. „Panuje u  nás názor, že 
niektoré veci môžete robiť iba vte-
dy, keď ste výborný študent. Mys-
lela som si to isté, no potom som si 
uvedomila, že ja, priemerný človek, 
môžem tiež robiť všetko, čo si zau-
mienim. Stačí chcieť na sebe pra-

covať a  využívať možnosti,“ hovorí 
šiestačka na medicíne.

Preto hľadala, čo ďalšie by moh-
la so svojím výskumom podniknúť. 
Keď našla ponuku študentskej kon-
ferencie v  Londýne, poslala im ab-
strakt svojej práce. „Na Štedrý deň 
mi prišiel mail, že ma vybrali. Netu-
šila som, koľkí študenti budú pred-

nášať, ani to o akú prestížnu univer-
zitu ide. Prišla som tam a bola som 
v šoku,“ spomína. 

Očakávala, že pôjde o  konferen-
ciu s veľkým množstvom študentov 
a malým počtom divákov. Nakoniec 
to bolo presne naopak. 

„V  zaplnenej miestnosti ešte aj 
s  obrazovkami sme prednášali iba 
štyria, pričom jediná som pochá-
dzala z  krajiny, kde sa nehovorí po 
anglicky.“ Júliu pochytila panika, 
no keď začala rozprávať, stres z nej 
mierne opadol a  počas diskusie už 
bola úplne uvoľnená. Po skončení za 
ňou dokonca prišiel plastický chi-
rurg z  King’s  College a  ponúkol jej 
stáž, na ktorej sa mohla zúčastniť aj 
vďaka grantu od Nadácie SPP. 

Stáž v Londýne
Myslela si, že prvý deň na stáži 

v  Londýne sa bude iba oboznamo-
vať s  klinikou. Nakoniec ju hneď 
nechali asistovať pri operácii. Kládli 
jej otázky, aby zistili, či naozaj ro-
zumie tomu, čo robí. Zároveň jej na 
všetko odpovedali najlepšie, ako ve-
deli. „V zahraničí sa naozaj tešia, že 
môžu učiť. U nás sú lekári radi, ak si 
v zle nastavenom systéme nájdu na 
nás čas,“ porovnáva Júlia. 

„Niektoré kliniky si dávajú pozor 
na spätnú väzbu od študentov a sna-
žia sa zlepšovať. Často sme však pra-
covali aj v málo motivujúcom pros-
tredí,“ konštatuje medička. Prístup 
je pritom podľa nej kľúčový. „Je to 
veľký rozdiel, keď sa k nám správajú 
ako k budúcim kolegom a keď to tak 
nie je. Pritom sa chceme len učiť.“ 

Dôsledkom potom môže byť, že 
mnohí študenti prestanú vidieť 
zmysel v  práci navyše. Júlia sa aj 
preto snaží odchádzať čo najčas-
tejšie do zahraničia, aby načerpala 
ďalšiu motiváciu. Zatiaľ cez letné 
prázdniny absolvovala stáže aj v Ta-
liansku, Španielsku a  na Taiwane. 
Akademický rok sa snaží využívať 
najmä na dobrovoľnícku činnosť.

Z Depaulu do Kambodže
V roku 2018 sa stala ošetrovateľ-

kou v organizácii Depaul, ktorá po-
máha ľuďom bez domova. „Nie všet-
ci sú drogisti a  alkoholici. Občas 
stačí pár nesprávnych rozhodnutí, 
zlé rodinné zázemie a tiež môžeme 
skončiť na ulici,“ upozorňuje Júlia. 

K  práci so stigmatizovanými 
skupinami ľudí inklinovala odjak-
živa. Pomáhala aj para plavcom 
a v budúcnosti by chcela ísť na istý 
čas pracovať do rozvojovej krajiny. 
„Čítala som, že o podobné projekty 
je veľký záujem, no potom to mnohí 
psychicky nezvládnu.“ Aj preto si 
minulé leto na necelé dva týždne 
„odskočila“ do Kambodže nazbierať 
skúsenosti.

„Konkrétne som navštívila  siro-
tinec pre HIV pozitívne deti, kde 
som mala možnosť na vlastnej koži 
okúsiť podmienky rozvojovej kra-
jiny. Inšpirovala ma k  tomu spo-
lužiačka, ktorá tam bola celé leto,“ 
objasňuje medička. 

Večná idealistka
Medzi Júliine najbližšie plány 

patrí dokončiť štátnice a nájsť si za-
mestnanie. Nevylučuje, že zostane 
na Slovensku, no zatiaľ si tu z  pra-
covných pohovorov odniesla len 
zvláštne skúsenosti. 

„Zamestnávatelia vedia z  môjho 
životopisu usúdiť, že som ambi-
ciózna a mám veľa praxe. Z nejaké-
ho dôvodu sa však pýtajú prečo.“ 
V zahraničí už absolvovala niekoľko 
pohovorov, ktoré prebiehali úplne 
inak. „Povedali mi, že takýto životo-
pis u absolventa často nevidia a sú 
pripravení vytvoriť mi podmienky 
na to, aby som mohla pre nich pra-
covať.“ 

Mnohí nazývajú Júliu nebojác-
nou, no ona sa nad tým vždy len 
zasmeje. „Bojím sa všetkého a stále. 
Pred odchodom do Kambodže som 
od strachu nemohla zaspať. Chcem 
však niečo zmeniť. Byť zmenou, 
ktorú chcem vidieť vo svete. To je 
moje klišé, ktoré ma naozaj moti-
vuje.“

Dominika Chrastová
FOTO – ARCHÍV J. B.

Vo Švédsku 
ma učili, že ak 
chcem robiť 
naozaj dobrú 
medicínu, 
musím sa stále 
porovnávať 
s niekým 
lepším.
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ČO VÁM PONÚKAME
FEIT UNIZA ponúka v akreditovaných 
bakalárskych, nadväzujúcich inžinierskych 
a doktorandských programoch vzdelanie, 
ktoré má perspektívnu budúcnosť. Pri-
pravujeme špičkových a dobre platených 
odborníkov, ktorí majú uplatnenie v naj-
významnejších technických odvetviach. 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:
• Automatizácia 
• Autotronika
• Biomedicínske inžinierstvo
• Elektrooptika
• Elektrotechnika
•  Komunikačné a informačné technológie 

(je možné študovať aj na Inštitúte Aurela 
Stodolu v Liptovskom Mikuláši – súčasť 
FEIT UNIZA)

•  Multimediálne technológie

Naši absolventi našli uplatnenie predo-
všetkým v týchto oblastiach:
•  Umelá inteligencia
•  Smart cities
•  Virtuálna a rozšírená realita
•  Dizajn počítačových a 3D hier
•  Elektromobilita
•  Energetika
•  Tvorba multimediálneho obsahu
•   Security a safety v doprave a priemysle
•  IKT a programovanie
•  Robotika, mechatronika
•  Biomedicína
•  Elektronika
•  Fotonika 
•  Počítačové a telekomunikačné siete

ČO OČAKÁVAME OD ŠTUDENTOV 
•  Máme záujem o motivovaných

študentov a študentky 

•  Nemusíte sa obávať matematiky a fyziky 
– pre prvákov organizujeme zdokonaľo-
vacie kurzy zo stredoškolskej matemati-
ky a fyziky 

•  Nemusíte byť expert v elektrotechnike
a IT, všetko vás naučíme

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS
•  Poskytujeme odborové a najlepším štu-

dentom aj prospechové štipendiá
(až do 1 200 eur)

•  Už počas bakalárskeho štúdia pracujú 
študenti na projektoch z partnerských 
firiem s lukratívnym ohodnotením

•  Časť štúdia môžete absolvovať v zahrani-
čí na partnerských univerzitách

•  V rámci štúdia môžete získať certifikát 
MANAŽÉR KVALITY a získať priemysel-
né certifikáty Cisco Certified Network 
Associate

•  Budete sa učiť v krásnom univerzitnom 
kampuse a moderných laboratóriách

•  Študenti bývajú v moderných
zrekonštruovaných internátoch
(prváci ich majú garantované)

•  Nástupný plat absolventa presahuje
v priemere 1 526 eur

•  Množstvo ďalších športových a spo-
ločenských aktivít, ktoré dotvárajú 
bohatý študentský život
v komunite FEITcity.

Viac sa dočítate
na našej stránke
https://feitcity.sk/      

KONTAKT
Fakulta elektrotechniky a informačných 
technológií 
Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Tel.: 041/513 20 51
e-mail: studref@feit.uniza.sk
web: https://feitcity.sk
a https://feit.uniza.sk

DEKAN: Fakulta elektrotechniky
a informačných technológií
prof. Ing. PAVOL ŠPÁNIK, PhD.

PREČO SI NÁS VYBRAŤ?
Fakulta elektrotechniky a informač-

ných technológií (FEIT UNIZA) počas 

viac než 65-ročnej histórie patrila a stále 

patrí k najvýznamnejším a najlepším 

technickým fakultám na Slovensku. 

Je rešpektovaná v domácom aj zahra-

ničnom akademickom aj odbornom 

priestore, reaguje na potreby trhu práce 

a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú 

a budú nastoľovať trendy v globálnom 

priemysle. Výsledkom interdisciplinár-

neho vzdelávania prostredníctvom 

špičkových pedagógov je až 96-per-

centná uplatniteľnosť absolventov vo 

vyštudovanom odbore s nadštandard-

ným mzdovým ohodnotením.

PRIJÍMACIE KONANIE:
Na bakalárske štúdium budú prijí-

maní uchádzači bez prijímacích skú-

šok (okrem uchádzačov o štúdium 

š tudijné ho programu multimediálne 

technológie s úplným stredným vše-

obecným vzdelaním alebo úplným 

stredným odborným vzdelaním

(Zákon o vysokých školách č.131/2002 

Z. z. v znení neskorších predpisov). Ak 

uchádzač dodá všetky požadované 

prílohy k prihláške na štúdium, prijí-

macie konanie prebieha bez osobnej 

účasti.

Uchádzači o štúdium multimediál-

nych technológií absolvujú pohovor 

zameraný na zistenie predpokladov 

uchádzača na štúdium. 

Podmienky prijímacieho konania na 

inžinierske a doktorandské štúdium 

sú zverejnené na https://feit.uniza.sk.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
Bakalárske štúdium:  do 31. 3. 2020

Inžinierske štúdium: do 19. 6. 2020

Doktorandské štúdium: do 8. 6. 2020

TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA
Bakalárske štúdium: 22. 6. 2020

Inžinierske štúdium: 24. 6. 2020

Doktorandské štúdium: 25. 6. 2020

POTREBNÉ DOKUMENTY
Prihláška (poplatok 20 eur) 

Viac informácií a elektronickú pri-

hlášku nájdete na https://feitcity.sk.

