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DNI OTVORENÝCH DVERÍ V NOVEMBRI
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
7. 11. 2017
8. 11. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

Fakulta priemyselných technológií; Púchov, TNUAD

11. 11. 2017

Fakulta stavební, VUT v Brně

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

22. 11. 2017

Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Fakulta špeciálnej techniky, TNUAD

24. 11. 2017

technologií, VUT v Brně

9. 11. 2017

Fakulta priemyselných technológií; Púchov, TNUAD

Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze

10. 11. 2017

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,

Technická fakulta, ČZU v Praze

ŽU v Žiline

Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

Fakulta humanitných vied, ŽU v Žiline

Právnická fakulta, UPOL v Olomouci

Filmová a televízna fakulta, VŠMU v Bratislave

Fakulta chemické technologie, VŠCHT v Praze

Akadémia

Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT v Praze

22. 11. 2017

ozbrojených

síl

generála

Milana

F. potravin. a biochem. technologie, VŠCHT v Praze

Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
25. 11. 2017

Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline
23. 11. 2017
25. 11. 2017

Pedagogická

fakulta,

Prešovská

univerzita

Divadelní fakulta, AMU v Praze

v

Prešove

Ekonomická fakulta, TUL v Liberci

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v

F. mechatron., informat. a meziobor. studií, TUL

Banskej Štiavnici

F. přírod.-humanitní a pedagogická, TUL v Liberci

Pedagogická

fakulta,

Prešovská

univerzita

Fakulta strojní, TUL v Liberci

v

Fakulta textilní, TUL v Liberci

Prešove
28. 11. 2017

F. technologie a ochrany prostředí, VŠCHT v Praze

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK v

28. 11. 2017

Fakulta zdravotnických studií, TUL v Liberci
F. jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

Bratislave

TERMÍN PRE PODANIE PRIHLÁŠOK V NOVEMBRI
30. 11.2017

Drevárska fakulta, TU vo Zvolene

15. 11.2017

Divadelní fakulta, AMU v Praze

Fakulta architektúry, STU v Bratislave

22. 11. 2017

Filmová a televizní fakulta AMU v Praze

Fakulta múzických umení, AU v Banskej Bystrici

30. 11. 2017

Divadelní fakulta, JAMU v Brně (vybrané obory)

Fakulta umení, TU v Košiciach

Fakulta architektury, VUT v Brně

Fakulta výtvarných umení, AU v Banskej Bystrici

Fakulta multimediálních komunikací, UTB Zlín

Hudobná a tanečná fakulta, VŠMU v Bratislave

(vybrané obory)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Hudební a taneční fakulta, AMU v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY (NPS) SCIO
n

Prvý termín skúšok prebehne už 9. decembra.

n

Uzávierka prihlášok na termín je 23. novembra.

n

Napísať si môžete test VŠP, OSP alebo ZSV.

n

V prípade, že by sa vám skúška nepodarila, budete
mať stále čas na opravu.

n

Študenti s nárokom na sociálnu zľavu majú skúšku
úplne zadarmo.

n

Miesta konania skúšok: Banská Bystrica, Bratislava, Košice,
Martin, Nitra, Žilina

n

Viac na www.scio.sk/nps

ZAISTITE SI PRIJATIE NA VŠ
UŽ V DECEMBRI

Už na decembrových skúškach si môžete
zaistiť prijatie na vysokú školu. Národné
porovnávacie skúšky uznávajú desiatky
fakúlt pocelej ČR a SR, prehľad nájdete na
www.scio.sk/fakulty.

Voľba vysokej školy
DÔLEŽITÉ JE AJ MESTO, KDE BUDETE ŠTUDOVAŤ
BANSKA BYSTRICA

môžete ísť zapretekať na motokárach. Košice navyše
ponúkajú nespočetné množstvo príležitostí uplatniť váš

Milovníci histórie si nájdu zákutia v centrálnej zóne

talent v študentských organizáciách, športových kluboch

starého

a rôznych iných združeniach.

mesta.

