
KOMBINÁCIA ŠTUDIJNÝCH PREDMETOV PODĽA ZAMERANIA  VŠ
                                                  (profilujúce predmety)

EKONOMICKÉ VEDY, manažment matematika medzinárodný manažment
základy ekonómie 2 jazyky (AJ, NJ, FrJ, ŠpJ, RJ,TaJ)
anglický jazyk 1. jazyk - úroveň - pokročilý

2. jazyk - úroveň - mierne pokročilý

MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA matematika
matematika základy ekonómie

fyzika interkultúrna komunikácia
biomedicínska fyzika deskriptívna geometria Aj, NJ - pokročilý

matematika informatika
fyzika

chémia alebo biológia VOJENSKÁ AKADÉMIA
SOCIÁLNE VEDY matematika

informačné technológie slovenský jazyk anglický jazyk
matematika anglický jazyk B1 a B2
cudzí jazyk

GEOLÓGIA
CHEMICKO - TECHNOLOGICKÉ ODBORY geológia

anglický jazyk alebo francúzsky jazyk anglický jazyk
chémia

PRÍRODNÉ VEDY, CHÉMIA, APLIKOVANÁ CHÉMIA , BIOTECHNOLÓGIE
chémia

matematika Aplikovaná zoológia, poľovníctvo
AGROBIOTECHNOLÓGIE biológia biológia

chémia cudzí jazyk matematika
biológia



PRÍRODNÉ VEDY - ENVIROMENTALISTIKA, EKOLÓGIA
biológia

geografia FYZIOTERAPIA, RADIOLOG. TECHNIKA, UZS
biológia

LEKÁRSKE FAKULTY fyzika
biológia (niekde  somatológia) telesná výchova (skúška telesnej zdatnosti)
chémia

FYZIOTERAPIA, BALNEOTERAPIA
OŠETROVATEĽSTVO, PÔRODNÁ ASISTENTKA biológia

biológia cudzí jazyk (AJ, NJ - B1 , B2)
náuka o spoločnosti chémia

náuka o spoločnosti

VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO A FARMÁCIA, HYGIENA POTRAVÍN
biológia

STAVEBNÉ FAKULTY chémia STROJNÍCKE ODBORY
matematika matematika
fyzika fyzika
anglický jazyk anglický jazyk (NJ, ŠpJ, FrJ) - mierne pokročilý

ARCHITEKTÚRA HISTÓRIA PSYCHOLÓGIA
talentové skúšky (kresba, kompozícia, kreativita, modelovanie) voliteľný dejepis základy logiky, etiky
dejiny umenia slovenské dejiny psychológia

biológia

SOCIOLÓGIA, POLITICKÉ VEDY, VEREJNÁ SPRÁVA cudzí jazyk

slovenský jazyk ARCHEOLÓGIA
dejepis dejepis
náuka o spoločnosti geografia
cudzí jazyk  (AJ, NJ) cudzí jazyk



PRÁVO dejepis (+ moderné svetové a slovenské dejiny) KLASICKÉ JAZYKY (LATINČINA, GRÉČTINA)
náuka o spoločnosti - základy práva slovenský jazyk

základy sociológie dejepis
základy psychológie náuka o spoločnosti
dejiny filozófie cudzí jazyk
základy ekonómie

cudzí jazyk (AJ) DIVADELNÍCTVO, HERECTVO, BÁBKARSTVO
estetická výchova (umenovedný prehľad)

DEJINY A TEÓRIA UMENIA anglický jazyk

svetové dejiny divadelný manažment slovenský jazyk (povinné texty, úvaha, pieseň)
slovenské dejiny estetická výchova (všeobecný kultúrny prehľad)

dejiny umenia a architektúry základy ekonómie BOHOSLOVECKÉ FAKULTY
základy logiky, manažérskej terminológie náboženská výchova

cirkevné dejiny

MASMEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA cudzí jazyk (AJ, NJ, FrJ)
slovenský jazyk náuka o spoločnosti
náuka o spoločnosti

matematika TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT, TRENÉRSTVO
cudzí jazyk (AJ, NJ) 1. liga dorast (futbal, ľadový hokej) možnosť kombinácie: TV-biológia

3 roky registrovaný hráč (basketbal) TV-geografia
regionálne súťaže (volejbal)
účasť na Majstrovstvách Slovenska (potápanie, lyžovanie,atletika, akrob. rock and roll a i.)
4 roky vo folklórnom súbore)

VŠ uprednost ňujú žiakov gymnázií (majú preferen čné body), ú častníkov predmetových olympiád, SO Č, súťaže v programovaní, ZENIT a pod.,
berú do úvahy externú časť maturitnej skúšky z matematiky i cudzích jazykov, skúšky Cambridge, okrem lekárskych fakúlt koncoro čné priemery
(celkové i z profilových predmetov)


