
akého výsledku potrebujete dosiahnuť pre 
prijatie?

Výsledok každého testu v rámci NPS sa uvádza ako percentil,
teda hodnota vyjadrujúca, koľko percent z ostatných riešiteľov do-
siahlo horšieho výsledku než vy. Ak teda dosiahnete percentilu 70, 
znamená to, že ste boli lepšie ako 70 percent ostatných riešiteľov.
 
Časť fakúlt stanovuje hranice prijatie vopred, ale iné je určujú až 
spätne, podľa finálnych výsledkov všetkých uchádzačov. Informá-
cie o tom, ako vysoký percentil bol v predchádzajúcich rokoch po-
trebný na prijatie, fakulty spravidla zverejňujú na svojich weboch.
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Termíny pre podanie prihlášok v novembri Národné porovnávacie skúšky (NPS) Scio

Hľadáte aktuálne informácie k Národným porovnávacím 
skúškam? Nájdete ich nielen na našom webe, ale aj na 

našich sociálnych sieťach.

Facebook: Prijímacky Scio
Instagram: @scio.nsz

 
25. 11. 2020 Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně 
30. 11. 2020 Fakulta umenie, TU v Košiciach
 Fakulta architektúry, STU v Bratislave
 Hudobná a tanečná fakulta, VŠMU v Bratislave
 Drevárska fakulta, TU vo Zvolene
 Akademie výtvarných umění v Praze
 Divadelní fakulta, JAMU v Brně
 Hudební fakulta, JAMU v Brně
 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 Fakulta architektury, VUT v Brně

 ■  Prvý termín skúšok prebehne už v sobotu 12. decembra.

 ■  Uzávierka prihlášok k termíne je 26. novembra.

 ■  Pozor, tento termín sa uskutoční iba on-line.

 ■  Napísať si môžete test z Obecných studijních předpokladů (OSP),  
 Základů společenských věd (ZSV) 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 decembrovému 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 v decembri?
 ■ Môžete si overiť svoje šance na prijatie na rôzne fakulty ešte pred 

podaním prihlášok.

 ■ 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 niekto-
rom z neskorších termínov.

 ■ V decembrovom termíne je skúška zo ZSV lacnejšie ako v ostat-
ných.

 ■ Pred konaním decembrového termínu si stále ešte môžete zadar-
mo vyskúšať testy z minulého ročníka, zverejnené na webe Scio.

NPS v online podobe 
V decembrovom termíne prebehne skúška iba online, v ďalších ter-
mínoch 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 - rovnaká dĺž-
ka, 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 stanovenom 
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 licenčnými 
poplatkami za online prostredie pre testovanie a aplikácií pre 
vzdialený dohľad.

 ■ Online skúška sa teraz automaticky ponúka v prihláške.

Termín Predmety

12. decembra 2020 OSP, ZSV, VŠP

  6. februára 2021 OSP, ZSV, MAT, VŠP

  6. marca 2021 OSP, ZSV, MAT, AJ, VŠP

28. marca 2021 OSP, ZSV, MAT, Bi, CH,
jazyky, VŠP

17. apríla 2021 OSP, ZSV, MAT, Bi, CH,
jazyky, VŠP

22. mája 2021 OSP, ZSV, Bi, CH, VŠP

NPS v školskom roku 2020/21



UPLATNENIA V PRAXI ALEBO VYSNÍVANÝ ODBOR?

Možností, podľa ktorých si vyberať odbor na VŠ, je veľa. 

Kým pre niekoho je najdôležitejší študentský život           

a s tým súvisiaci napríklad výber univerzitného mesta, 

iní uchádzači sa rozhodujú podľa toho, či im odbor          

v budúcnosti zaistí vysoký zárobok.

Z dotazníkov, ktoré pravidelne dávame k vyplneniu 

uchádzačom pred testami OSP a VŠP, vyplýva, že          

v posledných rokoch výrazne narastá počet tých, pre 

ktorých je pri výbere VŠ najdôležitejšia kvalita výučby 

(34 % uchádzačov v školskom roku 2018/2019 oproti  

25 % v roku 2011/2012). Ešte dôležitejšia je pre nich 

istota uplatnenia v praxi a vysokého zárobku (46 %         

v školskom roku 2018/2019), naopak napríklad „čo 

najlacnejšie štúdium“ je podstatným kritériom len pre 

minimum uchádzačov.

