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Piatý termín skúšok prebehne už v  sobotu
30. apríla.
Uzávierka prihlášok k termíne je 14. apríla.
Napísať si môžete test z Všeobecných
študijných predpokladov (VŠP), Základů
společenských věd (ZSV), Matematiky
(MAT), Biológie (BIO), Chémie (CHE),
Angličtiny (AJ), Nemčiny (NJ), Španielčiny
(ŠJ) alebo Obecných studijních
předpokladů (OSP).
Skúšky sa uskutočnia v prezenčnom aj
online variante.
Výsledky jednej skúšky môžete uplatniť na
desiatkach fakúlt. 
Prehľad fakúlt, ktoré uznávajú výsledky
skúšok, nájdete na:
www.scio.sk/nps/fakulty-vs.asp.
K aprílovému termínu sa môžete prihlásiť
na www.scio.sk/nps/terminy-a-
miesta.asp. 

Národné porovnávacie skúšky (NPS) Scio

Termíny pre podanie prihlášky v apríli

22. 4. 2022
 F. masmediálnej komunikácie, UCM v Trnave
29. 4. 2022
 Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave
 Filozofická fakulta, UCM v Trnave
 Inštitút manažmentu, UCM v Trnave
30. 4. 2022
 F. chem. a potravin. technológie, STU v Bratislave
 Ústav manažmentu, STU v Bratislave
 Stavebná fakulta, STU v Bratislave
 F. elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
 Materiálovo-technologická f., STU v Bratislave
 Právnická fakulta, UK v Bratislave
 Fakulta verejnej správy, UPJŠ v Košiciach 

 Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave
 Fakulta špeciálnej techniky, TnUAD v Trenčíne
 F. priemyselných technológií, TnUAD v Trenčíne
 F. sociálno-ekonomických vzťahov, TnUAD v Trenčíne
 Fakulta zdravotníctva, TnUAD v Trenčíne
 F. agrobiológie a potravin. zdrojov, SPU v Nitre
 F. biotechnológie a potravinárstva, SPU v  Nitre
 Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre
 F. európskych štúdií a region. rozvoja, SPU v Nitre
 F. záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
 Technická fakulta, SPU v Nitre
 Fakulta práva, PEVŠ, Bratislava
 Fakulta psychológie, PEVŠ, Bratislava
 Fakulta ekonómie a podnikania, PEVŠ, Bratislava
 Fakulta masmédií, PEVŠ, Bratislava
 Fakulta informatiky, PEVŠ, Bratislava

Ako funguje odovzdanie výsledku?

Výsledok odovzdá fakulte Scio:

Výsledok dokladá uchádzač certifikátom:

Fakulte odovzdáme sami váš najlepší dosiahnutý
výsledok. Automaticky zohľadňujeme predmety 
a termíny, ktoré fakulta uznáva, prípadne aj váhy,
ktoré môže dávať jednotlivým oddielom alebo
skúškam. Jediné, čo musíte, je udeliť súhlas 
s poskytnutím výsledku. Ten vyberiete v priebehu
prihlášky (prípadne ide dodatočne zmeniť 
v osobnom profile).

Niektoré fakulty môžu vyžadovať doloženie
výsledku NPS prostredníctvom tlačeného
certifikátu. Certifikát je možné si objednať priamo 
v rámci prihlášky k NPS, alebo aj spätne v osobnom
profile.

Uchádzačom z Ukrajiny poskytujeme skúšky bez
poplatku. Registračný poplatok vraciame aj spätne.
Prosím kontaktujte nás na scio@scio.sk.


