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ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI  
NAŠEJ UNIVERZITY 
 
Začal sa letný semester a my sme pre vás pripravili prvé 
číslo AKTUALITY Centra kariérneho  poradenstva STU, 
naša skratka CKP. 
Zámerom je sprostredkovávať študentom informácie, ktoré 
sa budú týkať aktivít CKP, ponúk zamestnávateľov 
o možnostiach zamestnania sa, či už v priebehu štúdia, 
alebo po jeho skončení, informácie o brigádach, proste 
informácie týkajúce sa vášho úspešného profesijného 
života. 
Prostredníctvom  AKTUALITY CKP sa vám budeme 
prihovárať vtedy, keď budeme mať  aktuálne informácie.  
Študentky a študenti, budeme radi, ak dostaneme i od vás 
príspevky, pripomienky, námety, ale aj podnetné návrhy.  
AKTUALITY  CKP budú distribuované zdarma a  príspevky 
študentov v ňom budú zverejňované bezplatne. Uvítame 
emailovú korešpondenciu, ale budeme sa tešiť i na osobné 
stretnutia u nás v CKP na Vazovovej. 
Pre študentov, ktorí o nás nepočuli,  v nasledovných 
riadkoch približujeme  náplň činnosti CKP, uvádzame, ako 
sa dostať k  informáciám CKP, resp. ako dostávať tieto 
informácie  priamo do emailovej schránky. Zároveň 
predstavujeme náplň, ciele a aktivity CKP.  
Študentky a študenti, veríme, že i v čase ekonomickej 
krízy bude AKTUALITY CKP naďalej  prinášať zaujímavé 
pracovné ponuky, ako aj informácie o pripravovaných a  
zaujímavých  aktivitách. 
 

PhDr. Daniela Kráľovičová,  
vedúca Útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov a CKP 

 
 
PREDSTAVUJEME ... 

 
CENTRUM  
KARIÉRNEHO PORADENSTVA  STU 
 
Na STU, ako na prvej univerzite v SR, vzniklo Centrum 
kariérneho poradenstva STU ( v skratke CKP) , ktoré 
chceme predstaviť. 
CKP je pracoviskom , ktoré plní funkciu informačného 
a kontaktného centra pre študentov STU  všetkých troch 
stupňov vysokoškolského štúdia  s firmami o voľných 
pracovných miestach, brigádach a stážach. 
Sprostredkovávame ponuky firiem aj pri  zadaní tém 
záverečných prác a informujeme o produktoch firiem 
určených študentom. 
Organizujeme pracovné stretnutia, diskusné fóra  
zástupcov inštitúcií, spoločenskej praxe. 
Informácie pre študentov univerzity realizujeme 
prostredníctvom  vlastnej  softvérovej podpory. 
Vnútornými podmienkami definovanými CKP je  umožnený 
prístup  oboch zainteresovaných strán – študent a firma- 
do vytvorenej a dopĺňanej databázy. 
 



Text neprešiel jazykovou a grafickou korektúrou. 

    ŠTUDENT 
Centrum kariérneho poradenstva v spolupráci s domácimi 
a zahraničnými firmami ponúka študentom STU informácie 
o: 
• pracovných príležitostiach vo firme, podniku so sídlom 

v SR a v zahraničí 
• možnostiach spolupráce na rôznych projektoch 
• témach pre projekty, ročníkové a záverečné práce 
• ponukách  firemných štipendií   
• brigádach 
• exkurziách 
• a iných aktivitách.  
Ako získavať informácie z CKP?  
• musíš byť študentom STU dennej formy štúdia. Na 
stupni štúdia nezáleží, t. j., či si na bakalárskom, 
inžinierskom/magisterskom alebo doktorandskom stupni 
štúdia. 
• musíš používať študentské e-mailové konto 
STU v tvare aislogin@is.stuba.sk (e-mailová adresa a 
heslo je automaticky pridelená každému študentovi pri 
zápise na štúdium do 1. ročníka). Emailová adresa a heslo 
slúžia ako prihlasovacie údaje. 
• ak nemáš emailové konto, zájdi na pedagogické 
oddelenie fakulty.  
 
