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Vysoké školy na 
Slovensku 1. časť 
Premýšľate na akú vysokú školu si podáte 
prihlášku, či už na prvý, druhý alebo tretí 
stupeň? Prinášame Vám postupný prehľad 
a stručný popis jedntlivých vysokých škôl 
na Slovensku. Už v tomto čísle prvé tri 
vysoké školy.  

Akadémia umení v Banskej Bystrici 
Akadémia umení v Banskej Bystrici je univerzitná verejná vysoká škola s 
umeleckým zameraním. Hlavným cieľom 
a k a d é m i e j e p o s k y t o v a n i e 
vysokoškolského vzdelávania a tvorivá 
umelecká činnosť v oblasti hudobného, 
výtvarného, divadelného, filmového 
umenia a multimédií v troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Akadémia, 

ktorá bola založená v roku 1997. 

Ekonomická univerzita v Bratislave  
Ekonomická univerzita v Bratislave 
poskytuje svoj im š tudentov 
vzdelanie v oblasti ekonomických 
teóri í , národnohospodárskej 
p o l i t i k y ,  p o d n i k o v é h o 
hospodárstva, manažmentu, 
m a r k e t i n g u , f i n a n c i í , 
kvantitatívnych metód v ekonómii, 
informatiky, práva a ďalších 
disciplín využívaných v hospodárskej praxi. 
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Fakulta dramatických umení 
Fakulta muzických umení 
Fakulta výtvarných umení

Národohospodárska  faku l ta  
Obchodná fakulta 
Fakulta hospodárskej informatiky 
Fakulta podnikového manažmentu 
Fakulta medzinárodných vzťahov 
Fakulta apl ikovaných jazykov 
Podnikovohospodárska fakulta

https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-dramatickych-umeni
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-muzickych-umeni
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-vytvarnych-umeni
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/narodohospodarska-fakulta
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/obchodna-fakulta
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-hospodarskej-informatiky
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-podnikoveho-manazmentu
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-medzinarodnych-vztahov
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-aplikovanych-jazykov
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/podnikovohospodarska-fakulta-kosice
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/narodohospodarska-fakulta
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/obchodna-fakulta
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-hospodarskej-informatiky
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-podnikoveho-manazmentu
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-medzinarodnych-vztahov
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-aplikovanych-jazykov
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/podnikovohospodarska-fakulta-kosice
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-dramatickych-umeni
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-muzickych-umeni
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-vytvarnych-umeni
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/akademia-umeni-v-banskej-bystrici
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/ekonomicka-univerzita-v-bratislave
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Katolícka univerzita v Ružomberku 

Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka vzdelanie v oblasti humanitných, 
historických, pedagogických a sociálnych vied, ale aj v oblasti umenia, 

ekonómie, manažmentu, práva, fyziky, 
chémie, biológie, matematiky a informatiky. 
Katolícka univerzita je riadnym členom FUCE 

(Fédération des Universités Catholiques 
Européennes), dcérskej organizácia IFCU 

(International Federation of Catholic Universities), ktorá 
oficiálne združuje európske katolícke univerzity. Akademická 
rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotila v roku 2008 univerzitu ako ôsmu najlepšiu v 
kategórii humanitných vysokých škôl a ako desiatu najlepšiu v kategórii spoločenskovedných 
vysokých škôl na Slovensku. 

Modul eVzdelávanie 
Prioritným cieľom modulu na portáli vysokých škôl s názvom eVzdelávaie je evidenia 
vysokoškolských e-kurzov a e-objektov. Modul je určený predovšetkým pre vysokoškolských 
učiteľov za účelom ich vzájomnej spolupráce, ktorá má zabrániť tvorbe duplicitných kurzov a 
umožniť nadväznosť novovytváraných kurzov na už existujúce. Na druhej strane modul 
eVzdelávanie slúži aj ako vedomostná základňa pre študentov, nakoľko väčšina kurzov, resp. 
objektov je voľne prístupných. Vďaka tomu sa študenti môžu dostať ku kurzom jednoduchou 
cestou aj na diaľku.  Momentálne modul obsahuje 30 kurzov, poskytovaných Slovenskou 
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Vysokou 
školou manažmentu v Trenčíne. Konkrétny zoznam a prístup k jednotlivým kurzom nájdete tu. 

