ako na vš
newsletter apríl 2019

Národné

porovnávacie skúšky

(NPS) Scio

Dni

otvorených dverí v apríli a máji

- Slovensko

■■ Piaty termín skúšok prebehne už v stredu 1. mája.

12. 5. 2019

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká f., UK v Bratislave

■■ Uzávierka prihlášok na termín je 16. apríla.

17. 5. 2019

Paneurópska vysoká škola, Bratislava

■■ Konať sa budú testy Všeobecných študijných predpokladov (VŠP),
Obecných studijních předpokladů (OSP), Základov spoločenských
vied (ZSV), Biológie (Bi), Chémie (CH).
Zároveň pôjde o posledný termín testov z Matematiky (MAT)
a jazykov: Angličtiny (AJ), Nemčiny (NJ) a Španielčiny (ŠJ).
■■ Miesta konania májových skúšok: Banská Bystrica, Bratislava,
Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Žilina
■■ Študenti s nárokom na sociálnu zľavu môžu mať skúšku zadarmo:
www.scio.sk/nps/zlavy.asp
■■ Prehľad fakúlt, ktoré uznávajú výsledky skúšok, nájdete na:
www.scio.sk/nps/fakulty-vs

Termíny pre podanie prihlášky v apríli a máji - Slovensko
02.04.2019

Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre √

07.04.2019

Materiálovotechnologická fakulta, STU so sídlom Trnave

15.04.2019

F. elektrotechniky a informačných technológií, UNIZA v Žiline
Ústav telesnej výchovy a športu, UPJŠ v Košiciach

20.04.2019

Filozofická fakulta, TU v Trnave

30.04.2019

Fakulta zdravotníctva, KU v Ružomberku √
Teologická fakulta, KU so sídlom v Košiciach
Fakulta ekonómie a podnikania, PEVŠ, Bratislava

■■ Na nadcházajúce termíny NPS sa môžete prihlásiť elektronicky na:
www.scio.sk/nps/prihlasit

Termíny

pre podanie prihlášky v apríli a máji

Fakulta informatiky, PEVŠ, Bratislava
Fakulta masmédií, PEVŠ, Bratislava
Fakulta psychológie, PEVŠ, Bratislava

- ČR

Fakulta práva, PEVŠ, Bratislava
Fakulta manažmentu, PU v Prešove √

15.4.2019 Divadelní fakulta, AMU v Praze

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Institut celoživotního vzdělávání, MENDELU v Brně

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre

Fakulta informatiky a managementu, UHK, Hradec Králové  √

Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave √

Filozofická fakulta, UHK, Hradec Králové

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

Pedagogická fakulta, UHK, Hradec Králové

Ústav manažmentu, STU v Bratislave
Ekonomická fakulta, TUKE v Košiciach √

Přírodovědecká fakulta, UHK, Hradec Králové

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TUKE v Košiciach

Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TUZVO vo Zvolene

Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni   √

Fakulta zdravotníctva, TnUAD v Trenčíne

Fakulta strojní, ZČU v Plzni   √

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, TnUAD v Trenčíne

19.4.2019 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, SU v Opavě   √

Teologická fakulta, TU so sídlom v Bratislave

30.4.2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta, JČU v Českých Budějovicích   √

Fakulta verejnej správy, UPJŠ v Košiciach

F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií, MENDELU v Brně √

Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM v Trnave

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave

ŠKODA AUTO Vysoká škola, Mladá Boleslav i Praha   √

Filozofická fakulta, UCM v Trnave

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL v Liberci   √

Fakulta práva Janka Jesenského, VŠD, Sládkovičovo
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, UNIZA v Žiline √

Cyrilometodějská teologická fakulta, UPOL v Olomouci

Fakulta humanitných vied, UNIZA v Žiline

Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, UNIZA v Žiline

Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze   √

Fakulta riadenia a informatiky, UNIZA v Žiline √

Fakulta managementu, VŠE v Praze

Strojnícka fakulta, UNIZA v Žiline

Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze
Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze

VÚ vysokohorskej biológie, UNIZA so sídlom v Tatranskej Javorine
15.05.2019

Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice

Stavebná fakulta, TUKE v Košiciach
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola hotelová v Praze 8

Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

Vysoká škola logistiky, Přerov i Praha

24.05.2019

Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach

Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno

27.05.2019

Fakulta dramatických umení, AU v Banskej Bystrici

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

29.05.2019

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

31.05.2019

Fakulta výrobných technológií, TUKE so sídlom v Prešove

Vysoká škola zdravotnická, Praha
10.5.2019 Fakulta restaurování, UPa, Pardubice
15.5.2019 Vysoká škola polytechnická Jihlava
24.5.2019 Fakulta zdravotnických studií, TUL v Liberci
31.5.2019 Dopravní fakulta Jana Pernera, UPa, Pardubice
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze   √

Univerzitné študijné programy, TUZVO vo Zvolene
Reformovaná teologická fakulta, UJS, Komárno
Filozofická fakulta, UMB v Banskej Bystrici √
Právnická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Stavebná fakulta, UNIZA v Žiline
√ – fakulty využívajúce NPS Scio

1. Dobre sa na test pripravte

8. Nepanikárte, keď nemáte všetko

Ako skúška vyzerá a ako prebieha? Koľko úloh je v teste, sú v teste

Nepodliehajte zbytočnej panike. Môže sa stať, že nestačíte odpove-

odpovede na výber alebo ich musíte vymyslieť sami? Tiež je dobré

dať na všetky otázky v teste. To je v poriadku. Napr. v rámci NPS (Scio)

vedieť, z akých učebníc sa máte učiť a aké témy sa v teste objavia.