Galérie,

mestská

opera,

múzeá,

divadielka, disko aj džezové kluby vytvárajú možnosti
spoločenského vyžitia. Posedenia na terasách kaviarní v
starom meste dotvárajú kolorit pohody.
Športovo orientovaní študenti privítajú zimný štadión,
krytú plaváreň a v lete vychýrené plážové kúpalisko. V
Bystrici sa hrá ligový futbal, hokej, známe sú súťaže v
bojových umeniach, ľahkej atletike a iných športoch.
Moderné centrum sa nachádza pod mrakodrapom
obchodného

centra

Európa

ponúkajúcim

široký

sortiment obchodnej siete, komplex kaviarní, reštaurácií

NITRA
Nitra, s rozlohou 100 km² a počtom obyvateľov vyše
80 000, je jedným z najstarších miest na Slovensku.
Okrem bohatej histórie je Nitra známa aj ako centrum
poľnohospodárstva, či mesto mladých, keďže je sídlom
dvoch univerzít. Je taktiež mestom výstavníctva a
kongresov. Sídlia tu tri divadlá, najznámejšie Divadlo
Andreja Bagara, Staré divadlo Karola Spišáka a Nové

a kín pre všetkých, ktorí preferujú takéto prostredie.

divadlo. Nitra je každoročne miestom konania viacerých

BRATISLAVA

V Nitre nájdete aj veľa miest, kam ísť za zábavou do

Bratislava je hlavné a najväčšie mesto Slovenska.

dobrom čaji.

medzinárodných festivalov či veľtrhov.
baru, klubu na disco, pubu alebo len tak relaxovať pri

Nájdete tu krásne historické centrum, doslova na
každom rohu je nejaká kaviareň alebo reštaurácia,
Bratislava ale ponúka omnoho viac než len jedinečnú

PREŠOV

architektúru či historické a kultúrne pamiatky. Nočný

Prešov je tretím najväčším mestom Slovenska. Vďaka

život v jej uliciach je rovnako rušný ako cez deň. Či už ste

čulému hudobnému životu a úspechom prešovskej

milovníkom hudby alebo sa chcete zabávať až do rána,

hudobnej produkcie si mesto Prešov vyslúžilo prezývku

očakáva vás bohatá ponuka hudobných klubov, barov a

"slovenský Seattle" či "mesto hudby". Nachádza sa tu

diskoték. Malebné uličky starého mesta priam prekypujú

množstvo kultúrnych pamiatok, ale aj iné zaujímavosti a

pamiatkami zo slávnych dôb, tie najvzácnejšie sú

pozoruhodné miesta. Príjemné prostredie na piknik či

starostlivo uložené v zbierkach takmer 50 múzeí a

relax, kde nepočuť ruch mesta - to je Záhrada umenia,

významné umelecké diela sprístupňuje rada galérií.

kde mladí trávia množstvo svojho času. V lete sa navyše

Prehliadku tých najlepších hereckých výkonov prinášajú

sem môžete prísť pozrieť aj v rámci letného kina. V

pódiá takmer 30 divadiel. Okrem múzeí či divadiel si v

Prešove samozrejme nájdete aj mnoho nočných klubov,

Bratislave môžete vychutnať aj plavbu na polostrov

barov a diskoték, určite sa nemusíte báť, že by ste sa tu

umenia, cestu lanovkou k panoramatickej reštaurácii,

nudili.

skok z mosta na lane alebo zábavu v protiatómovom
bunkri. Nudiť sa tu teda určite nebudete!

ŽILINA

KOŠICE

Žilina sa môže pochváliť silnou kultúrnou základňou a

Košice sú mestom, kde náklady na štúdium patria k

pamiatok. Okrem Mestského divadla a Bábkového

najnižším. Je tu plno mladých ľudí (priemerný vek

divadla ponúka kultúrne vyžitie aj Dom umenia Fatra,

Košičana je 35 rokov), v Košiciach študuje okolo 25 000

ktorý je sídlom Štátneho komorného orchestra Žilina.

študentov. Študentský život je tu plnohodnotný a bohatý

Mesto často organizuje rozličné podujatia ako koncerty,

so všetkým, čo k tomu patrí. S využitím mestskej

trhy, slávnosti, karnevaly a množstvo ďalších akcií. Okolie

hromadnej dopravy (bez použitia automobilu) sa odtiaľ

Žiliny ponúka dostatok možností aj v oblasti športu a

dostanete

adrenalínu. Milovníkov zimných športov poteší niekoľko

pestrou históriou. Je plná kultúrnych či historických

na

dva

lyžiarske

svahy

(Kavečany

a

Jahodná), do vodnolyžiarského a wakeskateového

lyžiarskych

stredísk,

strediska, do vodáckeho areálu na Hornáde, na miesta

vyskúšať

vhodné na rekreačný beh a inline korčuľovanie, alebo si

vysokoškolských internátov.

rafting

adrenalínoví

alebo

lezeckú

nadšenci

môžu

stenu

areáli

v