VÝŠKA ŠKOLNÉHO
Denné štúdium v štátnom jazyku je 

bezplatné.

Fakulta elektrotechniky
a informačných technológií

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

BP 192606

Strojnícka fakulta UNIZA patrí
medzi najlepšie technické fakulty
v rámci Slovenska a svojimi akti-
vitami získala rešpekt a uznanie 
doma aj v zahraničí. Zamestnanosť 
a uplatnenie našich absolventov na 
trhu práce je bezproblémové. Všet-
ky študijné programy sú koncipova-
né tak, aby boli absolventi flexibilní 
a mali schopnosť zamestnať sa
v rôznych odvetviach hospodárstva. 
  

Strojnícka fakulta ponúka technické 
vzdelávanie a vychováva odborníkov, 
ktorí riešia zložité technické problé-
my rešpektujúc spoločenské, etické, 
ekonomické, ekologické, kultúrne
a historické hľadiská. Je vyhľadáva-
nou inštitúciou pre kvalitnú výučbu, 
moderné prostredie, špičkové labora-
tóriá a atraktívne študijné programy.                                      
                                                  
PREČO STROJNÍCKA FAKULTA 
UNIZA?
• kvalitné vzdelanie,
•  široké možnosti štúdia a stáží

v zahraničí,
•  spolupráca s priemyslom a praxou

s perspektívou výhodného
zamestnania,

•  unikátny univerzitný campus
a kvalitné ubytovanie,

•  študentský život – športové
a kultúrne aktivity,

• odborové a motivačné štipendiá,
•  práca v študentských

organizáciách.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Denná forma štúdia:
•  počítačové konštruovanie

a simulácie 
•  strojárske technológie 
•  energetická a environmentálna

technika 
•  priemyselné inžinierstvo 
•  vozidlá a motory 
•  materiály a technológie

v automobilovej výrobe

Externá forma štúdia:
•  strojárstvo

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM 
Denná forma štúdia:
•  automatizované výrobné systémy 
•  obrábanie a ložisková výroba 
•  počítačové modelovanie a simulácie 

v strojárstve 
•  strojárske technológie 
•  technické materiály 
•  konštrukcia strojov a zariadení 
•  priemyselné inžinierstvo 
•  technika prostredia 
•  údržba dopravných prostriedkov 
•  vozidlá a motory 
Externá forma štúdia:
•  strojárstvo

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  
Denná a externá forma štúdia:
•  8 programov

DEKAN

Strojníckej 

fakulty Žilinskej 

univerzity

 v Žiline:

prof. Dr. Ing. 

MILAN SÁGA

Základné informácie
pre uchádzačov o štúdium

KONTAKT:
STROJNÍCKA FAKULTA ŽILINSKEJ 

UNIVERZITY V ŽILINE

Adresa dekanátu:

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Číslo telefónu: 041/513 2501

Študijné oddelenie fakulty: 041/513 2507, 2508

http: www.fstroj.uniza.sk
e-mail: studref@fstroj.uniza.sk

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM: 
1. Bez prijímacích skúšok 
      Na štúdium budú prijímaní uchádzači

bez prijímacích skúšok, ak spĺňajú 

zákonné podmienky na bakalárske 

štúdium a počet uchádzačov 

nepresiahne plánovaný počet

na prijatie.

2. Výberové konanie
       V prípade, že počet záujemcov o štúdium 

presiahne plánovaný počet pre prijatie, 

budú uchádzači prijímaní na základe 

výberového konania, pri ktorom sa 

budú posudzovať študijné výsledky 

dosiahnuté na absolvovanej strednej 

škole.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška

na vysokoškolské štúdium alebo využijú 

elektronickú formu. Elektronickú prihlášku 

je možné vyplniť cez web stránku 

UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/
prijimacky/index.php alebo portál VŠ 
https://prihlaskavs.sk/sk/

DÔLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMÁCIE       
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
DVAKRÁT ROČNE  (november, január)  

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  do 31.3. 2020

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM   do 31.3. 2020 

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
(Bc., Ing., PhD.): 20,00 €

treba uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol:

10231 - bakalárske štúdium

10232 - inžinierske štúdium

10233 - doktorandské štúdium

Strojnícka fakulta
Tvoja budúcnosť, kreativita, profesionalita, istota…

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
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Hanblivosť, nízka sebadôvera 
a prispôsobovanie sa okoliu 
dokážu študentky a študentov 
odradiť aj od takých maličkostí, 
akou je zdvihnúť ruku a položiť 
vyučujúcemu otázku. Tento 
jav môžeme častejšie vidieť 
u dievčat a je celkom bežný aj 
v zahraničí. Slovenka, ktorá 
práve študuje v Oxforde, 
preto spoluzaložila mentorský 
program EWAAB. Aktuálne 
funguje na ôsmich univerzitách 
sveta, pričom jednou z nich 
je Univerzita Komenského 
v Bratislave. 

Projekt EWAAB (Encoura-
ging Women Across All 
Borders) spoluzaložila 
Dominika Ďurovčíková, 
študentka fyziky na Ox-

fordskej univerzite. Niektorí sa síce 
čudovali, prečo nejde radšej študo-
vať „dievčenský“ odbor, no veľmi ju 
to netrápilo. „Moja osobná motivá-
cia bola silnejšia ako strach z toho, 
čo si o tom budú ľudia myslieť,“ od-
písala z Oxfordu. 

Uvedomila si však, že veľa študen-
tiek v jej veku nad tým nevie len tak 
mávnuť rukou. „Pohľady alebo pred-
sudky druhých ich niekedy dokážu 
odradiť napríklad aj od toho, aby sa 
v triede nahlas spýtali otázku,“ kon-
štatuje Dominika. Sama bola kedysi 
veľmi uzavretá, ťažko nadväzovala 
kontakty s novými ľuďmi a prezen-
tovanie pred publikom bola pre ňu 
najhoršia nočná mora. 

„Za tie roky som však veľakrát 
musela opustiť komfortnú zónu 
a zvládnuť situácie, pri ktorých som 
mala srdce až v krku,“ spomína štu-
dentka fyziky. Vďaka tomu vie, že 
tréningom sa aj jej rovesníčky môžu 
stať sebavedomejšie a  kompetent-
nejšie než predtým. „Mojou víziou 
je pomôcť študentkám v  EWAAB-
-e prekonať vlastný strach, opustiť 
komfortnú zónu a pozorovať, ako sa 
začne diať nemožné.“

Od Ameriky až po Austráliu
Príbeh o  tom, ako mentorský 

program vznikol, sa odohráva doslo-
va na viacerých kontinentoch. „Na 
jeseň v roku 2018 som na konferen-
cii pre študentky fyziky v Los Ange-
les spoznala dievča menom Kaitlin. 
Pred začiatkom jej stáže v  Oxforde 
sme sa stretli znova a zistili, že obe 
poznáme veľa inšpiratívnych ľudí 
a bola by škoda to nevyužiť,“ vysvet-
ľuje Dominika.

Už z  názvu vyplýva, že cieľom 
projektu je podporovať ženy nielen 
v  jednej krajine, ale naprieč celým 
svetom. Študentky fyziky preto pri 
rozširovaní EWAAB-u  oslovili svoje 
kamarátky, ktoré poznali zo školy, 
stáží či medzinárodných konferen-
cií. Podarilo sa im tak dosiahnuť, 
že do prvého ročníka mentorského 
programu sa zapojilo dokopy osem 
univerzít, a to z Kanady, Spojených 
štátov, Veľkej Británie, Belgicka, Slo-
venska a Austrálie. 

Na Slovensku prebieha projekt 
pod záštitou Univerzity Komen-
ského, pričom hlavnou „primary“ 
mentorkou je Laura Adamkovičo-
vá. „Na farmácii nájdete podstatne 

Cez tréning sa prváčky 
dopracujú k sebavedomiu
Mentorský program EWAAB učí vysokoškoláčky sebavedome vystúpiť z komfortnej zóny

Mentorský program EWAAB je určený vysokoškoláčkam v prvom ročníku, keďže vtedy ich čaká najviac zmien aj príležitostí.

Na Slovensku prebieha projekt 

pod záštitou Univerzity 

Komenského, pričom hlavnou 

„primary“ mentorkou je Laura 

Adamkovičová. Okrem mentorky 

je aj prezidentkou Slovenského 

spolku študentov farmácie.

viac študentiek ako študentov. Preto 
si aj v  tomto prostredí všímam, že 
mnohé dievčatá majú problém ho-
voriť o  svojich úspechoch a  schop-
nostiach, ktoré tak často zostávajú 
skryté,“ hovorí Laura. 

S Dominikou sa poznajú od stred-
nej školy. „Vedela, že jej nepoviem 
nie,“ smeje sa študentka farmácie 
na začiatkoch ich spolupráce. 

Cieľovou skupinou 
sú prváčky

Realizačná fáza projektu prebie-
hala na Slovensku v  auguste. Pri-
hlasovanie malo byť spustené už 
v septembri, preto sa Laura musela 
ponáhľať s propagáciou. 

Mnohé potenciálne účastníčky sa 
však nechali odradiť názorom oko-
lia. „Oslovili ma, že by sa zapojili, no 
potom sa im niekto posmieval, že sú 
príliš snaživé a  vzdali to.“ Aj preto 
mentorky zdôrazňujú, že nezáleží 
na tom, čo si myslia ostatní. „Stačí, 
aby ony chceli a dokážu veľa,“ dodá-
va Laura.

Cieľovou skupinou programu sú 
prváčky, keďže tie zažívajú po ná-
stupe najviac zmien a zároveň majú 
veľa nových príležitostí. „Keď som 
bola na ich mieste, tápala som, či 
chcem pomáhať v nejakom študent-
skom spolku, alebo brigádovať,“ 
spomína teraz už štvrtáčka na far-
mácii. Rôzne školské akcie jej však 
pomohli vystúpiť z komfortnej zóny 
a  nabrať skúsenosti, vďaka ktorým 
sa mohla stať mentorkou. 

Ešte pred spustením projektu spo-
lu zástupkyne univerzít diskutovali 
o tom, čo treba prioritne zlepšiť v ich 
krajinách. „Na Slovensku chýbajú 
študentkám skúsenosti najmä so se-
baprezentáciou a líderstvom,“ myslí 
si Laura a snaží sa tomu prispôsobiť 
obsah programu. Doteraz s  účast-
níčkami prebrala, ako zvládnuť prvý 
kontakt s  niekým dôležitým, ako 
viesť tím ľudí, riadiť projekt či pre-
zentovať sa pred verejnosťou.