sa s tím dokonca počíta a test Všeobecných študijných predpokladov

2. Rýchlosť a čas

dostatočný pre prijatie na VŠ.

nestihne včas správne vyriešiť nikto. Stále môže byť váš výsledok

Zožeňte si dopredu cvičnú verziu testu. Zmerajte si doma, ako dlho vám
trvá jej vypracovanie. Ktoré úlohy vám idú ľahko a ktoré horšie, ktoré sú

9. Kontrola výsledku

zdĺhavé a naopak. Potom ľahko zvolíte ideálne tempo v ostrom teste:

Na záver si vždy nechajte trochu času na kontrolu výsledku. Aj keď

vyriešte najskôr to, čo vám ide dobre (ľahké, krátke) a nezaberá to veľa

niektorí účastníci už odchádzajú, nedajte sa zmiasť a znervózniť! Vyu-

času. Náročné a zdĺhavé úlohy preskakujte a nechajte si ich až na koniec.

žite všetok čas, nech si môžete byť istí, že nikde nemáte zbytočnú
chybu a že máte všetky odpovede vyznačené tak, ako je predpísané.

3. Ako správne odpovedať
Dopredu si zistite, akým spôsobom sa zaznamenávajú odpovede. Ako

10. Testom to nekončí

opraviť zlú odpoveď. Naopak, ako rozhodne odpovede nezapisovať.

Pokiaľ to je možné, poznamenajte si otázky, na ktoré ste nepoznali

Odpovede zaznamenávajte ihneď na miesto, ktoré je k tomu určené.

odpoveď (u NPS nemusíte, nájdete ich vo svojom osobnom profile na

Nenechávajte prepis odpovedí na koniec, môže sa stať, že to potom

webe Scio). Poznamenajte si otázky zle formulované a odpovede,

nestihnete.

ktoré sa vám zdali nesprávne. Chyba totiž nemusí byť nutne na vašej
strane! Snažte sa dopátrať správnych odpovedí. Môže sa vám to

4. Inštrukcie

vyplatiť pri prípadnom podaní žiadosti o preskúmanie (odvolaní).

Pozorne počúvajte inštrukcie administrátora skúšky. Pokiaľ niečo prepočujete alebo nechápete, opýtajte sa hneď. Neznalosť podmienok tes-

11. Buďte pozitívni a v pohode

tovania vás v priebehu testu môže silne znervózniť.

Zachovajte si pozitívnu myseľ po celú dobu testu. Nenechajte sa
vykoľajiť tým, že niektoré otázky neviete. Pokiaľ vás zachváti panika,

5. Systém značiek

zastavte sa, niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite. Pre udržanie pohody

Nemalo by sa vám stať, že zmätene „skáčete“ od úlohy k úlohe. Naplá-

a koncentrácie môže pomôcť aj žuvačka. Pred testom sa sústreďte

nujte si systém značiek, ako napr. „vyriešená úloha“, „nepochopil som“,

sami na seba, nebavte sa s ostatnými. Stres môže byť nákazlivý. Verte

„zaberie veľa času“, „keď zvýši čas, ešte prekontrolovať“ apod. Často

si.

vystačíte aj s tým, že si budete len odškrtávať úlohy, ktoré už máte vyriešené (napr.

), úlohy, ktorými sa už nebudete zaoberať (napr.

hy, ku ktorým sa ešte prípadne vrátite (napr.

), a úlo-

).

6. Tipovanie
Najskôr si zistite, či je za nesprávnu odpoveď 0 bodov alebo sa body
odčítajú. Pokiaľ je za 0 bodov, bolo by chybou netipnúť si. Nechajte sa
viesť inštinktom alebo pracujte vylučovacou metódou a pokúste sa
určiť najvhodnejšiu odpoveď.
Pokiaľ sa za nesprávnu odpoveď odčítajú body (napr. v testoch Scio),
tak rozhodne netipujte, ak si nie ste istí. Prichádzali by ste o cenné body.
Keď ale môžete vylúčiť aspoň niektoré z možností ako chybné, už sa
tipovanie môže vyplatiť.
7. Starostlivo čítajte zadanie
Pozorne čítajte zadanie, dávajte obzvlášť pozor na úlohy s negáciou (napr. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé?). Spozornite, keď vám
úloha pripadá veľmi ľahká. Je možné, že ste prehliadli nejaký detail v
zadaní. Spozornite aj u úloh, u ktorých si myslíte, že sú veľmi ťažké alebo
nepochopiteľné. Opäť ste mohli prehliadnuť nejaký detail, ktorý úlohu
zjednodušuje. Alebo sú tri zo štyroch uvedených možností natoľko
scestné, že ich môžete na prvý pohľad vylúčiť.

EXTRA TIP
Ak sa chystáte na Národné porovnávacie skúšky,
nájdete kompletný test z minulých NPS na
stiahnutie na
www.scio.sk/nps
EXTRA TIP
Ak sa chystáte na testy fakulty, skúste prehľadať
web fakulty.
České fakulty majú povinnosť zverejňovať úplné
zadanie testu z prijímačiek z predchádzajúceho
roku. Pokiaľ ho nenájdete, trvajte na jeho
poskytnutí prostredníctvom študijného oddelenia
fakulty. Odkázať sa je možné na českú vyhlášku
343/2002 Sb.