FIRMA 
CKP spolupracuje  s firmami, budúcimi zamestnávateľmi  
v priebehu celého roku . Vytvára tak sieť pracovných 
možností, ktoré ponúkajú slovenské  a zahraničné firmy 
pre študentov a budúcich  absolventov univerzity  rôznych 
študijných programov. 
CKP sprostredkováva tieto ponuky cez webový portál len 
pre študentov našej univerzity. 

Všetky vyššie uvedené info nájdeš 
na www.ckp.stuba.sk 

 
 

 
...  máme pre vás v letnom semestri 
 
Nepremeškaj jedinečnú 
šancu spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. 
 
FRESHHH - on-line súťaž pre 
študentov   
termín na prihlásenie: do 28.2.2010  
  
Táto medzinárodná on-line hra, zameraná na ropný 

a plynárenský priemysel, 
je určená najmä pre študentov 
technických smerov, ktorí 
hovoria po anglicky. Študenti 
vytvoria trojčlenné tímy, ktoré 
cez internet odpovedajú na 
kvízové otázky a riešia rozličné 
kreatívne a logické úlohy. 
 10 najlepších tímov sa 

zúčastní veľkého finále v Maďarsku a 3 najúspešnejšie si 
rozdelia čiastku vo výške 20 000 eur. Okrem toho môžu 
účastníci tejto súťaže získať miesto v programe 
growww2010. 
Študenti sa môžu registrovať na stránke 
www.freshhh2010.net  do 28. 2. 2010!  
 

 

GROWWW - program pre 
absolventov     
termín na prihlásenie: do 20.3.2010 

 
Program growww2010 je 
určený pre študentov 
posledného ročníka univerzít 
a VŠ alebo absolventov s 
maximálne               1-ročnou 
praxou. Najlepší študenti 
budú vybraní na základe 
hodnotenia životopisov, 

výstupov z on-line jazykových a osobnostných testov, 
výsledkov assesment centra a osobných pohovorov. 
Najtalentovanejším uchádzačom bude ponúknutý ročný 
platený pracovný a rozvojový program, po skončení 
ktorého môžu získať trvalé pracovné miesto v spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s.. 
Záujemcovia o program môžu svoj životopis poslať na 
adresu growww2010@slovnaft.sk do 20. 3. 2010!  
Viac informácií o programe získaš na stránke 
http://www.slovnaft.sk/ v sekcii kariéra.  

 
 
15. 3. a 19.-20.marca 2010 
 
NÁJDI SVOJE 
POVOLANIE  

       
Rozmýšľaš, čo ďalej po skončení školy?  

      Akým smerom sa vydať? Aké povolanie Ti bude najviac 
sedieť a prinesie potešenie aj úspech? 
Príď sa zoznámiť s inovatívnou metódou kariérneho 
poradenstva – NAVIGÁCIA V POVOLANÍ. 
Vyskúšaš si zaujímavé cvičenia, ktoré Ti pomôžu 
zorientovať sa vo svojich schopnostiach, túžbach a snoch 
ohľadom profesijnej cesty.  

 Info Deň – 15.3.2010 o 17.00 h v trvaní 2 hodiny 
 – Vstup voľný ! 

 Workshop – intenzívny dvojdenný – 19.-20.3.2010  
- celkovo 16 hod. zážitkovej práce 

Bližšie info na: www.navigaciavpovolani.sk 
Kontakt: info@navigaciavpovolani.sk, tel.: 0905 993355. 