Na jar by mal prísť na rad medzi-
národný hovor. „Niektoré univerzity 
sa spoja a študentky si tak precvičia 
nielen angličtinu, ale aj vedenie dis-
kusie na odborné témy s  niekým, 
kto zatiaľ nepatrí do ich komfortnej 
zóny,“ vysvetľuje Laura. V  ďalších 
ročníkoch projektu by mentorky 
rady zorganizovali aj stretnutie pre 
všetky zapojené účastníčky, preto sa 
snažia oslovovať sponzorov.

Prezidentka 
už počas štúdia

Laure pomáha s  vedením pro-
jektu na Univerzite Komenského 
aj Monika Čičová. „Každá hlavná 
mentorka mala za úlohu vybrať 
si takzvanú secondary mentorku, 
ktorá je jej vzorom alebo má silnú 
osobnosť,“ objasňuje študentka far-
mácie. „Nemusela to byť vyslovene 
žena, ale myslím, že každá z  nás 
vzala do úvahy, že tento program je 
najmä o ženách,“ dodáva.

Monikinou úlohou je prinášať na 
témy pohľad z  praxe a  poskytovať 

účastníčkam spätnú väzbu. S  Lau-
rou sa spoznali v  Slovenskom spol-
ku študentov farmácie. „Celý tento 
akademický rok je pre mňa niečím 
novým. Vždy som bola v  skupine, 
ktorá mala nad sebou ešte nejakého 
lídra. Tentoraz som však líderkou 
ja,“ hovorí Laura, ktorá po Monike 
prevzala post prezidentky spolku. 

Spočiatku si však na svoju novú 
pozíciu musela zvykať. „Povedať 
niekomu, že končím tretí ročník 
a  som prezidentkou spolku bol pre 
mňa najväčší problém,“ priznáva 
študentka. Teraz má možnosť po-
sunúť svoju skúsenosť práve účast-
níčkam EWAAB-u. „Cieľom je, aby sa 
nebáli hovoriť o svojich úspechoch. 
Lebo aj to, akým štýlom sa človek 
odprezentuje, urobí veľa,“ myslí si 
Laura. „Nehovorím, že sa má vždy 
chváliť, ale treba sa naučiť, ako po-
vedať okoliu takéto informácie.“ 

Štvrtáčka na farmácii mala dosiaľ 
vždy šťastie na ľudí, ktorí ju motivo-
vali posúvať sa vpred. Uvedomuje si 
však, že iní môžu naraziť aj na tých, 
čo závidia a  podrážajú nohy. „Je to 
nepríjemné a malo by sa s tým nie-
čo robiť, preto som sa dala na tento 
projekt,“ hovorí študentka. 

Všetkým dievčatám, ktoré už nie-
kedy niekto za ich snahu vysmial, 
by odkázala: „Nerozhodujte sa na 
základe toho, čo chce vaše okolie. 
Rozhodujte sa podľa toho, čo chcete 
vy. Nenechajte sa ovplyvniť.“

Dominika Chrastová
FOTO – ARCHÍV LAURY ADAMKOVIČOVEJ

Na Slovensku 

chýbajú 

študentkám 

skúsenosti 

najmä so seba-

prezentáciou 

a líderstvom.

Laura Adamkovičová,
primary mentorka
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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY 

n Bezpečnostný manažment
n  Bezpečnosť a ochrana kritickej 

infraštruktúry
n Bezpečnosť priemyslu
n Krízový manažment
n Záchranné služby
 

FBI UNIZA PRE ŠTUDENTOV
-  Motivačné štipendiá
-  Štúdium a prax v zahraničí
(1 – 2 semestre)

- Hasičský šport
- Študentský ples
-  Prednášky odborníkov z praxe
- Odborné  exkurzie
-  Odborné kurzy
(BOZP, PO, SBS, ADR,…)

- Práca na vedeckých projektoch
- Firemné dni
- Športový deň fakulty
- Nácvik streľby na strelnici
- FBI alumni klub (klub absolventov)

- FBI daruje krv
- Súťaže záchranárov

PODMIENKY PRIJATIA
A FORMA PRIJÍMACIEHO
KONANIA DO 1. STUPŇA ŠTÚDIA  

1. Bez prijímacej skúšky 
a)  budú prijatí uchádzači z gymnázií, 

ktorí dosiahli aritmetický priemer 
známok na koncoročnom vysvedče-
ní za predposledný ročník štúdia (nie 
maturitný ročník) do 1,7  vrátane,

b)  budú prijatí uchádzači zo stredných 
odborných škôl, spojených škôl
a akadémií, ktorí dosiahli aritmetic-
ký priemer známok na koncoroč-
nom vysvedčení za predposledný 
ročník štúdia (nie maturitný ročník) 
do 1,5  vrátane,

c)  budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuál-
nom školskom roku absolvovali testy 
NPS (SCIO) zo všeobecných študij-
ných predpokladov alebo matemati-
ky a dosiahli percentil aspoň 60,

d)  budú prijatí absolventi stredných 
škôl, ktorí boli počas stredoškol-
ského štúdia úspešnými riešiteľmi 
olympiád, SOČ alebo medzinárod-
ných a národných súťaží súvisiacich 
s obsahom študijného programu
a umiestnili sa do 5. miesta. 

Na prijatie bez prijímacej skúšky stačí 
splnenie jednej z uvedených podmienok. 

2. S prijímacou skúškou
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky 
prijatia bez výberového konania, ab-
solvujú písomné testy zo všeobecných 
vedomostí. Test zo všeobecných vedo-
mostí overuje základné predpoklady
a schopnosti, ktoré študent potrebu-

je na úspešné vysokoškolské štúdium. 
Test obsahuje kvantitatívnu časť (jed-
noduché matematické slovné úlohy, 
analytické a logické myslenie, úsudok, 
vyvodzovanie),  verbálnu časť (schop-
nosť analyzovať jazykové prostriedky 
slovenského jazyka z hľadiska ich gra-
matických, lexikálnych a štylistických 
vlastností, význam a forma v slovnej 
zásobe) a všeobecný spoločenský pre-
hľad (orientácia v aktuálnych domácich 
i zahraničných udalostiach).
Uchádzači budú prijímaní na základe 
výsledkov prijímacieho konania v po-
radí podľa celkového dosiahnutého 
počtu bodov až do naplnenia pláno-
vaných kapacít. 

DEKANKA 
Fakulty

bezpečnostného 

inžinierstva

Žilinskej

univerzity

v Žiline

doc. Ing. EVA SVENTEKOVÁ, PhD. 

Základné informácie
pre uchádzačov o štúdium
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:

12. 2. 2020 o 9.30 h

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
do 31. 3. 2020

TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA:
10. 6. 2020

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE JE:
20 € 

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
elektronická prihláška 

KONTAKT:
studijne@fbi.uniza.sk

www.fbi.uniza.sk

Fakulta bezpečnostného inžinierstva            
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

PREČO SI VYBRAŤ NAŠU FAKULTU?
Chcete byť v praxi úspešní a podieľať sa na bezpečnej budúcnosti našej 
spoločnosti? Neváhajte a prihláste sa k nám. Počas štúdia sa oboznámi-
te s inovatívnymi riešeniami v oblasti požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti 
priemyslu, krízového riadenia, ochrany osôb a majetku, môžete využiť 
širokú ponuku zahraničných mobilít, získať štipendium, absolvovať od-
bornú prax, organizovať a zúčastňovať sa hasičských, záchranárskych 
a streleckých súťaží a ďalších atraktívnych fakultných podujatí. Počas 
štúdia môžeš získať viacero osvedčení o odbornej spôsobilosti. Využi 
príležitosť a príď sa k nám pozrieť na Deň otvorených dverí 12.2.2020. 

BP 192606
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Študenti a zamestnanci Fakulty 
prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov Žilinskej 
univerzity už dva roky vedia, 
že ak sa chcú porozprávať 
s dekanom, tak v pondelok 
ráno medzi ôsmou a deviatou 
hodinou ich čaká na káve.

Keď sa pred dvoma rok-
mi profesor Miloš 
Poliak stal dekanom 
Fakulty prevádzky 
a  ekonomiky dopravy 

a spojov Žilinskej univerzity, hľadal 
spôsob, ako ostať v kontakte so štu-
dentmi a zamestnancami. 

„Študenti a  zamestnanci majú 
dobré nápady, ako veci zlepšiť, ale 
často sa neodvážia zájsť za vedením 
a dohodnúť si stretnutie. Preto som 
hľadal spôsob, ako pozvať študen-
tov, zamestnancov, ale aj uchádza-
čov o  štúdium, aby mohli prísť na 
stretnutie a porozprávať sa so mnou 
o témach, ktoré ich zaujímajú,“ spo-
mína dekan Poliak, ako sa zrodila 
pondelková Káva s dekanom.

Z  kávy sa stala tradícia, ktorá sa 
ujala, a dekan ju považuje za úspeš-
ný projekt. Prečo? Lebo sa počas 
pitia kávy všeličo dozvie. A  len tak 
mimochodom, na každú návštevu 
naozaj čaká káva. 

Prichádzajú dve skupiny
Na kávu s  dekanom prichádza-

jú dve skupiny ľudí z fakulty. Jedni 
chcú diskutovať o tom, ako by bolo 
možné veci na fakulte zlepšiť. 

„Z týchto stretnutí sa do života fa-
kulty zaviedlo niekoľko návrhov, od 
zmeny inštitucionálneho výskumu 
až po zavedenie pravidelných akcií 

Pozvanie na Kávu s dekanom využívajú zamestnanci aj študenti. A dekan Miloš Poliak ich ponúka nielen

kávou, ale aj sladkosťou. 

Keď je pondelok ráno, podáva sa káva
Pohostiť študentov je výborný spôsob, ako s nimi ostať v kontakte

Budúci vysokoškoláci, 
ktorí budú prijatí 
na štúdium v akademickom 
roku 2020/2021, sa 
budú môcť uchádzať 
o študentskú pôžičku 
z Fondu na podporu 
vzdelávania. Základnou 
podmienkou na získanie 
študentskej pôžičky 
je, aby bol žiadateľ už 
zapísaný do ročníka. 
V poskytovaní pôžičiek sa 
nepredpokladajú žiadne 
zásadné zmeny.

V  posledných rokoch majú 
žiadatelia o študentskú pô-
žičku z  Fondu na podporu 

vzdelávania šťastie, Fond dokáže 
uspokojiť všetkých oprávnených 
žiadateľov. V  akademickom ro-
ku 2019 hospodáril s  rozpočtom 
vo výške 4,5 milióna eur.

