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CHYSTÁTE SA NA MEDICÍNU?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde môžete v Česku medicínu študovať?

Na ôsmych fakultách verejných vysokých škôl. Ide o tri lekárske

fakulty v Prahe, ďalej fakulty v Brne, Hradci Králové, Plzni,

Olomouci, Ostrave.

Aké testy musíte na prijímačkách absolvovať?

Z biológie, chémie a fyziky. Niektoré fakulty okrem toho 

vyžadujú napr. test štud. predpokladov alebo ústny pohovor.

Kedy sa musíte začať pripravovať?

Čím skôr, tým lepšie. Získate náskok pred ostatnými.

Akú máte šancu uspieť na prijímačkách?

Ako sa na prijímačky môžete pripraviť?

Čítaním odbornej literatúry a riešením modelových príkladov.

Môžete využiť prípravné kurzy od Scio.

Vzájomné porovnanie medzi sebou získate už v decembri vďaka

prijímačkám nanečisto. Vyskúšate si prijímačky a odbúrate

strach z ostrých prijímačiek. Viac na www.scio.sk/lf.

Šanca na prijatie sa pohybuje medzi 14 % - 32 %. Záleží ako na

počte prihlásených, tak na počte prijatých. Minulý rok sa na 

medicínu hlásilo viac než 14 000 uchádzačov.

TESTOVANIE ŠTUDIJNÝCH PREDPOKLADOV

Čo získate účasťou?

Zistíte, aké majú Vaši žiaci študijné predpoklady.

Porovnanie medzi triedami, školami, ročníkmi atď.

Porovnanie škôl navzájom je samozrejme anonymné.

Certifikát o účasti, podrobnú záverečnú správu.

Všetky výstupy poskytujeme zadarmo pre školu i žiakov. 

Čo budete musieť urobiť?

Na testovani.scio.sk stačí zadať žiakov, ktorí sa  zúčastnia.

Každý žiak dostane prístup do on-line aplikácie (a tak bude mať 

aj spätne prístup ku svojim výsledkom).

V termíne do 1.11. necháte sami žiakov test vyplniť. Na 

testovanie sú potrebné počítače pripojené k internetu.



Tento dotazník, ktorý je zdarma, ti pomô urovnať si v hlave, k že 

čo ťa ťahámu  to  viac. Obsahuje 50 jednoduchých otázok a jeho 

vyplnenie zaberie len 10-15 minút. Nakoniec ti ponúkne 

zoznam tudijných odborov, ktoré by mohli mohli byť vhodné š

práve pre teba.

www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/

V     VŠO BA ODBORU TÚDIA NAĽ Š

6 tipov, ktoré mi môžu pomôť s rozhodovaním

   
Ponuka vysokých  je veľmi  a zvoliť si odbor štúdia, škôl široká

ktorý ovplyvní celý zvyšok  tak môže byť celkom oriešok. života

Pomôžeme vám.

1. K  ? R   

A akú al mať vyštudovanú? A o by mal vedieť? čm yb ulokš 

Odpovede na tieto aj  otázky nájdeš na tomto webe. ďalšie

Popísaných je viac než 585 pracovných pozícií.

www.pozicie.sk

2. Č    ? C  D  M

Na tejto adrese nájdete informácie o priemerných platoch 

väčšiny pracovných pozícií, a to aj pod  regiónov.ľa
www.platy.sk

3. A      

  ?

Ponuka študijných odborov je ve mi široká a nie je vždy ľ
jednoduché sa v nich zorientova . Niektoré odbory by ste ť
možno na niektorých fakultách ani nečakali. 

 a ainedadalkírpan eteiV , že na Fakulte baníctva, ekológie, ri

geotechnológií na TU v Košiciach je možné tudova  tudijný š ť š

program Geoturizmus?  

S vyh dávaním tudijných odborov ti môžu pomôcť tieto dve ľa š

databáze.

Slovensko www.vysokeskoly.sk/programy

Česko  www.vysokeskoly.cz

4. A ?     

Skrýva sa môj potenciál skôr v schopnosti analyzovať 
problémy? V komunikácii s ľuďmi? V zmysle pre inovácie? 

Alebo mám schopnosť motivovať ostatných? Tvoje silné stránky 

ti pomôže odhaliť test, ktorý pripravili skúsený psychológovia. 

Môže ti napovedať, ktorá oblasť práce a štúdia by pre teba bola  

vhodnejšia.

www.testsilnychstranek.cz

5. V   ?

Viac ako 80 fakúlt v  SR prijím  na základe testu ČR a a

Všeobecných študijných predpokladov alebo obdobných testov. 

Vieš, že tvoja škola ti môže umožniť vyskúšať si tento test 

zadarmo? Zistíš, ako test vyzerá a dozvieš sa, ako si na tom a 

aké máš šance na prijatie. Testovanie je možné v priebehu 

novembra. Spýtaj sa svojho triedneho učiteľa alebo výchovného 

poradca  Prihlásiť školu zadarmo je , či vašu školu prihlásil.

možné tu:

scio.sk/nps/vsp.asp 

6. A       

?

S  ,   ? 

Skúste si odpovedať na tieto otázky :

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

Čo ma motivuje? 

Pri  si užijem najviac zábavy? čom

Ku komu alebo k  vzhliadam? čomu

Je niečo,  som chcel a vždycky skúsiť? čo /

Na ktoré úspechy som najviac pyšný/á? 

Moja obľúbená hodina v škole? 

O čom si rád  vo voľnom čase? čítam

Keby som si mohol/a na jeden deň zvoliť    

akékoľvek zamestnanie, ktoré by to bolo? 

Čím som chcel byť ako dieťa? 

T   

Až do 18. 11. prebieha testovanie Všeobecných 

študijných predpokladov. Test je súčasťou prijímacieho 

konania na 30 slovenských a 50 českých fakúlt , ktoré VŠ

využívajú Národné porovnávacie skúšky  (. scio.sk/fakulty).

Inštrukcie nájdete tu: test-predpokladov.sk