 
 

 
20. apríla 2010 o 13.30 h 
 
v priestoroch S 1 Strojníckej fakulty STU, 
Nám. slobody 17 
 
NAJAKTUÁLNEJŠIE O SITUÁCII  NA 
TRHU PRÁCE informuje: 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
 
CKP v spolupráci s Ústredím práce sociálnych vecí 
a rodiny SR pripravilo pre nastávajúcich absolventov 
informačný seminár k situácii na trhu práce. 
Cieľom seminára je priblížiť študentom STU aktuálne 
informácie o miere nezamestnanosti v regióne, 
o najväčších zamestnávateľoch regiónu a rozvíjajúce sa 
firmy, počet absolventov jednotlivých škôl vedených v 
evidencii uchádzačov o zamestnanie, najžiadanejšie a 
najmenej žiadané profesie zo strany zamestnávateľov, 
voľné pracovné miesta v regióne, v SR a EÚ, sieť EURES, 
agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu, 
podporovaného a dočasného zamestnávania.  

 
...    z ďalších okruhov, ktoré odznejú na seminári : 



Text neprešiel jazykovou a grafickou korektúrou. 

• Práva a povinnosti absolventa, ako uchádzača 
o zamestnanie 
• Vývoji zamestnanosti pre najbližšie obdobie 
• Zaradenie absolventa vysokej školy  do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie 
• Dávka v nezamestnanosti 
• Zdravotné poistenie. 
 
 

 
 
NAFTA, a.s. prináša  šancu 
 
STAŤ SA ČLENOM TÍMU ODBORNÍKOV  
A VYTVÁRA PRIESTOR PRE RAST 
A KARIÉRU! 
 
 
NAFTA a.s. ponúka jedinečnú 
možnosť stať sa súčasťou 
prosperujúcej, plne zákaznícky 
orientovanej spoločnosti. Dáva 
šancu stať sa členom veľkého 
tímu odborníkov a poskytuje priestor pre ich ďalší odborný 
rast a kariéru. Podporuje kreatívnych, tvorivých 
a ambicióznych ľudí, ktorých motivuje úspech v práci, 
a ktorí chcú presadiť svoje inovačné myšlienky, poskytuje 
profesionálne a otvorené prostredie. 
Hlavnými činnosťami NAFTA a.s. sú skladovanie zemného 
plynu a prieskum a ťažba uhľovodíkov na Slovensku. 
Vzhľadom na špecifickú povahu týchto činností 
zamestnávame vysokokvalifikovaných odborníkov, preto 
systematicky vytvárame podmienky pre spoluprácu so 
študentmi už počas ich štúdia na vysokých školách. 
 
Spoluprácu orientuje najmä na: 

 umožnenie vypracovania bakalárskych, diplomových a 
projektových študentských prác  s tematikou blízkou 
predmetu činnosti pre NAFTA a.s., 

 poskytnutie odbornej spolupráce odborníkov z NAFTA 
a.s. ako konzultantov bakalárskych a diplomových 
prác, 

 spoluprácu pri tvorbe a aktualizácii študijných plánov 
o prednášky odborníkov NAFTA a.s., 

 organizovanie exkurzií na pracoviskách NAFTA a.s., 
 praxe študentov univerzít, 
 umožnenie zapojenia odborníkov univerzít do riešenia 

úloh v rámci projektových tímov NAFTA a.s., 
 finančnú podporu univerzít pri projektoch zameraných 

na zvyšovanie kvality a úrovne vzdelávania 
poskytovaného univerzitou v rámci akreditovaných 
študijných odborov, ako aj na nákup knižných titulov, 
na nákup techniky, softvéru, sponzorovanie účasti 
odborníkov a študentov univerzít na odborných 
konferenciách, kde prezentujú problematiku 
realizovanú spoločnými prácami s projektovými tímami 
NAFTA a.s., alebo ktorá môže byť využitá pre činnosť 
spoločnosti. Finančná podpora je tiež orientovaná na 
sponzorovanie študijných pobytov študentov na 
domácich a zahraničných pracoviskách s cieľom zvýšiť 
vzdelanie študentov v oblasti predmetu činnosti 
spoločnosti, takisto na vydávanie univerzitných 
informačno-propagačných materiálov. 