Celkovo bolo fondu doručených 
1217 žiadostí o pôžičku, Rada fon-
du schválila 1099 pôžičiek v  cel-
kovej výške 3  520  600 eur a  do 
27. januára 2020 boli vyplatené 
pôžičky vo výške 3  012  900 eur. 
V  akademickom roku 2019/2020 
uspokojila všetkých oprávnených 
žiadateľov, aj keď ich počet oproti 
predchádzajúcemu roku mierne 
stúpol. 

Meniť sa nebude 
výška ani úroky

Predpokladá sa, že aj tento rok 
by mohlo prísť k zvýšeniu disponi-
bilných fi nančných prostriedkov 
na pôžičky pre študentov na viac 
ako päť miliónov eur.

Výška pôžičky by mala ostať 
na  úrovni 3500 eur pre študentov 
I.  a  II. stupňa vysokoškolského 
štúdia a  6000 eur pre študentov 
III. stupňa vysokoškolského štúdia. 
Úroková sadzba by sa takisto nema-
la meniť a mala by ostať na úrovni 
tri percentá ročne. O  študentskú 
pôžičku bude možné požiadať 
v dvoch termínoch a to do 15. sep-
tembra 2020 a 31. októbra 2020.

Oznam o  možnosti predklada-
nia žiadostí o pôžičku sa zvyčajne 
zverejňuje v priebehu mesiaca júl. 
Bude detailne defi novať podmien-
ky poskytovania pôžičiek.  (or) © SME

Študentskú pôžičku 
dostali všetci žiadatelia

Aj v tomto kalendárnom 
roku sa môžu študenti 
bakalárskeho študijného 
programu ošetrovateľstvo 
v dennej forme štúdia 
uchádzať o stabilizačnú 
pôžičku od Fondu 
na podporu vzdelávania.

Komu zo študentov vysokých 
škôl bakalárskeho štúdia bu-
de možné poskytnúť v  aka-

demickom roku 2020/2021 stabili-
začnú pôžičku, ak študujú odbor, 
ktorý chýba na trhu práce, sa ešte 
nevie. Rovnako je otázna jej výška.

Rozhodne o  tom ministerstvo 
školstva a ministerstvo práce, soci-
álnych vecí a rodiny podľa zoznamu 
nedostatkových regulovaných po-
volaní na Slovensku.

Výška stabilizačnej pôžičky pre 
akademický rok 2020/2021 bude teda 
stanovená až po zverejnení Zozna-
mu nedostatkových regulovaných 
povolaní. Teraz mohol študent ošet-
rovateľstva získať 2000 eur. 

Menší záujem, ako sa čakalo
Terajší poberatelia stabilizačnej 

pôžičky, študenti bakalárskeho štu-
dijného programu ošetrovateľstvo 
v  dennej forme štúdia, ani zďaleka 
nevyužili sumu určenú na stabili-
začné pôžičky. 

Stabilizačné pôžičky 
pokračujú, zoznam ešte nie je 

Na stabilizačné pôžičky boli pre 
prvé dva termíny akademické-
ho roku 2019/2020 (15.  septembra 
2019 a  31.  októbra 2019) vyčlene-
né fi nančné prostriedky vo výške 
2 176 000 eur. Celkovo bolo fondu do-
ručených 434 žiadostí o stabilizačnú 
pôžičku vo výške 868 0 00 eur. 

Rada fondu schválila celkovo 
414  stabilizačných pôžičiek vo výš-
ke 828 000 eur a do 27. januára 2020 

boli vyplatené stabilizačné pôžičky 
vo výške 766 000 eur.

Nevyčerpané fi nancie Fond na 
podporu vzdelávania po rozhodnu-
tí vlády mohol potom presunúť na 
poskytnutie pôžičiek pre študentov 
a to vo výške 804 000 eur a pôžičiek 
pre pedagógov vo výške 590 000 eur. 

Na rok 2020 dostal Fond na pod-
poru vzdelávania na stabilizačné 
pôžičky 2 662 000 eur.               (or) © SME

pre študentov, prípadne vybudova-
nie klubu pre študentov v  priesto-
roch fakulty,“ hovorí dekan Poliak. 

Ďalší prichádzajú so žiadosťou 
o pomoc. „Často na kávu príde štu-
dent, ktorý sa chce poradiť s  vlast-
ným, z  jeho pohľadu neriešiteľným 
problémom. Vždy sme doteraz 
spoločne našli riešenie takýchto 
problémov,“ ozrejmuje dekan témy 
stretnutí. 

Neposielajú 
si len maily

Za jeden z  prínosov posedenia 
so študentmi a  zamestnancami pri 
káve dekan Poliak považuje fakt, 
že na fakulte neriešia veci iba cez 
maily, ale vedia sa stretnúť a  jeden 
druhého si vypočuť, poradiť a  po-
môcť. 

Návrhy a riešenia sa potom kreu-
jú spoločne na fakulte. 

A  dá sa naozaj pri káve vyriešiť 
každý návrh či problém k  spokoj-
nosti druhej strany? „Nie vždy je 
možné realizovať úplne všetky ná-
vrhy. Zmyslom stretnutia je však 
vzájomná diskusia, v  rámci ktorej 
druhá strana pochopí dôvody, prečo 
nie je možné návrh hneď, tak ako 
bol predložený, realizovať a  spoloč-
ne hľadáme možné riešenie,“ pribli-
žuje dekan Poliak. 

Sťažnosti 
na pedagógov nemajú

Na otázku, či predmetom 
stretnutia pri káve nebývajú aj sťaž-
nosti na pedagógov, dekan záporne 
krúti hlavou. „Doteraz predmetom 
stretnutia nebola takáto situácia. 
Možno preto, že na fakulte prikla-
dáme kvalite vzdelávania veľký 
dôraz. Na poslednom cvičení alebo 
prednáške v semestri každý študent 
anonymne krátkym dotazníkom 
ohodnotí spokojnosť s  vyučovaním 
a pedagógom. Vedenie s každým za-
mestnancom potom prechádza jeho 
hodnotenia. 

„Ak sa v  minulosti preukázalo 
pochybenie pedagóga alebo nižšia 
kvalita výučby, prijali sa opatrenia. 
Existuje aj prípad, keď sme pedagó-
ga vymenili,“ povedal dekan Poliak.

Jarmila Horáková © SME

FOTO – CYRIL KRÁLIK

Nie vždy 
je možné 
realizovať 
úplne všetky 
návrhy. 
Zmyslom 
stretnutia je 
však vzájomná 
diskusia, pri 
ktorej spoločne 
hľadáme 
riešenie.

ILUSTRAČNÉ FOTO – ADOBE STOCK

Výška 
pôžičky 
by mala 
ostať 
na úrovni 
3500 eur.
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FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED MÁ 21-ROČ-
NÚ HISTÓRIU. JEJ POSLANÍM JE ROZVÍJAŤ 
HUMANITNÚ VZDELANOSŤ, VEDU A VÝSKUM 
A SVOJOU PROFILÁCIOU PRISPIEVA K ZVY-
ŠOVANIU KREDITU ŽILINSKEJ UNIVERZITY.

Vo svojej vzdelávacej činnosti sa fakulta 
orientuje na zabezpečovanie akreditovaných 
študijných programov špičkovými internými 
odborníkmi i odborníkmi z externého pros-
tredia. Pri edukaácii sa prioritne zameriava-
me na realizáciu takých študijných progra-
mov, ktoré reagujú na aktuálne spoločenské 
potreby, svetové prvky a nesú v sebe prvky 
jedinečnosti.

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021  
MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO
Atraktívny a svojím zameraním výnimočný 
študijný program ponúka štúdium vo všet-
kých troch stupňoch vysokoškolského štúdia 
(Bc., Mgr., PhD.) a umožňuje získať titul PhDr.
Naši absolventi pôsobia ako informační špe-
cialisti, kreatívni tvorcovia mediálneho obsa-
hu, marketéri v oblasti kultúrneho dedičstva 
pre oblasť masmédií a nových komunikač-
ných médií. Môžu sa uplatniť aj v knižniciach, 
médiách, informačných či osvetových stredis-
kách, reklamných agentúrach a vo všetkých 
ďalších inštitúciách, kde je informácia pový-
šená na tovar. Využívajú pri tom poznatky
z mediálnych a komunikačných štúdií, no-
vých médií, médií, grafického dizajnu, foto-
grafie, manažmentu, marketingu a digitalizá-
cie a prezentácie nielen kultúrneho dedičstva.

SOCIÁLNA PEDAGOGIKA
Zaujímavé štúdium v študijnom programe so-
ciálna pedagogika umožňuje záujemcom štú-

dium v bakalárskom a magisterskom stupni, 
v dennej a externej forme štúdia.
Absolventi sú spôsobilí vykonávať odbornú 
činnosť ako sociálni pedagógovia v štátnych, 
súkromných alebo mimovládnych organizá-
ciách so zameraním na komunitnú podporu 
výchovy a vzdelávania, nachádzajú uplatnenie
v oblasti sociálnej verejnej správy, štátnej sprá-
vy a samosprávy v oblasti starostlivosti o deti a 
mládež, ako voľno-časový pedagóg, vychováva-
teľ v školách a školských zariadeniach.

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA
A LITERATÚRY A VÝCHOVY K OBČIANSTVU
(v kombinácii)
UČITEĽSTVO VÝCHOVY k OBČIANSTVU 
(jednoodborové)

Pedagogický študijný program je uskutočňo-
vaný v bakalárskom a magisterskom stupni 
štúdia. Štúdium anglického jazyka a literatú-
ry pozostáva zo štúdia anglickej jazykovedy, 
britskej a americkej histórie, literatúry a kul-
túry, metodológie vyučovania anglického ja-
zyka a rozvoja komunikatívnych kompetencií 
v anglickom jazyku...
Štúdium výchovy k občianstvu je zamerané 
na dejiny filozofie, filozofiu výchovy, peda-
gogiku a teóriu výchovy, sociológiu, etiku, 
verejnú správu a politiku, filozofiu jazyka
a predmetovú didaktiku.
Absolventi študijných programov učiteľského 
zamerania získavajú kompetencie na pôso-
benie na základných a stredných školách ako 
plne kvalifikovaní učitelia.

DEKANKA
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

Základné 
informácie
pre uchádzačov
o štúdium

PRIJÍMACIE KONANIE:
Fakulta humanitných vied UNIZA 

ponúka akreditované študijné 

programy v bakalárskom, 

magisterskom a doktorandskom 

stupni štúdia v neučiteľských i 

učiteľských programoch.

Prijímacie konanie sa 

uskutočňuje bez prijímacej 

skúšky alebo formou výberového 

konania, ak bude počet 

záujemcov o štúdium prevyšovať 

kapacitné možnosti fakulty. 

