
Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 

sídlo fakulty ak sa 

má štúdium 

uskutočňovať na 

fakulte,

alebo rozdielne ako 

je sídlo vysokej 

školy, ak sa štúdium 

neuskutočňuje na 

fakulte)

Názov  

študijného 

odboru I.

Stupeň 

štúdia

Forma 

štúdia

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(vyjadren

á

v akade- 

mických 

rokoch)

Udeľovan

ý 

akademic

ký titul

Jazyk/y 

uskutočňovania

Časové 

obmedzenie

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 30174 anglistika
Neslovanské 

jazyky a literatúry
1. denná 3,0 Bakalár

anglický jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 17075
aplikovaná etika - etika 

profesijných  činností
Etika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 100311
aplikovaná etika - etika 

riadenia ľudí a práce
Etika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 10022 editorstvo a vydavateľská prax
Slovenský jazyk a 

literatúra
1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 17072 estetika Estetika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 17062 etika Etika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 17066 etnológia Etnológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 17044 kulturológia Kulturológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia
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2015-18831/47353:2-15 A0 FF 17039
marketingová komunikácia a 

reklama

Masmediálne 

štúdiá
1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 100714

masmediálne štúdiá  s 

integrovaným vyučovaním 

francúzskeho jazyka

Masmediálne 

štúdiá
1. denná 3,0 Bakalár

slovenský jazyk 

francúzsky jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 17034 muzeológia Muzeológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 100720 nemčina v hospodárskej praxi
Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. denná 3,0 Bakalár

nemecký jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 100721 nemčina v hospodárskej praxi
Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. externá 4,0 Bakalár

nemecký jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 17028 politológia Politológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 100186
ruský jazyk v interkultúrnej  a 

obchodnej komunikácii

Slovanské jazyky 

a literatúry
1. denná 3,0 Bakalár

ruský jazyk ukrajinský 

jazyk slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 3880
východoslovanské jazyky a 

kultúry

Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. denná 3,0 Bakalár

slovenský jazyk ruský 

jazyk ukrajinský jazyk 

bieloruský  jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FF 17006 žurnalistika Žurnalistika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia
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2015-18831/47355:3-15A0 FF 106448 anglistika
Neslovanské 

jazyky a literatúry
1. externá 4,0 Bakalár

anglický jazyk 

slovenský jazyk
31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106282
aplikovaná etika - etika 

profesijných  činností
Etika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106456
aplikovaná etika - etika 

riadenia ľudí a práce
Etika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106382
aplikovaná etika - etika 

riadenia ľudí a práce
pracovisko Martin Etika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106259 editorstvo a vydavateľská prax
Slovenský jazyk a 

literatúra
1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106449 estetika Estetika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106358 etika Etika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106218 etnológia Etnológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106474 euroázijské štúdiá Politológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106227 euroázijské štúdiá Politológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106468 história História 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106469
hudobná a tanečná 

folkloristika
Etnológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106327
hudobná a tanečná 

folkloristika
Etnológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106477 kulturológia Kulturológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106451
marketingová komunikácia a 

reklama

Masmediálne 

štúdiá
1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106470 muzeológia Muzeológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106313 politológia Politológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106383 religiózne  štúdiá Religionistika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106457 religiózne  štúdiá Religionistika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020
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2015-18831/47355:3-15A0 FF 106397 riadenie kultúry a turizmu Kulturológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106217 riadenie kultúry a turizmu Kulturológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106272 riadenie kultúry a turizmu pracovisko Lučenec Kulturológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106165
románske jazyky v 

medzikultúrnej komunikácii

Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. denná 3,0 Bakalár

slovenský jazyk 

francúzsky jazyk 

španielsky jazyk 

taliansky  jazyk

31.8.2019

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106454
ruský jazyk v interkultúrnej  a 

obchodnej komunikácii

Slovanské jazyky 

a literatúry
1. externá 4,0 Bakalár

ruský jazyk ukrajinský 

jazyk slovenský jazyk
31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106260 slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a 