 
Kontakt: Nafta, a.s.  
Votrubova 1, P.O.BOX  815 05, 815 05  Bratislava, 
www.nafta.sk; externa.komunikacia@nafta.sk 
 

 
 
 

Slovenská sporiteľňa, a.s.  
ponúka študentom založiť si vlastný účet 
„SPOROžíro vysokoškolák“ 
 
Čo získaš? 

 zriadenie a vedenie účtu bez poplatku 
 kartu VISA Electron zadarmo 
 elektronické bankovníctvo zadarmo 
 platenie kartou na celom svete zadarmo 
 zvýhodnené úročenie zostatku na účte 
 výber z bankomatov Slovenskej sporiteľne a Erste 

Bank v Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, 
Srbsku, Rumunsku, Ukrajine a Rakúsku bez poplatku  

 
Čo môžeš využiť navyše? 

 službu Vlastná karta – možnosť zvoliť si vlastný dizajn 
na platobnej karte. Viac informácií o Vlastnej karte 
nájdeš na www.vlastnakarta.sk. 

 kartu VISA Electron EURO<26, ktorá slúži okrem 
platenia  aj ako členský preukaz Karty mládeže na 
získanie zliav a iných výhod na Slovensku a v ďalších 
34 krajinách Európy 

 
Čo pre to treba urobiť? 
Stačí prísť do Slovenskej sporiteľne a priniesť si so sebou: 

 svoj občiansky preukaz 
 potvrdenie o vysokoškolskom štúdiu alebo výkaz 

o štúdiu (vysokoškolský index) alebo Preukaz študenta 
 

 
3. marca, 7. apríla  a 5. mája 2010  
v zasadačke A 212, Rektorát STU, Vazovova 5 
vždy od 14:00 – 16:00 h 
 
INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE PRE 
ŠTUDENTOV POKRAČUJÚ! 
Téma: Pracovný pohovor a jeho úspešné zvládnutie  
 
CKP v spolupráci s NATEK zabezpečilo pokračovanie 
stretnutí, ktoré sa budú venovať aktuálnym otázkam 
prvého zamestnania, prvého pracovného pohovoru, a pod. 
V letnom semestri sa budú konať 3 stretnutia určené 
najmä študentom záverečných ročníkov. 
Chceš byť krok pre zamestnávateľmi?  
Využi túto ponuku CKP, ktorá je pre študenta STU 
bezplatná – www. a prihlás sa na konzultácie: 
miroslava.litvakova@natek.eu 
 

 
 
12. mája 2010 
v budove Rektorátu STU, Vazovova 5 
 
Študentská vedecká konferencia na 
univerzite – 2. ročník  
 
Vyvrcholenie Študentskej 
odbornej činnosti v akad. roku 
2009/10 na STU sa uskutoční 
12. mája 2010 a je určená pre 
študentov 1.a 2.stupňa 
vysokoškolského vzdelávania. 
Príprava UŠVK bude prebiehať v súlade s jej Rámcovými 

pravidlami. Hlavnou 
myšlienkou a zároveň 
poslaním UŠVK na 
univerzitnej úrovni je zvýšenie 
akademickej univerzitnej 
prestíže a kvality (ŠVOČ) 

v oblastiach študijných odborov, do ktorých patria študijné 
programy uskutočňované na fakultách a ústavoch.  
 



Text neprešiel jazykovou a grafickou korektúrou. 

 ČO UŽ BOLO . . ., alebo  
AKTIVITY CKP, ktorých ste sa mohli 
počuť, aj sa zúčastniť 
 
ABSOLVENT STU A PRAX – veľtrh 
 
CKP realizovalo dva 
ročníky veľtrhu 
ABSOLVENT STU A 
PRAX.  Cieľom tohto 
podujatia bola najmä 
prezentácia slovenských a 
zahraničných spoločností 
a vytvorenie priestoru pre 
kontakt medzi firmami a 
študentmi, ale i pedagógmi STU, ponuka pracovných 
príležitostí, brigád, trainee programov ... atď. Veľtrhu sa 
zúčastnilo 43 firiem a kopec študentov, ktorí si z veľtrhu 
odniesli aj cenné a nezaplatiteľné rady od odborníkov z 
praxe.  
 