Či už budete pri výbere VŠ zohľadňovať akékoľvek 

dôvody, pokúste sa vybrať si taký odbor, ktorý vás bude 

baviť už počas štúdií. Slovenské i české univerzity bojujú 

s vysokou študijnou úmrtnosťou a viac ako polovica 

bakalárskych štúdií končí neúspechom. Keď si svoj 

odbor vyberiete dobre a skutočne sa zameriate na to,   

v čom ste dobrí a čo vás baví, štúdium vás potom len 

ťažko nepríjemne prekvapí.

Čo budem študovať?
TIPY, KTORÉ VÁM MÔŽU POMÔCŤ PRI VÝBERE ODBORU NA VŠ

SPRÁVNE NAČASOVANIE

November je ideálny mesiac na to sa definitívne 

rozhodnúť, kam si podať prihlášku. 

Fakulty už zverejnili konečné podmienky prijímacieho 

konania a mnoho  z nich začína organizovať dni 

otvorených dverí. 

Ak sa navyše plánujete hlásiť na umelecké školy, ktoré 

prijímačky organizujú na základe iného harmonogramu, 

pravdepodobne budete musieť podať prihlášku už 

teraz. 

Práve teraz je tiež správny čas zistiť, či zvolená fakulta 

organizuje vlastné prijímačky, alebo využíva Národné 

porovnávacie skúšky od Scio. V takom prípade sa 

môžete prihlásiť už na prvý termín testovania                 

7. decembra a zistiť, ako ste na tom.

VYSOKÁ ŠKOLA NANEČISTO

Odbor ste si už viacmennej vybrali, ale stále si nie ste 

istí, či vás bude skutočne baviť? Najprestížnejšie 

univerzity sveta – vrátane Harvardu, Stanforde či MIT – 

dnes ponúkajú takzvané MOOC (massive open online 

course) kurzy, ktoré sú bezplatné a pokrývajú snáď 

všetky vysokoškolské odbory. Kurzy prebiehajú formou 

videa, sú interaktívne a môžete si vďaka nim urobiť 

obrázok, ako by mohlo štúdium vybraného odboru 

vyzerať. Komplikáciou by snáď mohla byť len nutnosť 

angličtiny, videá je však možné sledovať s titulkami         

a navyše spomalene.

Dobrým tipom pri výbere odboru je tiež vyhľadať si na 

stránkach fakulty harmonogram štúdia, vyučované 

predmety a ich sylabus (teda obsah, ciele aj 

odporúčanú študijnú literatúru). Vďaka tomu už 

dopredu zistíte, či vás ponúkané predmety lákajú, alebo 

vám naopak príliš blízke nie sú. Môžete sa tak vyhnúť aj 

nedorozumeniam – nie je výnimočné, že študentov 

sociológie či psychológie, ktorí sa plánovali úplne vyhnúť 

matematike, nepríjemne prekvapí nutnosť štúdia 

štatistiky.

POMOC PRI VÝBERE

Na internete nájdete niekoľko nástrojov, ktoré vám 

môžu pri výbere vhodného odboru pomôcť. Dobrým 

odrazovým mostíkom je jednoduchý dotazník Kam na 

vysokou školu na serveri 

www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly, ktorý 

vám zaberie 8 minút a pomôže utriediť myšlienky           

v hlave. Dotazník zistí, či ste skôr prírodovedný, či 

humanitný typ, a na konci vám ponúkne zoznam 

odborov, ktoré by vás mohli baviť. Navyše je úplne 

zadarmo.

 V čom som dobrý/á?

 Čo ma motivuje?

 Pri čom si užijem najviac zábavy?

 Je niečo, čo som vždy chcel/a skúsiť?

 Čo je môj obľúbený predmet v škole?

 O čom si rád/a čítam vo voľnom čase?

 Na ktoré úspechy som najviac pyšný/á?

 Čím som chcel/a byť ako dieťa?

 Keby som si mohol/a vybrať akékoľvek 
 zamestnanie, ktoré by to bolo?

 Ku komu či čomu vzhliadam?

OTÁZKY, KTORÉ VÁM POMÔŽU PRI ROZHODOVANÍ:
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