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Ako sa rozhodnúť 

Ponuka vysokých škôl je veľmi široká a zvoliť si odbor štúdia, ktorý ovplyvní celý zvyšok života tak môže 

byť celkom oriešok. Skúste si položiť tieto otázky.  

1. U ktorých vecí mám pocit, že som v nich dobrý / á?  

Každý z nás má na niečo talent, určite aj vy poznáte ten svoj. Popremýšľajte o ňom. Opýtajte sa 

priateľov či rodiny v čom si myslia, že ste dobrý / a? Zostavte si s ich pomocou rebríček charakteristík, 

ktoré vás definujú. Možno budete prekvapení.  

2. Čo ma motivuje?  

Iste to poznáte - do niečoho sa púšťate s chuťou a nadšením a iné veci robíte neradi. Popremýšľajte o 

tom, prečo to tak je a čo vás motivuje dosiahnuť cieľ. Treba vás to privedie k odboru štúdia, ktorá vás 

zaujme na celý život.  

3. Pri čom si užijem najviac zábavy?  

Čo je príčinou toho, že sa pri niektorých činnostiach bavíte? Za akých okolností k tomu dochádza? 

Možno nájdete nejaké spoločné prvky, ktoré vám uľahčia rozhodovanie, kam smerovať.  

4. Ku komu alebo k čomu vzhliadam?  

Obdivujete niekoho? Máte svoje vzory? Či už sú to celebrity, historické postavy alebo ľudia, ktorých 

poznáte osobne, tak vypovedajú aj niečo o vás a o vašich hodnotách. Zamyslite sa, čo vás na nich 

priťahuje a či stojí za to usilovať o podobné kvality.  

5. Je niečo, čo som chcel / a vždycky skúsiť?  

A čo bolo dôvodom, prečo som po tom túžil / a? Prečo som to neuskutočnil / a? Položte si tieto otázky. 

Zamyslite sa, čo vás na tom priťahuje a čo by vám to dalo, keby ste to uskutočnili?  

6. Na ktoré úspechy som najviac pyšný / á?  

A nemusí ísť len o tvrdo vydrené víťazstvo. Môže ísť napríklad len o to, že ste niekomu pomohol / a, že 

sa vám niečo podarilo, apod. Zažili ste nejakú skúsenosť, o ktorej si myslíte, že vás pozitívne 

ovplyvnila, urobila šťastnými? Napríklad práve to pomôže odhaliť, čo je pre vás dôležité.  

7. Moja obľúbená hodina v škole?  

Stane sa niekedy, že strácate v škole pojem o čase? Pri ktorých hodinách alebo činnostiach k tomu 

dochádza? Kto alebo čo za to môže, Učiteľ, obsah látky, forma výučby, ...?  

8. O čom si rád čítam vo voľnom čase?  

A nejde len o knihy. Ktoré články vás zaujmú v časopise alebo na webe? Aké témy vás pritiahnu k 

televíznej obrazovke? Popremýšľajte o tom, čo prebúdza vašu zvedavosť.  

9. Keby som si mohol / a na jeden deň zvoliť akékoľvek zamestnanie, ktoré by to bolo?  

Vybrali ste? Čo vás na ňom tak priťahuje? Čo by ste na ňom zmenili, aby ste sa v ňom cítili ešte lepšie? 

Je ich viac? Urobte si ich rebríček.  

10. Čím som chcel byť ako dieťa?  

Možno sú vaše detské priania úsmevné. Možno vám však pomôžu zistiť, čo pre vás bolo vždy dôležité. 

 

Pomôcť v rozhodovaní môže tiež jednoduchý dotazník na 
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Na akú školu mám ísť? 

Pomôžeme vám zorientovať sa v informáciách, ktoré môžu byť pre také rozhodnutie významné. 

Slovenské a české vysoké školy 

Kompletní zoznam slovenských a českých škôl s možnosťou vyhľadávať i podľa odborov: 

www.vysokeskoly.sk 

www.vysokeskoly.cz 

Hodnotenie kvality vysokých škôl 

Hodnotená je najmä kvalita vzdelávania a kvalita výskumu.  

www.arra.sk/hodnotenie-vysokych-skol 

Počty prihlášok / prijatých / zapísaných 

Koľko uchádzačov sa na danú fakultu hlási, koľko ich fakulta prijme a koľko sa ich nakoniec zapíše k 

štúdiu? To môže byť dôležité pre posúdenie šancí na prijatie či záujmu o danú fakultu.  

www.uips.sk/statistiky/ostatne 

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/prijimaci-rizeni-ke-studiu-na-vysoke-a-vyssi-odborne-skole-1  

Uplatnenie a spokojnosť absolventov  

Porovnanie VŠ podľa rôznych kritérií, napr. platy absolventov, spokojnosť absolventov s voľbou fakulty, 

shoda odboru štúdia s praxou a celá rada dalších.  

www.lepsieskoly.sk 

Průměrné platy pro všechny profese (i regiony) na Slovensku  

www.platy.sk 

Fakulty využívajúce Národné porovnávacie skúšky (NPS) 

NPS je možné vykonať jedenkrát a výsledok potom využiť na desiatky fakúlt v SR aj v ČR. Je preto 

výhodné podať si prihlášku na viacero fakúlt využívajúcich NPS. Zvýší sa čanca na prijatie na VŠ. Úspora 

času aj peniazí – netreba jazdiť na prijímačky jednotlivých fakúlt.  

www.scio.sk/fakulty 

Kompletný test Všeobecných študijných predpokladov (fakultami nejčastěji využívaný) 

www.scio.sk/nps/vsp.asp 

Ako to vidí súčasný študenti? 