 
DEŇ NEMECKÝCH FIRIEM – veľtrh 
 
V  priestoroch Strojníckej fakulty STU sa stretli 
zamestnávatelia nemeckých spoločností s ponukou 

pracovných príležitostí a 
brigád pre študentov 
a absolventov STU. 
Podujatie organizovalo 
CKP v spolupráci so 
Slovensko - nemeckou 
obchodnou a priemyselnou 
komorou, ktorá zastrešuje 
viac ako 230 firiem 
pôsobiacich na Slovensku 

i v zahraničí. 
 
 
WORK – konzultačno-poradenské služby 
 
CKP v spolupráci s firmou NATEK rozšírilo v akad. roku 

2008/2009 svoje služby pre 
študentov o pravidelné 
konzultačno - poradenské 
stretnutia. Konali sa každý 
prvý utorok v mesiaci a boli 
zamerané na pomoc 
študentom pri uplatnení sa 
na trhu práce doma i 
v zahraničí. Pre veľký 

záujem zo strany študentov o konzultácie sa CKP rozhodlo  
pokračovať v konzultačno-poradenských službách i 
v tomto akad. roku.  
 
EXKURZIA  
V SLOVENSKOM PLYNÁRENSKOM  
PODNIKU 
 
Po dohode 
s predstaviteľmi zo SPP 
pripravilo CKP v marci 
2009 pre študentov 
STU prednášku spojenú  
s exkurziou na plniacej  
stanici CNG v Bratislave 
a na kompresorovej stanici Ivanka pri Nitre. Exkurzie sa 
zúčastnili študenti Stavebnej, Strojníckej a 
Materiálovotechnologickej fakulty aj so svojimi pedagógmi. 

A že to bola veľmi vydarená akcia, sa môžeš opýtať 
svojich kolegov. 
 
 
SITUÁCIA NA TRHU PRÁCE V SÚVISLOSTI 
S FINANČNOU KRÍZOU – prednáška 
 
CKP aktuálne reaguje na vzniknuté situácie súvisiace 
s uplatnením sa absolventov po skončení 
vysokoškolského štúdia. V letnom semestri akad. roku 
2008/2009  sa uskutočnila celouniverzitná prednáška 
organizovaná v spolupráci s firmou 4P&P SLOVAKIA, 
s.r.o. pod vedením odborníkov Ing. Ivana Švejnu 

(uznávaný ekonóm a 
odborník na hospodársku 
politiku) a Mgr. Martina 
Krekáča (prezident 
Podnikateľskej aliancie 
Slovenska). Účasť 
študentov nasvedčovala 
tomu, že im budúcnosť 
nie je ľahostajná.  

 
 

 
...  niečo na pobavenie 
 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
              !          

 
 

1. Pedagóg 
2. Ako sa povie skúške, ktorú musí uchádzač urobiť 

pred prijatím na VŠ 
3. Čo znamená skratka CV 
4. Názov spoločnosti, s ktorou CKP organizuje 

WORK – konzultačno-poradenské služby 
5. Language slovensky 
6. Študent po skončení vysokej školy 
7. CKP ponúka študentom STU v čase letných 

prázdnin najmä letné ....... 
8. Koľko fakúlt má STU 
 
 
 

 
 

Kedy si muž spomenie na večeru pri sviečkach? 
keď vypnú prúd.  

~ 
Sto metrov zabehnem za 8 sekúnd.“  
„Nemožné, rekord je 10 sekúnd.“ 
„Ja viem, ale poznám skratku.“ 

~ 
Pani učiteľka sa pýta študenta : 
Máte  domácu? 
ÁNO, mám naliať? 

~
 


