
 10. 2. 2021 Divadelná fakulta (obor Div. scénografia), VŠMU v Bratislave

 26. 2. 2021 Fakulta zdravotníctva, SZU v Bratislave, Banská Bystrica

 28. 2. 2021 Filozofická fakulta, TU v Trnave

 Pedagogická fakulta, TU v Trnave

 Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

 Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave   √√

  Filozofická fakulta, UK v Bratislave   √	√	

  Jesseniova lekárska fakulta, UK v Bratislave, Martin  

 Lekárska fakulta, UK v Bratislave

 Fakulta humanitných a prírodných vied, PU v Prešove   √√

 Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach

 Fakulta ekonómie a podnikania, PEVŠ, Bratislava

 Fakulta informatiky, PEVŠ, Bratislava

 Fakulta masmédií, PEVŠ, Bratislava

 Fakulta práva, PEVŠ, Bratislava

 Fakulta psychológie, PEVŠ, Bratislava

 Filozofická fakulta, UMB v Banskej Bystrici   √√

 Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Š. v Liptovskom Mikuláši

 Fakulta športu, PU v Prešove

 F. ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU v Bratislave

 Fakulta verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave

 Lekárska fakulta, SZU v Bratislave

 ■  Tretí termín skúšok prebehne už v sobotu 6. marca 2021.

 ■  Uzávierka prihlášok na termín je 21. februára 2021.

 ■  Napísať si môžete test Všeobecných študijných predpokla-
dov (VŠP), Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů 
společenských věd (ZSV), Matematiky (MAT) alebo Anglické-
ho jazyka (AJ).

 ■  Aj tento termín NPS sa uskutoční iba v online podobe. 
Na zabezpečenie férovosti bude možné vypĺňať test len v 
stanovenom čase a v priebehu budete musieť mať aktívnu 
webkameru a mikrofón pre záznam.

 ■  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

 ■  Na marcový termín NPS sa môžete prihlásiť elektronicky na: 
www.scio.sk/nps/prihlasit
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 28. 2. 2021 Ekonomicko-správní fakulta, MU, Brno   √√
 Fakulta informatiky, MU, Brno   √√
 Fakulta sociálních studií, MU, Brno   √√
 Přírodovědecká fakulta, MU, Brno   √√
 Přírodovědecká fakulta, UK, Praha   √√
 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK, Praha   √√
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NPS v online podobe
Online formu skúšky si môžete vybrať vo všetkých nadchádzajúcich 
termínoch NPS. Testy sú plne porovnateľné s tými v papierovej podobe. 
Budete ich ale vypĺňať online u svojho PC. Pokiaľ už ste prihlásení pre-
zenčne, môžete si formu skúšky zmeniť vo svojom osobnom profile. 
 
V oboch marcových termínoch sa skúšky uskutoční iba online. Ak teda s 
prihlasovaním k NPS stále váhate a čakáte na prezenčnú skúšku, odpor-
účame vám to už príliš neodkladať a prihlásiť sa na online termín. Ďalšie 
termíny po poslednom termíne 22. mája 2021 už vypisovať neplánujeme. 
 
Ak nemáte dostatočné technické vybavenie na online skúšku alebo ste 
uchádzač so špecifickými nárokmi, ozvite sa nám s predstihom na 
scio@scio.cz, tieto situácie riešime individuálne.

Online NPS prakticky 
 ■  Aby sme zaistili, že skúšky prebehnú férovo, využívame pri 

nich tzv. „proctoring“ čiže vzdialený dohľad pomocou webka-
mery a mikrofónu. Pred vstupom do testu tiež budete musieť 
na kameru ukázať, že ste v miestnosti sami.

 ■ Najneskôr 8 dní pred skúškou vám pošleme pozvánku s 
prístupovými údajmi a pokyny pre tzv. „onboarding“ čiže 
vstupný prípravný test, pri ktorom si overíte funkčnosť techni-
ky a zoznámite sa s testovacím prostredím.

 ■ Onboarding je povinný. Prejsť ním musíte najneskôr 4 dni 
pred skúškou, inak sa jej nebudete môcť zúčastniť! Ak chcete 
mať možnosť uplatniť storno z dôvodu technických problé-
mov (napr. keď zistíte, že vaše technické vybavenie nie je na 
online test vhodné), musíte onboardingom prejsť najneskôr 5 
dní pred skúškou.

 ■ Onboarding slúži iba na overenie funkčnosti testovacieho 
prostredia na vašom počítači a jeho výsledky vyhodnocované 
nie sú. Je však nevyhnutný na to, aby ste sa mohli zúčastniť 
ostré skúšky.

 ■ Pred skúškou si nezabudnite poriadne prečítať inštrukcie, 
nech viete, čo je počas skúšky povolené, a čo zakázané.

Kedy sa konajú neskoršie termíny NPS?
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