PREDPOKLADY NA ŠTÚDIUM NA JEDNOTLIVÉ VŠ

STROJNÍCKE VŠ
PREDPOKLADY: matematika, fyzika, práca s počítačom, dobré logické myslenie,
priestorová predstavivosť, geometria...
UPLATNENIE: veľmi dobré – hlavne pokiaľ absolvent ovláda cudzí jazyk,
v priemysle, výskume a vývoji, v manažmente, v obchodnej a servisnej činnosti, v zastúpení
zahraničných firiem , v riadení výrob. procesu, v projekcii strojných a priemyselných
zariadení...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: FYM, FYV, FYN (pre 4.A), PMM, SEM, DEG

STAVEBNÉ FAKULTY
PREDPOKLADY: priestorová predstavivosť, matematika, geometria, fyzika, práca s
počítačom , ( na VŠ vás čaká tvorba projektov a rysov – ručne aj na počítači )
UPLATNENIE: stavebný inžinier, projektant, geodet, statik, stavbyvedúci, v prípade
ovládania cudzieho jazyka – práca v nadnárodných spoločnostiach...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: FYM, FYV, FYN (pre 4.A), PMM, SEM, DEG

EKONOMICKÉ FAKULTY
PREDPOKLADY: základy ekonomiky, matematika, cudzí jazyk,
logické myslenie, zmysel pre systematickosť, základy štatistiky, práca s počítačom,
komunikatívnosť, schopnosť spolupráce
UPLATNENIE: v štátnom a súkromnom sektore, podnikanie, finančné a daňové
poradenstvo, management, podnikové hospodárstvo, ekonomická štatistika, bankový poradca,
odborný poradca v marketingu, poisťovníctve...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SVS, KAJ, SAJ, OBA, PMM, SEM, SŠJ, SFJ, KŠJ, KFJ,
KNJ, SNJ, ZAU

ELEKTROTECHNICKÉ FAKULTY
PREDPOKLADY: matematika, informatika, fyzika, prípadne základy elektrotechniky,
elektroniky, merania, logické myslenie a predstavivosť
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UPLATNENIE: v oblasti telekomunikácií, multimediálnych systémov, elektrotechniky a
energetiky, rádiotechniky, kybernetiky, softwarového inžinierstva, mikroprocesorovej
techniky...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: FYM, FYV, FYN (pre4.A), PMM, SEM

POĽNOHOSPODÁRSKE VŠ
PREDPOKLADY: rôzne podľa odborov ( zootechnika, fytotechnika, výživa ľudí, technológia
potravín, či strojov, drevárstvo, lesníctvo, ekológia, záhradná a krajinná architektúra...) : napr.
biológia, matematika, fyzika, chémia, cudzí jazyk, talentová skúška, priestorová
predstavivosť, zmysel pre kompozíciu
UPLATNENIE: inžinier v , technik v agronómii, lesníctve, v rastlinnej a živočíšnej výrobe, v
organizácii rozvoja a revitalizácii regiónu, záhradnej a krajinnej architektúre...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: FYM, FYV, FYN (pre4.A), SECH, VKCH, CHEV, PMM,
SEM, SEB, VKB, BOZ, MIK, SŠJ, SFJ, KŠJ, KFJ, KNJ, SNJ

INFORMATIKA A MATEMATIKA
PREDPOKLADY: matematika, fyzika alebo informatika, pre informatikou znalosť angličtiny
UPLATNENIE: programátori, projektanti, analytici počítačových systémov, konzultanti,
správcovia sietí, analytici v bankovníctve vo finančníctve, v softwarových firmách...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SEI, FYM, FYV, FYN (pre 4.A), PMM, SEM

FOTOGRAFIA
PREDPOKLADY: talent, všeobecné vzdelanie, prehľad o vývoji kultúrnych a umeleckých
aktivít v medzinárodnom meradle, technika a dejiny fotografie, samostatná tvorivá práca,
fotografická tvorba
UPLATNENIE: práca na voľnej nohe, v reklame, médiách...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SUK, VYU, PSM, PSY

ŽURNALISTIKA
PREDPOKLADY: kladný vzťah k médiám, slovenský jazyk, kreativita pri písaní,
komunikatívnosť, dejiny médií, cudzie jazyky
UPLATNENIE: práca v ktoromkoľvek médiu ako redaktor novín, internetových denníkov,
rozhlasový hlásateľ, pracovník televízie, moderátor, hovorca...
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ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: JSL, KAJ, SAJ, OBA, SŠJ, SFJ, KŠJ, KFJ, PSY, PSM, KNJ,
SNJ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A EKOLÓGIA
PREDPOKLADY: podľa odborov – chemický : chémia, matematika, fyzika
- prírodovedný: biológia, chémia, geografia,
kartografia
- humanitný: základy spoločenských vied, kritické
a analytické myslenie, anglický jazyk
UPLATNENIE: špecialista na životné prostredie, priemyselné emisie, využitie odpadu,
odborník na rozvoj a obnovu krajiny, pracovník na ministerstve životného prostredia, v
agentúrach životného prostredia, vo výrobných podnikoch...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SECH, CHEV, VKCH, FYV, FYM, FYN (pre 4.A),
SEG, GEA, FMG, GEA, BČE