Bližšie informácie pozri na: 

https://fhv.uniza.sk/web/_

dokumenty/inf_prihl2021.pdf

Fakulta si vyhradzuje 

právo študijný program, 

pri nedostatočnom počte 

záujemcov o štúdium, neotvoriť.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
31. marec 2020

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE
KONANIE:

20 €

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY:
Uchádzači vyplnia tlačivo 

Prihláška na vysokoškolské 

štúdium podľa príslušného 

stupňa štúdia alebo využijú 

elektronickú formu. Elektronickú 

prihlášku je možné vyplniť cez 

webovú stránku UNIZA https://

vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/

index.php alebo portál VŠ 

https://prihlaska.sk/sk

Ďalšie podrobnosti pozri na: 

https://fhv.uniza.sk/web/_

dokumenty/inf_prihl2021.pdf

KONTAKT:
Fakulta humanitných vied UNIZA

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Tel.: 041/513 6107, 6112

e-mail: studref@fhv.uniza.sk

www.fhv.uniza.sk

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

BP 192606

Fakulta riadenia a informatiky

Možnosť študovať nové unikátne študijné programy
Fakulta riadenia a informatiky UNIZA otvára v akademickom roku 2020/2021 
tri nové študijné programy, ktoré boli pripravované v spolupráci s uznávanými 
odborníkmi zo Slovenska, Českej republiky, USA a Nemecka a na základe požia-
daviek podnikovej praxe. 
V rámci bakalárskeho štúdia ide o nový študijný program informatika a riade-
nie, ktorý predstavuje unikátnu kombináciu doteraz samostatných študijných 
programov informatika a manažment. Študenti si po prvom ročníku môžu zvo-
liť svoju špecializáciu a vybrať sa vetvou zameranou viac na informatiku alebo 
manažment. Nový bakalársky študijný program informačné a sieťové technoló-
gie umožní uchádzačom o štúdium rozvinúť svoje schopnosti v dvoch hlavných 
zameraniach, a to informačné technológie a sieťové technológie. Inžiniersky 
študijný program biomedicínska informatika ponúka študentom inžinierskeho 
štúdia štandardné predmety zamerané na návrh a tvorbu komplexných infor-
mačných systémov, ako aj predmety, v rámci ktorých sa poslucháči oboznámia 
s využitím informačno-komunikačných technológií v medicínskej praxi a bio-
medicínskom výskume. 
Okrem vyššie spomínaných nových bakalárskych študijných programov sa 
môžu uchádzači o štúdium rozhodnúť pre tradičné, obľúbené bakalárske štu-
dijné programy, a to informatika, manažment a počítačové inžinierstvo.

Hlavné benefity štúdia na FRI UNIZA
Absolvent Fakulty riadenia a informatiky získa výhody zodpovedajúce nároč-
nosti štúdia. V prvom rade je to okamžité uplatnenie na trhu práce (98 %, 
profesia.sk) a adekvátne finančné ohodnotenie za prácu po ukončení štúdia 
(priemerný nástupný plat 1593 EUR). Za najväčšiu hodnotu však možno pova-
žovať členstvo v prestížnej FRI komunite vysoko žiadanej u zamestnávateľov. 
Absolventi fakulty sa nachádzajú vo firmách po celom svete. Ako príklad možno 
uviesť Petru Cross (Google, USA), Mareka Šamaja (Microsoft, UK), Martina Stri-
gača (CEO, SYGIC), Vlastimila Kociána (spolumajiteľ spoločnosti KROS), Róberta 
Kullu a Jána Krúpu (zakladatelia spoločnosti Scheidt &Bachmann Slovensko). 
Ďalšou výhodou štúdia na FRI je možnosť spoznávať svet. Fakulta má viac ako 
40 zmlúv pre výmenné študijné pobyty. Partnerské univerzity sa nachádzajú
v metropolách ako Praha, Viedeň, Drážďany, Paríž, Valencia, Porto a mnoho 
ďalších.
Výborné technické vybavenie fakulty, ako aj spolupráca s poprednými spoloč-
nosťami v oblasti IT a manažmentu vytvárajú pre štúdium ideálne prostredie. 
Navyše na fakulte nájdu uchádzači o štúdium moderné vnútorné aj vonkajšie 
oddychové zóny. Budova fakulty sa nachádza v blízkosti miestneho lesoparku. 
V areáli vonkajšej oddychovej zóny sa taktiež nachádza študentmi vyhľadávaný 
altánok s príjemným sedením v prírode.

doc. Ing.

EMIL KRŠÁK, PhD.

dekan fakulty

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Základné informácie
pre uchádzačov o štúdium

PRIHLÁŠKA
Termín podania prihlášky do:

31. 3. 2020 – bakalárske a inžinierske štúdium

31. 5. 2020 – doktorandské štúdium

PRIJÍMACIE KONANIE
Poplatok za prijímacie konanie: 20 EUR

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:
13. februára 2020 o 10.00 hod.

KONTAKT:
Fakulta riadenia a informatiky UNIZA

Univerzitná 1, 010 26 Žilina

www.fri.uniza.sk

www.budfri.sk

FB: @FRIuniza

INSTA: @budfri.sk, YouTube: budfri.sk

Študijný program Forma štúdia Dĺžka štúdia
v rokoch

Plánovaný 
počet prijatých 

uchádzačov
(denná/externá)

informatika denná 3 280/-

informatika a riadenie denná 3 100/-

informačné a sieťové technológie denná 3 100/-

manažment denná/externá 3/4 100/20

počítačové inžinierstvo denná 3 60/-

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Fakulta riadenia a informatiky (FRI) ponúka v akademickom roku 

2020/2021 tieto akreditované študijné programy:

Zoznam inžinierskych a doktorandských študijných programov nájdete

na stránke www.fri.uniza.sk
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ĽUBICA KOŠECKÁ, študentka 
piateho ročníka odboru 
mediamatika a kultúrne 
dedičstvo na Fakulte 
humanitných vied Žilinskej 
univerzity, je dnes prezidentkou 
sekcie študentskej organizácie 
Erasmus Student Network 
(ESN) na Žilinskej univerzite, 
kde svoje skúsenosti využíva 
pri organizovaní podujatí pre 
zahraničných študentov.

O  erasmácky pobyt Ľu-
bica Košecká prejavi-
la záujem hneď, ako 
sa o  tejto možnosti 
dozvedela, krátko po 

tom, ako nastúpila na Fakultu hu-
manitných vied Žilinskej univerzity. 

„Na prvý pobyt som vycestovala 
už v druhom ročníku a v podstate to 
bolo len náhodou, jedna reakcia na 
e-mail, stretnutie s koordinátorkou 
a  o  mesiac som už podávala ruku 
mojej novej nadriadenej. Išlo o Era-
smus+, pracovnú stáž na brnianskej 
univerzite Vysoké učení technické, 
kde som pracovala v  kancelárii pre 
zahraničné vzťahy a pomáhala som 
tak koordinátorke fakulty s  hro-
madiacimi sa papiermi,“ vracia sa 
v spomienkach Ľubica.

Sama už dokumenty k  pobytom 
Erasmus+ poznala, veď ich musela 
vypracovať, aby mohla vycestovať. 
Dostala na starosť papiere stoviek 
študentov, či už prichádzajúcich 
zo zahraničia, alebo tých, ktorí sa 
chystali vycestovať z  brnianskej 
univerzity do zahraničia. 

Strávila tu štyri mesiace a  po-
pritom študovala cez individuálny 
študijný plán na svojej univerzite 
v  Žiline. Po návrate vhupla priamo 
do skúškového obdobia.

Keď sa po pracovnej stáži v Brne 
vrátila späť do Žiliny, zaujala ju 
možnosť „zažiť Erasmus doma“. Sta-
la sa členkou študentskej organizá-
cie Erasmus Student Network (ESN) 
a  okamžite tejto činnosti prepadla. 
Dnes ju už „ťahá“ tretí rok. 

„Keď ste v  ESN, naozaj  zažívate 
Erasmus doma. Ste študentom, ktorý 
príde na stanicu privítať erasmákov, 
pomôžete im s ubytovaním, vysvetlí-
te, čo v meste ako chodí, ste tlmoční-
kom. A najmä spoznávate ľudí zo sve-
ta, zlepšujete svoje jazykové znalosti 
a predovšetkým ste súčasťou ich Era-
smu. Celá táto činnosť je dobrovoľná, 
takže nesmie vám chýbať motivácia 
a chuť. Ale zo skúsenosti viem, že keď 
raz do toho spadnete, ste v tom až po 
uši,“ hovorí Ľubica.

V Portugalsku už bola 
iba študentkou

Na druhý Erasmus+ sa Ľubica 
Košecká vybrala do Portugalska, na 
Instituto universitário da Maia Por-
to a  od prvého v  Brne sa odlišoval 
najmä tým, že bol vyslovene študij-
ného charakteru. 

Bol viac o  zážitkoch, Ľubica na 
ňom bola „len“ študentkou, so škol-
ským rozvrhom a mala viac voľného 
času. Nemala stanovený pracovný 
čas, ako to bolo pri stáži v Brne. 

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme+

Keď otvorí mapu, krajiny sa jej 
prelínajú s ľuďmi, ktorých stretla
Ľubica Košecká si vyskúšala zahraničný  študijný pobyt i pracovnú stáž

Erasmáci pri nápise Can‘t skip portugal, slogane turizmu tejto krajiny, na hlavnom námestí s mestskou 

radnicou v Porte.

Ľubica Košecká sa kochá výhľadom na Porto. Na výlete s kamarátkami.

„Štúdium bolo pre mňa neporov-
nateľne odlišné od toho, čo pozná-
me na Slovensku. Zhodou okolností 
som sa v  rámci univerzitných spo-
luprác dostala na súkromný inštitút 
v Portugalsku. A prívlastok súkrom-
ný robí veľký rozdiel aj vo výučbe. 
Konkrétne v  tejto škole bolo pod-
statne menej študentov, ako sme 
zvyknutí vidieť napríklad u nás v Ži-
line, niekedy som sa tam cítila ako 
na strednej,“ spomína Ľubica. 

Vyučovanie vraj prebiehalo spo-
čiatku ako veľký zmätok, neboli tu 
zvyknutí na zahraničných študen-
tov, za semester ich tu nebolo viac 
ako 50. 