Ako hodnotí pedagógov, výučbu a atmosféru na konkrétnych VŠ súčasní študenti? 

www. pindex.sk 

Facebook 

Čím ďalej tým väčší počet škôl má svoj profil na facebooku. Je to skvelá príležitosť niečo sa o dianí na 

fakulte dozvedieť, ale tiež sa na čokoľvek opýtať, a to nielen zástupcov školy, ale aj stávajúcich študentov. 

Napr. ako sú spokojný so školou, či je možnosť vycestovať, či sú na škole sympatický učitelia, apod.  

Na facebooku nájdete aj stránku venovanú Národným porovnávacím skúškam, ktoré v prijímacom konaní 

využíva takmer 60 fakúlt v SR a ČR:  

www.facebook.com/scio.nsz 

Dotaz na študijné oddelenie 

Pokiaľ máte dotaz, na ktorý nenachádzate žiadnu odpoveď, obráťte sa na študijné oddelenie fakulty. 

Nevadí, že na fakulte neštudujete. Na dobrej fakulte Vám isto rýchlo a čo najlepšie odpovedia. Kontakt na 

študijné oddelenie nájdete vždy na webe každej fakulty. 
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DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ 

Názov vysokej školy: _________________________________________________________ 

Dátum návštevy: _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

Zapíšte si akékoľvek kontakty, ktoré sa môžu hodiť 
(študijné oddelenie, učiteľ, tréner, stávajúci študenti, …) 
 
Meno a kto to je: _____________________________________ 

Kontakt: ____________________________________________ 

Meno a kto to je: _____________________________________ 

Kontakt: ____________________________________________ 

Meno a kto to je: _____________________________________ 

Kontakt: ____________________________________________ 

Meno a kto to je: ________________________ 

Kontakt: _______________________________ 

 

 

 
 
 

 

 

Príprava pred návštevou DOD 

 Zistiť si dopravné spojenie tam aj späť 
 Vytlačiť si adresu, mapku, cestu na fakultu 
 Pripraviť si otázky, ktoré sa chcem opýtať 
 Pripraviť si tento formulár 
 Pripraviť si fotoaparát, zápisník, pero 
 Pozrieť sa na web školy na najčerstvejšie 

informácie a podmienky prijímacieho konania 
 Prezrieť si facebook školy 
 Zistiť si niektoré dáta o škole, napr. na 

www.lepsieskoly.sk 
 Dobre sa vyspať 

www.scio.sk 
 

Hodnotenie školy 
Od 1 (najmenej) do 5 (najviac). Pomôže pre srovnanie s ostatními. 

Priestory školy / kampusu        

 

Vybavenosť (technika, knižnica, labs,  apod.)   

 

Internáty      

 

Okolie školy      

 

Možnosti stravovania     

 

Možnosti športového vyžitia    

 

Spoločenský život na škole aj mimo   

 

Dojem z učiteľov / profesorov    

 

Celkový dojem      

 
 

 

Zoznam úloh na DOD 

Zoznam niekoľkých úloh, ktoré mi môžu pomôcť lepšie spoznať školu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prejsť si všetky priestory školy, zaobstarať si fotografie 
Pozrieť sa na internáty aj do menzy, ak je to možné 
Navštíviť univerzitnú knižnicu 
Navštíviť kaviareň / bufet 
Obstarať si školský / univerzitný časopis 
Prezrieť si študentské nástenky 
(ponuky brigád, kurzy, mimoškolský život, ...) 
Zúčastniť sa prednášky (sú spravidla verejné) 
Prejsť sa okolo školy, mestom (kaviarne, parky, MHD) 
Navštíviť profesora predmetu, ktorý ma najviac zaujíma 
Preskúmať športové možnosti, hlavne môj šport 
Zúčastniť sa nejakej školskej akcie (koncert, apod.) 
Spýtať sa súčasných študentov čo sa im v škole páči a čo ich štve 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Otázky, ktoré sa chcem opýtať 

 Koľko bolo v minulom roku prihlásených a prijatých na daný odbor? 

 Koľko študentov nedokončí prvý ročník a prečo? 

 Aké sú náklady spojené so štúdiom vrátane ubytovania? 

 Koľko študentov a v ktorom ročníku vycestuje do zahraničia a kam konkrétne? 

 Prečo by som mal študovať práve u vás? 

 Pomáha fakulta študentom nájsť prax behom štúdia, alebo po jeho ukončení a akú? 

 Je možné pokračovať v štúdiu daného odboru aj v nadväzujúcom magisterskom štúdiu? 

 Čo je možné robiť vo voľnom čase? (šport, kultúra, zábava, apod.) 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 