literatúra
1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106167 taliansky  jazyk a kultúra
Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. externá 4,0 Bakalár

slovenský jazyk 

taliansky  jazyk
31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FF 106345 žurnalistika Žurnalistika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47356:4-15A0 FF 17071 archeológia Archeológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47356:4-15A0 FF 17060 filozofia Filozofia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47356:4-15A0 FF 17054 história História 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47356:4-15A0 FF 17008 taliansky  jazyk a kultúra
Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. denná 3,0 Bakalár

slovenský jazyk 

taliansky  jazyk
31.8.2018



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 
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2015-18831/47357:5-15A0 FF 17012 slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a 

literatúra
1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2018

2015-18831/48259:12-15A0 FF 23073
anglický jazyk

(v kombinácii)

Prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3,0 Bakalár

anglický jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/48259:12-15A0 FF 30009
francúzsky jazyk

(v kombinácii)

Prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3,0 Bakalár

francúzsky jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/48259:12-15A0 FF 23075
nemecký jazyk

(v kombinácii)

Prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3,0 Bakalár

nemecký jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/48259:12-15A0 FF 23077
ruský jazyk

(v kombinácii)

Prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3,0 Bakalár

ruský jazyk slovenský 

jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/48259:12-15A0 FF 23779
slovenský jazyk

(v kombinácii)

Prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23114
anglický jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár
anglický jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23106
estetická výchova

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23104
etická výchova

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 

sídlo fakulty ak sa 

má štúdium 
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neuskutočňuje na 

fakulte)

Názov  

študijného 

odboru I.

Stupeň 

štúdia

Forma 

štúdia

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(vyjadren

á

v akade- 

mických 
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Časové 
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 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23120
francúzsky jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár
francúzsky jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23122
história

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23108
náboženská výchova

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23116
nemecký jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár
nemecký jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23112
ruský jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár
ruský jazyk slovenský 

jazyk

bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23110
slovenský jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23124
španielsky jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár
španielsky jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23118
taliansky  jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár
taliansky  jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FF 23102
výchova  k občianstvu

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 
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má štúdium 
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alebo rozdielne ako 

je sídlo vysokej 
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neuskutočňuje na 

fakulte)
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2015-18831/48278:15-15A0 FF 106321
anglický jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4,0 Bakalár
anglický jazyk 

slovenský jazyk
31.8.2020

2015-18831/48278:15-15A0 FF 106320
estetická výchova

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/48278:15-15A0 FF 106438
etická výchova

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/48278:15-15A0 FF 106210
história

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/48278:15-15A0 FF 106355
nemecký jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4,0 Bakalár
nemecký jazyk 

slovenský jazyk
31.8.2020

2015-18831/48278:15-15A0 FF 106439
slovenský jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/48278:15-15A0 FF 106257
výchova  k občianstvu

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47353:2-15 A0 FPV 17112 aplikovaná informatika
Aplikovaná 

informatika
1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FPV 17110 biológia Biológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 

sídlo fakulty ak sa 

má štúdium 
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je sídlo vysokej 

školy, ak sa štúdium 

neuskutočňuje na 

fakulte)
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Forma 
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ná dĺžka 

štúdia 
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á

v akade- 

mických 

rokoch)
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ý 

akademic

ký titul

Jazyk/y 

uskutočňovania

Časové 

obmedzenie
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2015-18831/47353:2-15 A0 FPV 17105 environmentalistika
Ochrana a 

využívanie krajiny
1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FPV 17096
geografia v regionálnom 

rozvoji
Geografia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FPV 17085
technická mineralógia - 

gemológia
Geológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47355:3-15A0 FPV 106155 aplikovaná informatika
Aplikovaná 

informatika
1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FPV 106430 biológia Biológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FPV 106250 environmentalistika
Ochrana a 

využívanie krajiny
1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FPV 106331 fyzika Fyzika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47355:3-15A0 FPV 106302 fyzika Fyzika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FPV 106364
geografia v regionálnom 

rozvoji
Geografia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FPV 106156

matematicko-štatistické a 

informačné metódy  v 

ekonómii a finančníctve

Štatistika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47355:3-15A0 FPV 106434

matematicko-štatistické a 

informačné metódy  v 

ekonómii a finančníctve

Štatistika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 

sídlo fakulty ak sa 

má štúdium 

uskutočňovať na 

fakulte,

alebo rozdielne ako 

je sídlo vysokej 

školy, ak sa štúdium 

neuskutočňuje na 

fakulte)