„Kameňom úrazu bola pri via-
cerých predmetoch výučba v  por-
tugalčine. Niektorí učitelia nemali 
problém s  angličtinou a  vždy nám 

to, čo práve povedali, vzápätí pre-
ložili. Stalo sa mi však, že jeden 
z  mojich učiteľov po anglicky vô-
bec nevedel a nevedel ani to, že som 
prihlásená na jeho predmet, čo ma 
prekvapilo. Počas semestra sme sa 
však dohodli, že práce môžem odo-

vzdávať v angličtine a on si s tým už 
nejako poradí, takže to dopadlo nad 
očakávania. Ale keď sa prenesiem 
späť na začiatok, keď som sedela na 
stoličke ako prikovaná v obavách, že 
sa pri mojej znalosti portugalčiny 
asi radšej hneď zajtra zbalím domov, 
nebolo to hneď med lízať,“ hovorí 
Ľubica.

„Čo sa týka výučby samotnej, 
neustále sme museli pracovať na 
vlastných nápadoch a  projektoch, 
mnohé hodiny sa konali v  teréne, 
učitelia s  nami diskutovali o  prá-
cach, pomáhali nám zlepšovať ne-
dostatky, usmerňovali nás. Museli 
sme byť kreatívni a  tvoriví. Takáto 
forma sa mi páčila,“ dodáva Ľubica. 

Prekvapením bolo, akí „slabí“ boli 
portugalskí spolužiaci v  angličtine 
a  ako prezentujú svoje práce. Väč-

šinou všetko čítali z  pripravených 
papierov alebo sa svoje poznámky 
učili naspamäť. „Ale ktovie, naozaj 
to tak nemusí byť všade, videli sme 
len malú vzorku,“ povedala Ľubica.

Pred západom slnka sa 
parky plnili ľuďmi 

Voľný čas na Erasme je čas s ľuď-
mi. Mesto Porto je plné ľudí, ktorí 
prišli študovať presne tak ako eras-
máci a to spája. 

„Ja som veľa cestovala. Keď sa 
ocitnete 3000 km od domu, zrazu 
sa vám zdá, že všetko je akosi blíz-
ko a  chcete byť všade. Bola som na 
nespočetnom množstve výletov po 
celej krajine. Niektoré sme si zor-
ganizovali sami s  priateľmi, na iné 
sme sa pridali k  študentskej orga-
nizácii, ktorá takéto akcie pre nás 
organizovala. Ani na chvíľu sme sa 
nenudili, každý deň sme si vymys-
leli iný program,“ ozrejmuje Ľubica 
aktivity voľna. 

Často si len zbalili nejaké ovocie, 
niečo na pitie a strávili celý deň na 
pláži. „Vyskúšala som aj surfovanie, 
o  tom rozprávam každej živej duši 
doteraz,“ smeje sa Ľubica. 

Najviac si však obľúbila tradíciu, 
ktorú mali obyvatelia v Porte, a tou 
boli parky s  výhľadom na západ 
slnka. Bolo ich veľa a každý bol iný, 
z jedného bol najlepší výhľad začiat-
kom jari, z iného zas počas letných 
mesiacov. 

Vždy krátko pred západom slnka 
sa parky naplnili ľuďmi. Občas sa 
v  nich zastavili aj pouliční muzi-
kanti a  dotvorili hudbou už aj tak 
úžasnú atmosféru. Tieto „západy 
s  partiou kamarátov“ jej chýbajú 
najviac. 

Priatelia z celého sveta
Pobyt Erasmus+ bol pre Ľubicu 

Košeckú aj o odvahe, pretože zobrať 
sa z domu na pár mesiacov bez pred-
chádzajúcej skúsenosti nie je len 
tak, najmä keď nepoznáte tamojšiu 
kultúru ani jazyk a netušíte, čo vás 
čaká. Vždy je to risk, môžete natrafi ť 
na nepríjemných spolubývajúcich, 
neochotných pedagógov, môže sa 
prihodiť čokoľvek. Netreba sa toho 
báť, všetky nedokonalosti sú pozití-
vami stokrát prevážené. 

To vás veľa naučí, lebo ste v  cu-
dzom svete a musíte sa vedieť o seba 
postarať, je to dobrá lekcia a skúse-
nosť do života.

Vďaka Erasmu má dnes Ľubica 
priateľov z  celého sveta. Keď otvorí 
mapu a vidí názvy krajín, prelínajú 
sa jej s menami ľudí, ktorých stretla 
a vie, že sú odtiaľ alebo odtiaľ. 

Pozná ľudí z  Fínska, Rumunska, 
Brazílie, dokonca z Čile. Kamkoľvek 
idete, spomeniete si na nich a  oni 
vám ukážu svoje mesto. Tieto pria-
teľstvá pre ňu znamenajú najviac. 

Erasmus+ je šanca, ktorej sa tre-
ba chopiť. „Mne už čas vypršal, ale 
keby som ho mohla vrátiť, neváhala 
by som ani sekundu, možno by som 
vycestovala aj tretí raz,“ dodala na 
záver Ľubica. 

Jarmila Horáková © SME

FOTO – ARCHÍV L. K.

Ste v cudzom 
svete 
a musíte sa 
vedieť o seba 
postarať, je to 
dobrá lekcia 
a skúsenosť 
do života.
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O Erasmus+ pobyte 
v Chorvátsku na University 
of Zagreb, Faculty of Dental 
Medicine hovorí PETRA 
MIHALÍKOVÁ, študentka 
5. ročníka odboru zubné 
lekárstvo na Lekárskej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach.

Študujem na Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika, na Lekárskej 
fakulte, odbor zubné lekárstvo. 

Momentálne som v piatom ročníku, 
ale erasmus pobyt som absolvovala 
vo štvrtom ročníku počas letného se-
mestra. A môžem povedať, že to bola 
skvelá skúsenosť.

Rozhodnutie padlo pred dvoma 
rokmi v zime, keď som na stránke na-
šej fakulty našla deadline na prihla-
sovanie na výmenný pobyt Erasmus 
plus. Rozhodovala som sa medzi 
Chorvátskom a  mestom Záhreb ale-
bo Litvou s mestom Vilnius. Vyhralo 
Chorvátsko, keďže na University of 
Zagreb, Faculty of Dental Medicine, 
po chorvátsky Sveučilište u  Zagrebu 
Stomatološki fakultet, je šesťročné 
štúdium, ktoré sa viac zhodovalo 
s mojím štúdiom v Košiciach. 

Získala som viac praxe, 
do Záhrebu sa vraciam

Na University of Zagreb, Faculty of 
Dental Medicine som strávila päť me-
siacov, od februára 2019 do júna 2019. 

Absolvovala som tam desať predme-
tov so zameraním na zubné aj vše-
obecné lekárstvo.

Záhrebská univerzita je najstaršou 
chorvátskou univerzitou. Skladá sa 
zo štyroch fakúlt s  biomedicínskym 
zameraním. Faculty of Dental Me-
dicine sa skladá z  ôsmich rôznych 
stomatologických oddelení, je jed-
nou z  najlepších zubárskych škôl 
v  Chorvátsku a  dostať sa na ňu je 
najťažšie. Odbor zubné lekárstvo sa 
dá študovať aj v mestách Split, Osijek 
a Rijeka.

Výučba prebiehala v  anglickom 
jazyku, ale vďaka pacientom a  spo-
lužiakom som pochytila čo-to aj 
z  chorvátskeho jazyka. Zvládla som 
základné frázy, aby som mohla ko-
munikovať v obchode, kaviarni a na 
iných miestach. 

Výučba na záhrebskej univerzi-
te sa od tej doma v  Košiciach líšila 
najmä pri práci s  pacientom v  zu-
bárskom kresle. V  Záhrebe študenti 
pracujú vo dvojici a majú k dispozícii 
viac zubárskych kresiel. Vďaka tomu 
je rozsah ich práce oveľa väčší ako 
u nás doma. 

Po dobrých skúsenostiach som 
sa na Erasmus prihlásila aj v  tomto 
akademickom roku už ako piatačka. 
Opäť idem do Záhrebu, mám tam ka-
marátov aj ďalšie cestovateľské plány.

Diplomovú prácu budem teda pí-
sať v meste, ktoré už dôvernejšie po-
znám.

Bez účasti na projektoch 
mládežníckych výmen, ktoré 
by som nazval malé Erasmy, 
by som sa pravdepodobne 
nikdy nemal šancu stratiť 
v lese, žobrať v Paríži, spievať 
v Krakove alebo kráčať po 
antickom chráme v Asose, 
hovorí DENIS DUFALA, študent 
druhého ročníka žurnalistiky na 
Filozofickej fakulte v Bratislave. 
Aktuálne je na trojmesačnom 
Erasmus+ pobyte v Rige, 
na  Turiba University.

Na prvom mládežníc-
kom projekte v  Tu-
recku som sa zúčast-
nil bezprostredne po 
skončení strednej 

školy. Jeho ústrednou témou bola 
existencia v prírode. 

Tento projekt mi otvoril oči a úpl-
ne zmenil pohľad na svet. Zažil som 
krásne chvíle v  Istanbule, ktoré sa 
spájajú s úžasnými aj s desivými zá-
žitkami. 

Jedným z tých krajších bolo, že som 
za deň prešiel z  Európy do Ázie päť-
krát loďou. Čo bolo horšie, na ázijskej 
strane mi bankomat zadržal kreditnú 
kartu, a tak som musel prežiť dva dni 
bez peňazí až do môjho odletu. 

Našiel som si tam mnoho nových 
priateľov a zistil, akí sú Turci zdvorilí 
a vždy k dispozícii v núdzi.

Mňa tieto mládežnícke výmeny 
napĺňajú, pretože okrem poznatkov 

Téma: Čo mi dáva účasť na zahraničných projektoch a na Erasme+

Téma: Čo mi dal zahraničný študijný pobyt na Erasme+

Mám za sebou viac ako desať projektov

Denis Dufala v Rige pred budovami s názvom Traja bratia. Každá 

je postavená zvlášť, no v gotickom slohu. Názvom sa inšpirovali 

estónskym Tallinnom, kde stoja Tri sestry.

o  nosnej téme projektu získavam 
množstvo kontaktov a  spoznávam 
nádherné kraje rôznych krajín Eu-
rópskej únie. 

Štyri mesiace budem v Rige
Aktuálne som od januára tohto 

roku študentom Turiba Universi-
ty v  Rige, je to najväčšia súkromná 

univerzita Pobaltia. A  prečo som si 
vybral práve Rigu? Nuž, lebo chcem 
objavovať pobaltské krajiny a kultú-
ru týchto krajín. 

Univerzita Turiba v Rige disponu-
je vlastným moderným internátom 
za porovnateľné ceny ako na Sloven-
sku. Samotný interiér školy je dobre 
vybavený, v  jednej budove nájdete 
knižnicu, tlačiareň, šatne, telocvič-
ňu, miestnosti na relax a dve reštau-
rácie so študentskými cenami. 

Cesta z  nášho kampusu do Rigy 
vlakom nám trvá deväť minút. Vlak 
stojí 70 centov a je lacnejší ako auto-
busy MHD v Rige.