CHÉMIA
PREDPOKLADY: chémia, matematika, fyzika, dobré logické a abstraktné myslenie, práca v
laboratóriu, zmysel pre systematickosť
UPLATNENIE: vo farmácii, laborant , chemický inžinier v priemyselných podnikoch, v
medzinárodných firmách...

ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SECH, CHEV, VKCH, FYV, FYM, FYN (pre 4.A), SEM

MEDICÍNA
PREDPOKLADY: biológia, chémia, fyzika, základy latinčiny, logická úvaha, dobrá pamäť,
porozumenie odborným textom, vôľa stále sa učiť
UPLATNENIE: lekár štátnom alebo v súkromnom sektore...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SECH, CHEV, VKCH, FYV, FYM, FYN (pre 4.A), SEB,
MIK, BČE, BOZ, VKB

3

POLITOLÓGIA
PREDPOKLADY: všeobecný prehľad, NOS , cudzí jazyk, politické dianie, písanie esejí a
seminárnych prác
UPLATNENIE: verejná správa, domáce, európske a svetové politické inštitúcie, politické
poradenstvo, média, diplomacia...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SVS, SAJ, KAJ, OBA, SEG, REG, GEA, KFJ, JLS

VETERINA
PREDPOKLADY: biológia, fyzika, chémia
UPLATNENIE: veterinár, kynológ, veterinárny hygienik, odborník na chov a výživu
zvierat...

ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SECH, CHEV, VKCH, FYV, FYM, FYN (pre 4.a), SEB,
MIK, BOZ, VKB, BČE

PRÁVO
PREDPOKLADY: Nos, dejepis, všeobecný kultúrny a politický prehľad,
výborná pamäť, logické uvažovanie, chuť učiť sa, anglický jazyk
UPLATNENIE: právnik, právny poradca, v súkromnej , štátnej sfére – úrady, polícia, súdy,
banky, podniky, poisťovne...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: JLS, SVS, SAJ, KAJ, OBA, STC, SVD, MOD, VKD, SED

DOPRAVA
PREDPOKLADY: technické nadanie, matematika, fyzika, práca s počítačom, cudzí jazyk
UPLATNENIE: v súkromnej aj v štátnej sfére, technici, vedúci pracovníci v doprave,
telekomunikáciách,...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: FYV, FYM, FYN (pre 4.a), KŠJ, SŠJ, KFJ, KNJ, SNJ, PMM,
SEM

ŠPORT A TELESNÁ VÝCHOVA
PREDPOKLADY: talentová skúška ( plávanie, atletika, gymnastika, loptové hry ) , teoretické
skúšky- všeobecný prehľad, ( základy biológie - anatómie, fyziky, dejiny olympionizmu ,
športov ...), test všeobecných študijných predpokladov
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UPLATNENIE: trénerstvo, management cestovného ruchu – tvorba športových aktivít, oblasť
regenerácie a výživy

ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SET, FYM, PSM, PSY, SEG, REG, GEA, BČE

ARCHITEKTÚRA
PREDPOKLADY: kreativita, technické a výtvarné nadanie ( náročné talentové skúšky ),
deskriptívna geometria, matematika, dejiny umenia, priestorová predstavivosť, práca s
výpočtovou technikou, trpezlivosť, manuálna zručnosť, tvorba svojich návrhov, v odbore
záhradná architektúra aj ovládanie botaniky
UPLATNENIE: architekt domov, bytov, interiérov, miest, námestí, záhrad, parkov ...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: STC, SED, VKD, PMM, SEM, DEG

DIZAJN:
PREDPOKLADY: inšpirácia, kreativita, potreba inovovať, mať nápady ako vzhľad a formu
urobiť čo najpríťažlivejšie a vedieť ich zrealizovať, výtvarné nadanie, matematika, vlastná
tvorivá práca, rysovanie ručne aj počítačom
UPLATNENIE: tvorca reklám v agentúre, ilustrácie, vydavateľské detaily, tvorba
multimediálnych prezentácií, webdesinger, tvorca dizajnu výrobkov,...
ODPORÚČANÉ SEMINÁRE: SUK, VYU

Prehľad vypracovala: Mgr. Marcela Faráriková
výchovná poradkyňa
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