Názov  

študijného 

odboru I.

Stupeň 

štúdia

Forma 

štúdia

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(vyjadren

á

v akade- 

mických 

rokoch)

Udeľovan

ý 

akademic

ký titul

Jazyk/y 

uskutočňovania

Časové 

obmedzenie
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2015-18831/47355:3-15A0 FPV 106425
technická mineralógia - 

gemológia
Geológia 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

 2015-18831/48276:14-15A0 FPV 23159
biológia

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FPV 23163
ekológia

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FPV 23165
fyzika

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FPV 23167
geografia

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FPV 23161
chémia

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FPV 23169
informatika

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FPV 23171
matematika

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 

sídlo fakulty ak sa 

má štúdium 

uskutočňovať na 

fakulte,

alebo rozdielne ako 

je sídlo vysokej 

školy, ak sa štúdium 

neuskutočňuje na 

fakulte)

Názov  

študijného 

odboru I.

Stupeň 

štúdia

Forma 

štúdia

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(vyjadren

á

v akade- 

mických 

rokoch)

Udeľovan

ý 

akademic

ký titul

Jazyk/y 

uskutočňovania

Časové 

obmedzenie
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 2015-18831/48276:14-15A0 FPV 100737

odborné ekonomické 

predmety

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

profesijných 

predmetov a 

praktickej 

prípravy

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FSŠ 24621
maďarsko-slovenský 

bilingválny mediátor

Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. denná 3,0 Bakalár

maďarský jazyk 

slovenský jazyk 

anglický jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FSŠ 17081

predškolská a elementárna 

pedagogika s vyučovacím 

jazykom maďarským

Predškolská a 

elementárna 

pedagogika

1. denná 3,0 Bakalár
maďarský jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FSŠ 100400
stredoeurópske areálové 

štúdiá

Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. denná 3,0 Bakalár

slovenský jazyk český  

jazyk poľský jazyk 

maďarský jazyk 

anglický jazyk nemecký 

jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47355:3-15A0 FSŠ 106199 regionálny  cestovný ruch Cestovný ruch 1. denná 3,0 Bakalár
maďarský jazyk 

slovenský jazyk
31.8.2019

2015-18831/47355:3-15A0 FSŠ 106221 regionálny  cestovný ruch Cestovný ruch 1. denná 3,0 Bakalár
slovenský jazyk 

anglický jazyk
31.8.2019

2015-18831/47356:4-15A0 FSŠ 24620 ugrofínske štúdiá
Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. denná 3,0 Bakalár

maďarský jazyk fínsky 

jazyk estónsky jazyk 

udmurtský  jazyk 

anglický jazyk nemecký 

jazyk

31.8.2018



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 

sídlo fakulty ak sa 

má štúdium 

uskutočňovať na 

fakulte,

alebo rozdielne ako 

je sídlo vysokej 

školy, ak sa štúdium 

neuskutočňuje na 

fakulte)

Názov  

študijného 

odboru I.