Prednášky máme v anglickom ja-
zyku a vyučujúci sú k zahraničným 
študentom veľmi prívetiví a  zho-
vievaví. Všetky učebne disponujú 
premietačkami, lavicami s  vystu-
ženými sedadlami a  dostatočným 
priestorom pre študenta. 

Riga je porovnateľná s  Košicami. 
Je to očarujúce staré mesto s množ-
stvom architektonických skvostov. 
Množstvo podnikov sa inšpirovalo 
americkým štýlom, ako napríklad 
Rockabilly House. 

Celý týždeň pulzuje mesto noč-
ným životom najmä vďaka študen-
tom z rôznych krajín. 

Aj dobrovoľníctvo 
cibrí jazyk

Na jeseň minulého roka som sa 
zúčastnil na svojom dvanástom pro-
jekte v Estónsku, neďaleko hlavného 

mesta Tallinn, s  názvom Volunte-
ering for my profession (Dobrovoľ-
níctvo pre moju profesiu). Zúčastnili 
sa na ňom štyri krajiny – Slovensko, 
Česko, Estónsko a Litva. 

Nikdy v  živote by som nebol po-
vedal, že za desať dní si dokážem vy-
budovať priateľstvá a vzťahy na celý 
život. Ale je to tak.

Medzi naše dobrovoľné aktivity 
v Tallinne patrilo aj rozdávanie jedla 
ľuďom z  nižších sociálnych kruhov, 
prednášky v  školách alebo aj sprí-
jemnenie dňa náhodným ľuďom 
v uliciach. 

A  aj pri všetkých týchto činnos-
tiach sme si spoločne cibrili a  roz-
širovali slovník v  angličtine. Kopec 
zábavy, ktorú sme ako študenti zaži-
li, sa mi vryl do pamäti a nikdy ma 
neopustí.

Duševný upgrade
Z projektu Erasmus+ si odnesiete 

veľa kontaktov, ktoré vám otvárajú 
dvere do celého sveta, osobnostný 
rozvoj a  všeobecný prehľad. Dokáže 
to zmeniť váš pohľad na svet, res-
pektíve pozrieť sa na rôzne témy 
z iných perspektív.

Osobne mi môj 12. projekt 
dal   znova nové poznatky do života, 
zlepšil moju sebadôveru pri pred-
nášaní pred väčšou skupinou ľudí 
a takisto ženu, na ktorú nikdy neza-
budnem.

Jarmila Horáková © SME

FOTO – ARCHÍV D. D.

Učila som sa od pacientov aj od spolužiakov
Do prírody aj 
k pamiatkam na bicykli

Vyučovanie som mala od utorka 
do piatka väčšinou v dopoludňajších 
hodinách, takže som mala veľa času 
na mimoškolské aktivity. 

Bývala som na internáte, čo mi po-
skytlo možnosť sa osamostatniť v cu-
dzej krajine. Stretla som sa s  veľmi 
ochotnými ľuďmi, ktorí sa mi snažili 
vždy pomôcť a vyjsť v ústrety.

Kúpila som si bicykel, takže v rám-
ci voľného času som navštevovala 
pamiatky, parky a prírodu, ktorých je 
v Záhrebe a okolí veľa. 

Počas víkendov sme cestovali väč-
šinou autom s  kamarátmi po kraji-
ne, ale navštívili sme aj Taliansko, 
Slovinsko, Bosnu a  Hercegovinu 
a Maďarsko. Najviac ma však oslovili 
ostrovy v Chorvátsku.

Skúsenosti z odboru 
aj priateľstvá

Erasmus+ pobyt v Záhrebe mi pri-
niesol veľa nových skúseností, čo sa 
týka zubného lekárstva, ale takisto aj 
nové priateľstvá a skvelé zážitky. 

Určite by som každému odporú-
čala tento pobyt, pre mňa to bola 
skvelá skúsenosť. Mala som možnosť 
veľa cestovať a spoznať rôzne krajiny 
a spriateliť sa s ľuďmi z iných kultúr. 

Myslím, že tento Erasmus pobyt 
ostane navždy v mojom srdci. Aj pre-
to sa tam onedlho vraciam.     (or) © SME

FOTO – ARCHÍV P. M.S kamarátmi z Erasmu Petra navštívila aj karneval v Rijeke.

Peťa Mihalíková v Šibeniku, ktorý navštívila s kamarátom z Chorvátska. 
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Centrum edukačného 
manažmentu Fakulty 
manažmentu Univerzity 
Komenského v Bratislave 
so Slovenskou akadémiou 
vied pokračovalo vlani 
v monitorovaní postojov 
a reflexií vysokoškolského 
štúdia absolventmi a študentmi.

V letných mesiacoch mi-
nulého roku agentúra 
AKO vyspovedala 500 
absolventov vysokých 
škôl s  viac ako ročnou 

a  menej ako štvorročnou praxou 
v  povolaní, ktorí ukončili vysoko-
školské štúdium v  rokoch 2015 až 
2017. 

Prieskum nadviazal na aktivity 
Centra edukačného manažmentu, 
ktoré zisťovalo v  predchádzajúcich 
rokoch spätný pohľad absolven-
tov na ich vysokoškolské štúdium. 
Vzniklo tak zaujímavé porovnanie 
vývoja súčasných študentov vyso-
kých škôl v čase. 

Uplatnenie po škole
„Časť prieskumu, ktorá sa zao-

berala hodnotením skúseností zo 
štúdia a  benefi tov, ktoré vzdeláva-
nie prinieslo, poukazuje na výraznú 
mieru diferenciácie kvality vyso-
koškolského štúdia u  nás,“ povedal 
Peter Obdržálek, vedúci Centra edu-
kačného manažmentu, ktorý sa na 
výskume podieľal.

Vysoké percento absolventov sa 
pomerne kriticky stavia k  príprave 
vyštudovaného odboru na kariér-
ny rast. Výsledky potvrdili zistenia 
iných zdrojov, že až 40 percent ab-
solventov v súčasnosti nepracuje vo 
vyštudovanom odbore.

Len 31 percent absolventov uvied-
lo, že ich štúdium na vysokej škole 
pripravilo vzhľadom na  ich kariérne 
ambície vynikajúco či nadpriemerne. 

Absolventi radia,
ako si vybrať vysokú školu
Uchádzači by sa nemali orientovať sa na ľahko zvládnuteľné štúdium či regionálnu blízkosť školy

Fakty

Čo bolo obsahom 

prieskumu

 spätný pohľad 

absolventov hodnotiaci ich 

vysokoškolské štúdium,

 zisťovanie toho, či pôsobia 

vo vyštudovanom odbore 

a aké sú ich príjmy,

 odporúčania absolventov 

pre zlepšenia 

vo vysokoškolskom štúdiu,

 spätný pohľad 

na rozhodovanie o štúdiu 

– výber školy a odboru, 

 reflexia dôvodov, prečo 

odchádzajú uchádzači 

o vysokoškolské štúdium 

do zahraničia.

„Obe zistenia teda refl ektujú sku-
točnosť, že len menšia časť vyso-
koškolských programov pripravuje 
absolventov vynikajúcim spôsobom 
vzhľadom na ich uplatnenie,“ pove-
dal Obdržálek. 

Rozdiel v kvalite 
vyučujúcich

Absolventi zároveň upozorňujú 
na rozdiely v  kvalite vyučujúcich. 
Takmer tretina absolventov tvrdí, že 
len polovica a  menej vyučujúcich, 
s ktorými sa počas štúdia na vysokej 
škole stretli, bolo veľmi kvalitných. 
A niečo vyše 40 percent absolventov 
označilo až 80 percent a viac vyuču-
júcich ako kvalitných. 

Za benefi t absolvovaného štúdia 
uvádzajú absolventi na prvom mies-
te svoj osobný rast. Nespokojní sú 
však s prínosom štúdia k ich rozvoju 

podnikateľských schopností. V tom-
to sa úplne identicky zhodli aj so štu-
dujúcimi v súčasnosti. 

Študovali by ste to isté?
Na otázku , či by si absolventi pri 

možnosti opakovanej voľby zvolili 
ten istý študijný program na tej istej 
vysokej škole, pozitívne odpovedalo 
takmer 45 percent absolventov. 

„Pri porovnaní s  odpoveďou štu-
dujúcich vysokoškolákov v  minu-
loročnom prieskume sme zistili až 
11-percentný pokles, vtedy bolo spo-
kojných 56 percent študentov,“ upo-
zornil Obdržálek. 

A  čo ovplyvnilo ich odpovede? 
Najmä to, ako sa uplatnili v praxi. 

Absolventi aj vysokoškoláci 
v  prieskume označili aj viaceré ob-
lasti, ktoré by sa mali vo vysokoškol-
skej príprave zlepšiť. Väčší dôraz by 

sa mal klásť na posilnenie praktic-
kých a aplikovaných prvkov vo výuč-
be, na cudzí jazyk a pôsobenie v me-
dzinárodnom prostredí a  takisto na 
tzv. „networking“ – nadväzovanie 
spolupráce a  tvorbu kontaktov vyu-
žiteľných v  profesionálnom pôsobe-
ní už počas štúdia. 

Zlepšenie by privítali aj vo väč-
šom priestore pre vlastnú kreativitu, 
v dôraze na tzv. mäkké prenositeľné 
zručnosti, rozšírenú možnosť kom-
binovať si rôzne predmety podľa 
vlastného záujmu a  tiež rozvoj tzv. 
tvrdých prenositeľných zručností 
v  oblasti informačno-komunikač-
ných technológií. 

Vnímanie absolventov sa zásadne 
nelíši od vnímania ešte študujúcich 
vysokoškolákov, ktorí odpovedali na 
rovnakú otázku v prieskume v roku 
2018. 

Ako si vyberať 
vysokú školu?

Zaujímavým je aj odkaz uchádza-
čom o vysokoškolské štúdium od ab-
solventov. 

„Jednoznačne sa prikláňajú 
k  zvažovaniu prínosu pre budúcu 
odbornú a  kariérovú orientáciu. 
Odporúčajú orientovať sa najmä na 
základe záujmu o  konkrétny odbor 
a  vyberať takú školu, v  ktorej pre-
bieha veľmi dobrá príprava na danú 
špecializáciu. Tak isto brať do úvahy 
perspektívu fi nančne úspešnej ka-
riéry po absolvovaní štúdia,“ zhrnul 
Peter Obdržálek.

Absolventi uchádzačom neodpo-
rúčajú orientovať sa na ľahko zvlád-
nuteľné štúdium, regionálnu blíz-
kosť školy a bezproblémové prijatie. 

