ako

marec 2016
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Č
10. 3.

UK v Bratislave, Právnická fakulta,

10. 3.

VFU v Brně, Fakulta veterinárního lékařství

15. 3.

Univerzita veterin. lekárstva a farmácie Košice

15. 3.

VFU v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

20. 3.

SPU v Nitre , Fakulta ekonomiky a manažmentu

20. 3.

MENDELU v Brně, Zahradnická fakulta

31. 3.

UK v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta

21. 3.

MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

UK, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

31. 3.

ČZU, F. agrobiologie, potrav.a přírodních zdrojů

UK v Bratislave, Fakulta manažmentu

ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství

STU, Fakulta chemickej a potrav. technológie

ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí

STU v Bratislave, Strojnícka fakulta

ČZU v Praze, Technická fakulta

STU, Materiálovotechnologická fakulta Trnava,

ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

STU, Fakulta informatiky a inform. technológií

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ekonomická univerzita Bratislava, všetky fakulty

MENDELU v Brně, Agronomická fakulta

SPU v Nitre, Technická fakultu

UK v Praze, Lékařská fakulta v HK (pouze Bc obory)

SPU, Fakulta európskych štúdií a reg. rozvoja

UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

TU vo Zvolene, Lesnícka fakulta

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

TU, Fakulta ekológie a environmentalistiky

UTB ve Zlíně, Fakulta technologická

TU v Košiciach, Strojnícka fakulta

VŠB-TUO v Ostravě, Fakulta stavební

TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie

ŽU v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

VŠCHT, F. potrav. a biochemické technologie

ŽU v Žiline Fakulta humanitných vied

VŠCHT, Fakulta technologie ochrany prostředí

UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

VUT, F. elektrotech. a komunikačních technologií

UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

VUT v Brně, Fakulta chemická

UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta

VUT v Brně, Fakulta informačních technologií

UMB, F. medzinárod. vzťahov a politických vied

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

UMB B. Bystrica, Právnická fakulta

VUT v Brně, Fakulta stavební

UMB B. Bystrica, Pedagogická fakulta

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Konštantína Filozofa, všetky fakulty

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Prešovská univerzita, všetky fakulty

ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

UCM v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

ZČU v Plzni, Fakulta filozofická

UCM v Trnave, Fakulta sociálnych vied

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

Katolícka univerzita v Ružomberku, všetky fakulty

acie skúšky

né porovnáv

ívajú Národ

Fakulty využ

Národné porovnávacie skúšky (NPS)
Najbližší termín:

3. marec

Prvé aprílové NPS sú pre 4 fakulty posledné uznávané:

Uzávierka:

17. apríl

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

Predmety:

Všeobecné študijné predpoklady

Obchodně podnikatelská fakulta SU v Opavě

Obecné studijní předpoklady

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Základy společenských věd

F. elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach

Matematika
Miesta konania:

Prírodné vedy (Bi, Che)

20 ďalších fakúlt uznáva ako posledný hneď nasledujúci

až 10 miest po celom Slovensku

termín: 30. 4.! Pozrite sa na www.scio.sk/fakulty

C
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S

Ako skúška prebieha a ako vyzerá?

Častou príčinou zlyhania býva nervozita. Pomôže, keď si skúšku skúsi-

Koľko úloh v teste bude? Budú všetky zhruba rovnako ťažké, alebo

te doma nanečisto. Vytvorte si rovnaké podmienky a vyskúšajte si, či

budú niektoré ťažšie? Budú na výber možné odpovede, alebo musím

test stíhate v predpísanom časovom limite. Je to tiež príležitosť natré-

odpoveď vymyslieť sám/sama? Je správna vždy len jedna, alebo môžu

novať si stratégiu pre čo najefektívnejšie riešenie testu. V prípade NPS

byť správne všetky? A je na test veľa alebo málo času? Koľko bodov za

(Scio) si stiahnite testy na www.scio.sk/nps/popis-a-ukazky.asp

čo dostanem? Odčítajú sa body za zlú odpoveď? Koľko bodov je
potrebných k úspešnému zloženiu skúšky? Čo všetko si môžem vziať so
sebou? Sú povolené pomôcky? (tabuľky, slovník, kalkulačka, papier na

Č

poznámky, atd.).

?

Dostanem zadanie po teste domov? Môžem sa pozrieť na svoj opra-

K

?

vený test? Môžem skontrolovať svoje odpovede a správnosť ich
vyhodnotenia?

A z akých učebníc sa mám učiť? Aké témy budú testované?
Plán.
Rozdeľte si látku na témy a stanovte si termíny, do kedy sa ich chcete
naučiť. Začnite tými témami, o ktorých si myslíte, že vám pôjdu najlepšie, najrýchlejšie. Využite Paretov princíp – viz graf.

20 %

Dobre preskúmajte, či sú v ponuke nejaké prehľadné materiály k príprave. Prejdite diskusné fóra na webe. Často už otázku prípravy na danú
skúšku riešili vaši predchodcovia. Skúste nájsť na facebooku súčasných

80 %

študentov fakulty a spýtať sa ich, čo by vám k príprave na prijímačky
odporučili. Ak budete absolvovať NPS (Scio) navštívte web
www.scio.sk/nps/priprava.asp

1. Pred učením alebo medzi učením si občas zacvičte, zabehajte si,

pomôcky.

apod. Občerství vás to, prekrví sa mozog a pomôže to vyššej sústredenosti.

7. Deň alebo aspoň popoludnie pred skúškou je doporučené relaxovať. Porozprávať sa s rodinou či priateľmi, venovať sa športovej akti-

2. Niektorým pomáha, keď pri učení počúvajú hudbu. Vyberte si ale

vite, tomu čo vás baví. Je vhodné obmedziť v tento deň kávu, čaj a

takú, ktorá vás nebude rušiť.

alkohol, aby nedošlo k narušeniu následného spánku.

3. Skúste meniť prostredie na učenie. Zmena aktivuje mozgové bunky.

8. Je dobré ísť skoro spať, lebo učením na poslednú chvíľu sa už nič

A pokiaľ možno vyhýbajte sa pohodlnému nábytku ako kreslá, sedacie

nezachráni a je omnoho lepšie byť na skúšku odpočinutý/á.

vaky, apod.
9. Ráno pred skúškou je potrebné sa dobre naraňajkovať. Ideálne je
4. V priebehu učenia si každých 25 minút urobte aspoň päťminútovú

dať si stravu bohatú na bielkoviny. Proti nervozite tiež niekedy pomá-

prestávku, každú hodinu a pol minimálne štvrťhodinovú.

ha mentolová žuvačka, pomáha zrýchliť reakcie.

5. Vypnite televíziu, mobil, internet. Stanovte si dopredu, v akých inter-

10. Overte si, že viete presne, kde sa skúška koná, ako sa na miesto

valoch sa mrknete na sociálne siete.

konania dostanete a čo všetko máte mať so sebou. Je dobré si vziať
oblečenie, v ktorom sa cítite pohodlne, desiatu a určite niečo na pitie.

6. Dôkladne si ešte raz prejdite pokyny ku skúške, premyslite si, čo všetko vás môže postretnúť a ako sa v jednotlivých situáciách zachovať.
Nezabudnite doma pozvánku na skúšku, písacie potreby a ďalšie

11. Nakoniec nezabudnite na obľúbený talizman alebo rituál!