Dodatočné prijímacie skúšky 

Vysoké školy na Slovensku vypisujú 
dodatočné kolá prijímacách skúšok a 
predlžujú sa termíny podávania 
prihlášok. 

II. kolo podávania 
prihlášok na Strojnícku 
fakultu TUKE 
S t r o j n í c k a f a k u l t a T e c h n i c k e j 
univerzity v Košiciach vypísala II. kolo 
prijímacieho konania na bakalársky a 
inžiniersky stupeň štúdia. Konečný 
termín podávania prihlášok je  17. 
augusta 2015.
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Fakulta zdravotníctva  
Fi lozofická fakulta 
Pedagogická fakulta  
Teologická fakulta

https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-zdravotnictva1
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/filozoficka-fakulta5
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/pedagogicka-fakulta4
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/teologicka-fakulta-kosice
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/katolicka-univerzita-v-ruzomberku
https://www.portalvs.sk/sk/evzdelavanie
https://www.portalvs.sk/sk/evzdelavanie
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/ii-kolo-podavania-prihlasok-na-strojnicku-fakultu-tuke
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/fakulta-zdravotnictva1
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/filozoficka-fakulta5
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/pedagogicka-fakulta4
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/teologicka-fakulta-kosice
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Dodatočné prijímanie konanie na Pedagogickú fakultu 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vypísala dodatočné prijímacie 
konanie na vybrané študijné programy. Prihlášky je možné podávať do 30. júna 2015.

II. kolo prijímacieho konania na Pedagogickej fakulte 
Trnavskej univerzity 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vypísala druhé kolo prijímacieho konania na 
bakalársky stupeň štúdia. Prihlášky je možné podávať do 17. júla 2015. 

II. kolo prijímacieho konania na Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vypísala druhé kolo podávania prihlášok 
na bakalársky stupeň štúdia. Prihlášky je možné podávať do 30. augusta 2015. 

Okrem uvedených dodatočne vyhlásených prijímacých skúšok si 
uchádzači o vysokoškolské štúdium stále môžu zasielať prihlášky na 
mnohé školy, termíny podávania prihlášok a konania prijímacích 
skúšok sú uvedené na stránke Portál VŠ. 

Konferencie
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17. 9. 2015 
Veda pre vzdelanie – 
vzdelanie pre vedu: Stredná 
Európa medzi jednotou a 
rôznorodosťou

14. 10. 2015 
ICOAS 2015: 5th 
International Conference on 
Organic Agriculture Sciences 

13. 11. 2015 
Medzinárodná vedecká 
konferencia VIRTUÁLNA 
GENERÁCIA

Prehľad TU!

https://www.portalvs.sk/sk/terminy
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/dodatocne-prijimanie-konanie-na-studijne-programy-pf-ukf-v-nitre-na-akademicky-rok-20152016
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/druhe-kolo-prijimacieho-konania-na-pedagogickej-fakulte-truni
https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/druhe-kolo-prijimacieho-konania-pre-akademicky-rok-20152016-na-pedagogickej-fakulte-ku
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/veda-pre-vzdelanie--vzdelanie-pre-vedu-stredna-europa-medzi-jednotou-a-roznorodostou
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/icoas-2015-5th-international-conference-on-organic-agriculture-sciences
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/medzinarodna-vedecka-konferencia-virtualna-generacia
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/icoas-2015-5th-international-conference-on-organic-agriculture-sciences
https://www.portalvs.sk/sk/terminy
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/veda-pre-vzdelanie--vzdelanie-pre-vedu-stredna-europa-medzi-jednotou-a-roznorodostou
https://www.portalvs.sk/sk/konferencie-a-seminare/zobrazit/medzinarodna-vedecka-konferencia-virtualna-generacia