Jarmila Horáková © SME

ILUSTRAČNÉ  FOTO – ADOBE STOCK



Február 2020 VYSOKÉ ŠKOLY 23E-MAIL servis@sme.sk

O svojom pracovnom 
živote majú súčasní mladí 
ľudia úplne iné predstavy 
ako napríklad generácia 
dnešných štyridsiatnikov.

Knihy čítajú v  čítačke, 
bez bezdrôtových slú-
chadiel nevychádzajú 
z  domu. Sledovanie 
programu v  televízii 

je pre nich retro zábava pre starých 
ľudí, častejšie komunikujú elektro-
nicky ako osobne. A  zmeniť prácu 
či miesto pobytu im nerobí žiadny 
problém. Reč je o mileniáloch a čer-
stvých absolventoch škôl, novej sile 
na trhu práce. 

„Flexibilita a  dostatok možností 
na trhu práce motivujú mileniálov 
k  častejším zmenám zamestna-
nia, ako bývalo štandardom kedysi. 
Ak pociťujú stagnáciu, chýba im 
priestor na rast a  zaregistrujú zau-
jímavú ponuku, nemajú problém 
zmeniť zamestnanie,“ vysvetľuje 
Anna Ričányová z košickej pobočky 
personálnej agentúry Grafton.

Generácia, ktorá do pracovného 
procesu nastupuje v posledných ro-
koch, má úplne iné predstavy o svo-
jom pracovnom zaradení a nasadení 
ako ich rodičia. Pre tých ešte platili 
hodnoty ako lojalita k zamestnáva-
teľovi, dodržiavanie pravidiel a reš-
pektovanie hierarchie.

Kým ešte pred pár rokmi fi rmy 
bazírovali pri prijímaní nových za-
mestnancov aspoň na krátkej praxi, 
dnes je situácia iná. Zamestnáva-
telia robia všetko preto, aby zaujali 
absolventov. Keďže však ide o úplne 
nový „materiál“, často musia od zák-
ladov meniť svoju náborovú taktiku.

Rovnováha nadovšetko 
Svoje sebavedomie stavajú ľudia 

narodení na prelome milénia na 
úplne iných základoch. Platí to aj 
o  ich mladších kolegoch – generá-
cii Z, ktorá práve začína nastupovať 
na trh práce. Sú technicky zdatní, 
väčšina z  nich ovláda najmenej je-
den cudzí jazyk. Majú otvorenú my-
seľ – radi spoznávajú nové veci, ľudí 
a technológie.

„Celkovo sú mladí viac zamera-
ní na hodnoty a kultúru, sú v tom-
to nároční. Chcú sa učiť nové veci 
a veľa vyžadujú od zamestnávateľa. 
Prinášajú nové pohľady a  nechcú 
obmedzovať svoje súkromie a prefe-
rencie,“ charakterizuje  absolventov 
riaditeľka odboru ľudských zdrojov 
v  Poštovej banke Andrea Hazucho-
vá.

Podľa personalistov nová gene-
rácia zamestnancov pracovať chce, 
chcú však veci robiť inak. „Súčasná 
generácia je pripravená odovzdať 
v  práci maximum. Uvedomuje si 
však dôležitosť rovnováhy v pracov-
nom aj v  súkromnom živote, a  od 
zamestnávateľa očakáva prístup, 
ktorý im takúto rovnováhu umož-
ní,“ vysvetľuje špecialista v  oblasti 
ľudských zdrojov Martin Straka zo 
spoločnosti Balanced HR.

Jednoducho, 
rýchlo a virtuálne

Čo znamená táto mentálna zmena 
v  nastavení potenciálnych zamest-
nancov pre fi rmy? Predovšetkým 
zmenu taktiky, a  to na viacerých 
úrovniach. Firmy museli novej po-
sile na pracovnom trhu prispôsobiť 
náborový proces. Na mieru im „šijú“ 
aj benefi ty, aby ich prilákali.

„Mladí ľudia radi komunikujú 
jednoducho, rýchlo a páči sa im, keď 
ich oslovia vo virtuálnom priesto-
re,“ vysvetľuje Martin Straka. Na ab-
solventov treba podľa neho preto ísť 
prostredníctvom sociálnych sieti, 
brandingu,  marketingu, chatbotov 
či umelej inteligencie. „Zamestná-
vatelia, ktorí nabehli na vlnu a im-
plementovali moderné prístupy, 
majú logický náskok pred svojimi 
konkurentmi,“ dodal.

Príslušníkov najmladšej generá-
cie súčasne priťahujú podľa Marti-
na Straku fi rmy, ktoré majú dobrý 
imidž a postavenie na trhu. Láka ich 
práca v  start-upových projektoch, 
v  projektoch zdieľanej ekonomiky 
alebo v technologických fi rmách.

Ťažšie to majú pri hľadaní mla-
dých talentov konzervatívne odvet-
via, ako sú banky či poisťovne. „O ta-
lenty musia viac zabojovať schémou 
benefi tov a  celkovým PR na trhu 
práce,“ Martin Straka.

Ktoré zamestnanecké výhody si 
cenia mladí zamestnanci najviac? 
„Home offi  ce, podporu vzdeláva-
nia a športových aktivít, dovolenku 
navyše.“ Jednoducho tie, ktoré im 
umožňujú venovať sa vlastným zá-
ujmom a neviazať sa. 

Diana Schniererová © SME
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Opýtali sme sa 
zamestnávateľov, 
aké nové nástroje 
uplatňujú pri získavaní 
absolventov.

Alexandra 
Piskunová,
Orange, 
hovorkyňa

Používame tradičné komunikačné 
kanály, ako sú sociálne médiá, ka-
riérny web či osobné stretnutie na 
kariérnych veľtrhoch alebo odbor-
ných prednáškach. V  prepájaní na 
študentov nám pomáhajú aj part-
nerstvá s  organizáciami, ktoré sa 
študentom dlho venujú.

Ivan Tomko,
IBM Slovensko, 
HR manažér 

Absolventi preferujú komunikáciu 
cez sociálne siete a formou videa. In-
vestujeme veľa energie do spoluprá-
ce s univerzitami formou prednášok, 
vyučovania predmetov, spoluprá-
ce na diplomových prácach, praxe 
študentov v  IBM. Investujeme aj do 
vybavenia škôl cez výstavbu výučbo-
vých a oddychových miestností. IBM 
postavila už štyri takéto miestnosti 
na slovenských univerzitách. 

Andrea 
Hazuchová,
Poštová banka, 
riaditeľka odboru 
ľudských zdrojov

Snažíme sa nezaspať dobu a oslovo-
vať ich na miestach, kde sa priro-
dzene nachádzajú – na sociálnych 
sieťach či osobne, ešte kým sú v ško-
lách. Máme aj Trainee program pre 
končiace ročníky, úspešne beží už 
desiaty ročník. Testujeme aj nové 
metódy. Máme pre niektoré pozície 
aktívneho chatbota alebo simulač-
nú hru, ktorá nahrádza behaviorál-
ne interview. 

Pavel Ďurík,
Telekom, 
hovorca

Snažíme sa rozvíjať talentovaných 
študentov vysokých škôl cez prepra-
covaný Trainee program, v  ktorom 
si prejdú cez pracovné pozície na 
rôznych oddeleniach a  aktívne sa 
zapájajú do projektov. Spolupracuje-
me so školami, organizujeme pre ne 
exkurzie, poskytujeme konzultácie 
pri písaní záverečných prác. Komu-
nikujeme so študentmi cez sociálne 
siete.

Aby im mladí neušli, lovia aj na webe
Firmy si budúcich zamestnancov odchytávajú už v školách a na sociálnych sieťachA
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Nábor absolventov je pre 
firmy výzvou. Čím ich môžu 
zaujať, radí odborníčka na 
personalistiku IVANA BRUTENIČ. 

Aké moderné nástroje používajú 
fi rmy, aby zaujali súčasných absol-
ventov stredných a vysokých škôl?

Firmy využívajú moderné techno-
lógie, špeciálne náborové aplikácie. 
Zjednodušujú formu reagovania na 
inzerát – napríklad tlačidlo LinkedIn, 
kde uchádzač pošle svoj profi l bez 
zdĺhavého vypĺňania dotazníkov. Na 
pohovoroch sa riešia prípadové štúdie, 
niektoré fi rmy využívajú gamifi káciu 
– prvky hier. Kandidátov vyhľadávajú 
na sociálnych sieťach, ako sú  linkedIn, 
facebook, instagram a  na špecializo-
vaných weboch podľa odvetvia.

Aké benefi ty uprednostňujú sú-
časní mladí ľudia, ktorí nastupujú 
do pracovného procesu?

Do popredia vstupujú benefi ty ako 
fl exibilný pracovný čas, home offi  -
ce, vzdelávanie, možnosť venovať sa 
charitatívnym projektom v  oblasti 
spoločenskej zodpovednosti v pracov-
nom čase. Napriek posunu k iným be-
nefi tom je pre nich plat dôležitý – aby 
mohli cestovať a  realizovať sa aj vo 
voľnom čase. 

Čo očakáva generácia, ktorá prá-
ve nastupuje do pracovného proce-
su, od svojho zamestnania?

Ich výhodou je rýchla adaptácia 
na systémy v  spoločnosti. Vyžadujú 
rýchle a moderné technológie, aj ko-
munikácia musí byť rýchla, napríklad 
cez aplikáciu WhatsApp. E-mail je pre 
nich pomalý, trpia, ak je komunikácia 
zdĺhavá. Rýchlo sa adaptujú na nové 
technológie. 

Čo môžu fi rmy čakať od naj-
novšej pracovnej sily?

Príslušníci generácie Z  (narodení 
po roku 2000, pozn. red.) majú záu-
jem o prácu bez geografi ckých hraníc. 
Vzhľadom na globalizáciu je možné, že 
budú pôsobiť kdekoľvek na svete a to 
aj vďaka technológiám. Nie je strate-
gické „zetkárom“ zverovať kľúčovú 
úlohu, na ktorej stojí celý projekt. Vy-
žadujú dômyselnejšie vedenie, často 
podceňujú zadané úlohy a  nevenujú 
im dostatok času, čo vedie k prokrasti-
nácii. Ak však pochopia, ako úloha za-
padá do celkového úspechu projektu 
či fi rmy, ich nasadenie sa zvyšuje. Ich 
cieľom je pracovať pre fi rmu, ktorá je 
sociálne zodpovedná.  Dôležité je, aby 
ich práca mala zmysel.          (dsch) © SME

S mladými 
chatujte, e-mail 
ich otravuje

Mileniál sa na jednom 
mieste dlho nezdrží
Mladých lákajú start-upy, technologické firmy a zdieľaná ekonomika
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