
Minimálne techhnické požiadavky na ab-
solvovanie online skúšky

Online skúšku je možné vypĺňať na väčšine novších PC/MAC s 
pripojením k internetu. Podrobné technické požiadavky sú:

 ■ Operačný systém PC: Windows 7+, MAC: MacOS Siera 
10.12+

 ■ Zariadenie s dual-core procesorom alebo lepšie

 ■ Webová kamera v rozlíšení aspoň 800x600, mikrofón. Oboje 
môže byť vstavané aj externé

 ■ Minimálne 4 GB voľného priestoru na disku pre záznam a 
ukladanie dát v priebehu testu

 ■ Pripojenie k internetu (min. 300 KBs)

 ■ Internetový prehliadač: Chrome 70+

 ■ Povolené využitie JavaScript, cookies, HTML 5

Pred samotnou skúškou si budete musieť nainštalovať aplikáciu 
ProctorTrack - inštrukcie vám pošleme s predstihom pred 
skúškou.
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Termíny pre podanie prihlášky v januári Národné porovnávacie skúšky (NPS) Scio

Kedy sa konajú neskoršie termíny NPS?

 6. 3. 2021
28. 3. 2021
17. 4. 2021
22. 5. 2021

Prihlasovať sa na ne môžete už teraz.

 5. 1. 2021 Divadelná fakulta, VŠMU v Bratislave - divadelná réžia
 Divadelná fakulta, VŠMU v Bratislave - divadelná dramaturgia
 a dramatická tvorba
11. 1. 2021 Divadelná fakulta, VŠMU v Bratislave - herectvo

 ■  Druhý termín skúšok prebehne už v sobotu 6. februára.

 ■  Uzávierka prihlášok k termíne je 21. januára.

 ■  Pozor, tento termín sa uskutoční iba online.

 ■  Napísať si môžete test z Obecných studijních předpokladů (OSP),  
 Základů společenských věd (ZSV), Matematiky (MAT) alebo  
 Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

 ■  Výsledky jednej skúšky môžete uplatniť na desiatkach fakúlt.

 ■  Prehľad fakúlt, ktoré uznávajú výsledky skúšok, nájdete na:  
 www.scio.sk/nps/fakulty-vs.asp

 ■  K februárovému termínu NPS sa môžete prihlásiť elektronicky na: 
www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp

 ■  Študenti s nárokom na sociálnu zľavu majú skúšku zadarmo.

Prečo ísť na skúšku už vo februári?
 ■ Môžete si overiť svoje šance na prijatie na rôzne fakulty ešte pred 

podaním prihlášok.

 ■ Pre niektoré fakulty je to naopak posledný uznávaný termín (napr. 
Fakulta architektury ČVUT v Prahe).  

 ■ Ak sa vám skúška podarí, môžete zvyšok školského roka venovať 
príprave na maturitu.

 ■ V prípade, že by sa vám skúška nepodarila podľa vašich predstáv, 
budete mať stále dosť času sa lepšie pripraviť na opravu v niek-
torom z neskorších termínov.

 ■ Pred februárovou skúškou si stihnete prejsť aj testy z tohtoročné-
ho školského roka (teda z decembrového termínu NPS), zverejne-
né na webe Scio.

NPS v online podobe 
Vo februárovom termíne prebehne skúška iba online, v ďalších 
termínoch si - ak nám to situácia umožnia - budete môcť formu 
skúšky vybrať. Ak už ste prihlásení prezenčne, môžete si skúšku 
zmeniť na online vo svojom osobnom profile.

Testy sú plne porovnateľné s tými v papierovej podobe - rovna-
ká dĺžka, zastúpenie úloh i náročnosť - výsledok je rovnocenný s 
výsledkami prezenčnej podoby testov. 

 ■ Budete ich ale vypĺňať online u svojho PC.

 ■ Na zabezpečenie férovosti budú v priebehu platiť pomerne 
striktné pravidlá: Vyplňovať test bude možné len v stanove-
nom čase, skúšku nebude možné prerušiť a v priebehu budete 
musieť mať aktívnu webkameru a mikrofón pre záznam.

 ■ Registračný poplatok za online formu je vyššia, 20 euro za 
základnú variantu skúšky. Vyššia cena súvisí najmä s licenčný-
mi poplatkami za online prostredie pre testovanie a aplikácií 
pre vzdialený dohľad.

 ■ Online skúška sa teraz automaticky ponúka v prihláške.

Ak nemáte dostatočné technické zázemie pre online skúšku alebo 
nemáte k dispozícii samostatnú miestnosť, kontaktujte nás na 
scio@scio.cz, a to najneskôr týždeň pred uzávierkou prihlasovania.

Nezabudnite uviesť, z akého ste mesta.



UK v Bratislave √√  Farmaceutická fakulta VŠP, Bio, Che

√√  Filozofická fakulta VŠP, AJ, NJ, ŠJ

UPJŠ v Košiciach √√  Prírodovedecká fakulta VŠP, MAT, Bio, Che

EU v Bratislave √√  Fakulta aplikovaných jazykov VŠP, AJ, NJ, ŠJ

√√  Fakulta hospodárskej informatiky VŠP, AJ, NJ, ŠJ

√√  Fakulta medzinárodných vzťahov VŠP, AJ, NJ, ŠJ

√√  Fakulta podnikového manažmentu VŠP, AJ, NJ, ŠJ

√√  Národohospodárska fakulta VŠP, AJ, NJ, ŠJ

√√  Obchodná fakulta VŠP, AJ, NJ, ŠJ

√√  Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach VŠP, AJ, NJ, ŠJ

KU v Ružomberku √√  Fakulta zdravotníctva Bio

PU v Prešove √√  Fakulta humanitných a prírodných vied VŠP

√√  Fakulta manažmentu VŠP

√√  Fakulta zdravotníckych odborov VŠP

SPU v Nitre √√  Fakulta ekonomiky a manažmentu VŠP

STU v Bratislave √ √ Fakulta informatiky a informačných technológií VŠP, MAT

TU v Košiciach √ √ Ekonomická fakulta MAT, AJ, NJ

UK v Bratislave √ √ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky MAT

√ √ Fakulta sociálnych a ekonomických vied VŠP, MAT, AJ

√√  Fakulta managementu VŠP, MAT, AJ

√ √ Prírodovedecká fakulta Che, Bio

UKF v Nitre √ √ Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva VŠP, Bio, AJ, NJ

√ √ Fakulta stredoeurópskych štúdií VŠP

UMB v Banskej Bystrici √ √ Ekonomická fakulta VŠP

√ √ Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov VŠP

ŽU v Žiline √ √ Fakulta bezpečnostného inžinierstva VŠP, MAT

√ √ Fakulta riadenia a informatiky VŠP, MAT

TU v Košiciach √ √ Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 

√√  Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠP, MAT

VYSOKÉ ŠKOLY S NPS
√√  NPS sú povinnou súčasťou prijímačiek

√√  NPS vám pomôžu / nahradia prijímačky

√√  za NPS je štipendium alebo iné výhody
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