
Ako si vybrať vysokú školu? 
 
Prečo ísť ďalej študovať? 
 
Nejde len o predlžovanie mladosti a získanie titulu. 
 
Dieru do sveta môžete spraviť len vtedy, ak ponúknete firme to, čo chce. 
 
Každý sám by mal vedieť, čo je pre neho dôležité – peniaze, isté zamestnanie, zachraňovanie 
sveta alebo z každého čosi. 
 
Nemáte predstavu, ktorým smerom sa vydať? Ako na to? 
 
Vyberajte si z jedného smeru – humanitné, technické alebo umelecké programy. 
 
Rozhodovanie Vám môžu uľahčiť aj informácie o tom, aké vzdelanie je potrebné na výkon 
jednotlivých zamestnaní, ktoré školy v regiónoch Slovenska také vzdelanie poskytujú a tiež 
poradenstvo na plánovanie budúcej kariéry, ktoré nájdete na www.istp.sk. 
 
Neobmedzujte sa len na jeden konkrétny študijný program, môžete sa tým pripraviť o 
zaujímavé alternatívy. 
 
Zostavte si zoznam niekoľkých škôl a programov, ktoré prichádzajú vo Vašom prípade do 
úvahy. 
 
Podajte si prihlášku na viac vysokých škôl, výrazne tak zvýšite svoje šance na prijatie. 
 
Na Slovensku poskytujú vysokoškolské vzdelanie v rámci akreditovaných študijných 
programov bezplatne na 20 verejných, na 3 štátnych vysokých školách (Akadémii 
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Akadémii 
Policajného zboru v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave) a za poplatok 
na 12 súkromných školách a 4 zahraničných. 
 
Aký typ školy si vybrať? 
 

www.istp.sk 
www.minedu.sk 
www.portalvs.sk 
www.vysokeskoly.sk 
www.nemajnasalame.sk 

 
Viete, kde chcete študovať a za čo? 
 
Ak na Slovensku, tak Vás môžu zaujímať tieto odkazy: 
 

www.siv.sk 
www.schoolsin.eu 

http://www.nemajnasalame.sk/�


www.portalvs.sk 
www.vysokeskoly.sk 

 
V Českej republike 

www.scio.cz 
www.google.sk 
www.vysokeskoly.cz 

 
V zahraničí 

www.univerzity.eu 
www.jobs.cz 

 
Štúdium niečo stojí, preto pri výbere svojej školy hľadajte aj možnosti finančnej podpory. 
Môžu to byť sociálne, prospechové štipendiá alebo granty, pôžičkový program. 

www.nadaceprorozvojvzdelani.cz 
www.saia.sk 
www.socialnestipendia.sk 
www.fnpv.sk 

 
Čo by ste mali vedieť než sa rozhodnete pre štúdium? 
 
Kde môžete získať potrebné informácie o školách: 
v médiách, na webe, v škole, v kariérnom centre, na dni otvorených dverí, na veľtrhu 
pomaturitného vzdelávania, od priateľov, rodičov. 
 
Okrem štúdia Vám odporúčame: 
získavať prax a venovať sa mimoškolským aktivitám, študovať cudzie jazyky, získavať 
všeobecný prehľad, zlepšovať svoju komunikatívnosť, prezentačné zručnosti, flexibilitu, 
tímového ducha a kreativitu, IT znalosti, ochotu a schopnosť neustále sa vzdelávať. 
 
Viete, čo si pýta trh práce? 
Kvalitné vedomosti, prax, počítačovú gramotnosť, jazykové znalosti, kritické myslenie, 
schopnosť riešiť problémy, iniciatívu a podnikavosť, efektívnu hovorenú a písanú 
komunikáciu, schopnosť nachádzať a analyzovať informácie, zvedavosť a predstavivosť, 
logické myslenie, kreativitu, samostatnosť. 
 
Čo podľa zamestnávateľov chýba mladým ľuďom? 
Jazykové a IT znalosti, kombinácie dvoch jazykov, prezentačné zručnosti. 
 
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacne-a-poradenske-sluzby/preventivne-poradenstvo/informacne-a-poradenske-sluzby-
poskytovane-ziakom-zakladnych-a-strednych-skol/informacne-a-poradenske-sluzby-pri-volbe-povolania-poskytovane-ziakom-strednych-
skol/uzitocne-inform.html?page_id=511011 
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor? 

 

http://www.jobs.cz/�
http://www.fnpv.sk/�

