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Dni otvorených dverí v decembri - Slovensko

Termíny pre podanie prihlášky v decembri - SR aj ČR

Dni otvorených dverí v decembri - Česko (výber)

√√  – – fakulty využívajúce NPS Sciofakulty využívajúce NPS Scio

Národné porovnávacie skúšky (NPS) Scio

 ■ Druhý termín skúšok sa uskutoční 8. februára 2020. 

 ■ Uzávierka prihlášok je 23. januára 2020. 

 ■ Absolvovať môžete test Všeobecných študijných predpokladov 
(VŠP), Obecných studijních předpokladů (OSP), Základů společen-
ských věd (ZSV) a Matematiky (MAT). 

 ■ Miesta konania skúšok: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Martin, 
Michalovce, Nitra, Prešov, Žilina. 

 ■ Na NPS, a to aj k neskorším termínom, sa môžete prihlásiť cez strán-
ku www.scio.sk/nps/prihlasit.asp.   

 ■ Výsledky NPS uznávajú desiatky fakúlt na Slovensku aj v Česku. Ich 
kompletný prehľad nájdete na www.scio.sk/nps/fakulty-vs.asp.  

 ■ Nepodceňujte prípravu.  
Na www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp nájdete testy z minulého 
roka, ktoré si môžete vyskúšať úplne zadarmo.  

 ■ Základná cena jednej skúšky je 20 eur. Účastníkom, ktorí preukážu 
sociálnu potrebnosť, poskytneme skúšku zadarmo. 

Prečo ísť na skúšku už vo februári?

 ■ Svoje šance na prijatie na rad fakúlt si môžete overiť ešte pred 
podaním prihlášky. 

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

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

 ■ Stihnete si pred februárovým termínom vyskúšať aj tohtoročné 
testy (po tom, čo budú po decembrovom termíne zverejnené).

Kedy sa konajú neskoršie termíny NPS?
7. 3. 2020
4. 4. 2020
1. 5. 2020

23. 5. 2020
Prihlasovať sa na ne môžete už teraz.

6. 12. 2019  Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene 

11. 12. 2019 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

13. 12. 2019 Fakulta informatiky a inf. technológií, STU v Bratislave √√

      Fakulta európ. štúdií a regionál. rozvoja, SPU v Nitre √√

 6. 12. 2019 Lesnická a dřevařská fakulta, MENDELU v Brně

      Cyrilometodějská teologická fakulta, UP v Olomouci

      Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci √√

      Fakulta zdravotnických věd, UP v Olomouci

      Filozofická fakulta, UP v Olomouci √√

      Lékařská fakulta, UP v Olomouci

      Pedagogická fakulta, UP v Olomouci

      Právnická fakulta, UP v Olomouci √√

      Přírodovědecká fakulta, UP v Olomouci √√ 

      Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně √√

 7. 12. 2019 Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze 

13. 12. 2019 Fakulta elektrotech. a komun. techno., VUT v Brně √√

16. 12. 2019 Fakulta informatiky, MU, Brno 

      Fakulta informačních technologií, VUT v Brně √√

17. 12. 2019 Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

      Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze √√

      Fakulta managementu, VŠE v Praze

      Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze

      Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze

      Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze √√

18. 12. 2019 Matematický ústav v Opavě, SU v Opavě

 4. 12. 2019 Filmová a televízna fakulta, VŠMU v Bratislave

 9. 12. 2019 Divadelní fakulta, AMU v Praze

15. 12. 2019 Fakulta stavební, VUT v Brně √√

Aký výsledok potrebujete dosiahnuť pre prijatie?

Výsledok každého testu v rámci NPS sa uvádza ako percentil,
teda hodnota vyjadrujúca, koľko percent z ostatných riešiteľov dosiahlo 
horší výsledok než vy. Percentile pre prijatie sa rozhodujú fakulty indivi-
duálne.

Časť fakúlt, najmä tie, pre ktoré sú NPS nepovinné, stanovuje hranice 
prijatia vopred, ale iné ich určujú až spätne, podľa finálnych výsledkov 
všetkých uchádzačov.



Maturanti a prihlášky na vysokú školu  
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Prieskum agentúry Kantar bol 

realizovaný v dňoch 23. apríla až 

12. mája 2019. Zber dát prebehol 

online, celkom bolo vykonaných 

500 rozhovorov so študentmi zo 

štvorročných aj viacročných 

gymnázií a stredných odborných 

škôl z Česka. 
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Kedy sa uchádzači rozhodli o štúdiu preferovanej VŠ

počas predposledného ročníka SŠ na začiatku posledného ročníka SŠ

asi mesiac pred podaním prihlášky pár dní pred podaním prihlášky