Stupeň 

štúdia

Forma 

štúdia

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(vyjadren

á

v akade- 

mických 

rokoch)

Udeľovan

ý 

akademic

ký titul

Jazyk/y 

uskutočňovania

Časové 

obmedzenie
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2015-18831/48259:12-15A0 FSŠ 23091
maďarský jazyk

(v kombinácii)

Prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3,0 Bakalár

maďarský jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 FSŠ 23187
maďarský jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár
maďarský jazyk 

slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FSVaZ 16999 psychológia Psychológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FSVaZ 16994 sociálna práca Sociálna práca 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 FSVaZ 24749 sociálne služby a poradenstvo
Sociálne služby a 

poradenstvo
1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47355:3-15A0 FSVaZ 106195 sociálna práca Sociálna práca 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 FSVaZ 106244 sociálne služby a poradenstvo
Sociálne služby a 

poradenstvo
1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47353:2-15 A0 PF 4091 andragogika Andragogika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 PF 100675 anglický jazyk a kultúra
Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk

bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 PF 106495 anglický jazyk a kultúra
Cudzie  jazyky a 

kultúry
1. denná 3,0 Bakalár anglický jazyk

bez časového 

obmedzenia



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 

sídlo fakulty ak sa 

má štúdium 

uskutočňovať na 

fakulte,

alebo rozdielne ako 

je sídlo vysokej 

školy, ak sa štúdium 

neuskutočňuje na 

fakulte)

Názov  

študijného 

odboru I.

Stupeň 

štúdia

Forma 

štúdia

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(vyjadren

á

v akade- 

mických 

rokoch)

Udeľovan

ý 

akademic

ký titul

Jazyk/y 

uskutočňovania
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2015-18831/47353:2-15 A0 PF 16984
predškolská a elementárna 

pedagogika

Predškolská a 

elementárna 

pedagogika

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 PF 24619 šport a rekreácia Šport 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 PF 13217
učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 PF 106492
učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár anglický jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 PF 11346 učiteľstvo hudobného umenia

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47353:2-15 A0 PF 13212
učiteľstvo hudobno-

dramatického umenia

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/47355:3-15A0 PF 106400
pedagogika a 

vychovávateľstvo
Pedagogika 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-18831/47355:3-15A0 PF 106374
pedagogika a 

vychovávateľstvo
Pedagogika 1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 PF 106399
predškolská a elementárna 

pedagogika

Predškolská a 

elementárna 

pedagogika

1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 

sídlo fakulty ak sa 

má štúdium 

uskutočňovať na 

fakulte,

alebo rozdielne ako 

je sídlo vysokej 

školy, ak sa štúdium 

neuskutočňuje na 

fakulte)

Názov  

študijného 

odboru I.

Stupeň 

štúdia

Forma 

štúdia

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(vyjadren

á

v akade- 

mických 

rokoch)
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ý 

akademic

ký titul
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Časové 
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2015-18831/47355:3-15A0 PF 106402
učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4,0 Bakalár anglický jazyk 31.8.2020

2015-18831/47355:3-15A0 PF 106187
učiteľstvo anglického jazyka a 

literatúry

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

 2015-18831/48276:14-15A0 PF 23097
hudobné umenie

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 PF 23093
pedagogika

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 PF 23092
psychológia

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 PF 100795
technika

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

profesijných 

predmetov a 

praktickej 

prípravy

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

 2015-18831/48276:14-15A0 PF 23099
telesná výchova

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia



Rozhodnutie č. Fakulta ID Názov  študijného programu Pracovisko (uvádza 

sa v prípade,  ak je 

rozdielne, ako je 

sídlo fakulty ak sa 

má štúdium 

uskutočňovať na 

fakulte,

alebo rozdielne ako 

je sídlo vysokej 

školy, ak sa štúdium 

neuskutočňuje na 

fakulte)

Názov  

študijného 

odboru I.

Stupeň 
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Štandard

ná dĺžka 

štúdia 
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á

v akade- 

mických 
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ý 
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Jazyk/y 
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 2015-18831/48276:14-15A0 PF 23101
výtvarné  umenie

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

umelecko- 

výchovných

a výchovných 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk
bez časového 

obmedzenia

2015-18831/48278:15-15A0 PF 106329
anglický jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár anglický jazyk 31.8.2019

2015-18831/48278:15-15A0 PF 106376
anglický jazyk a literatúra

(v kombinácii)

Učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-24926/62976:2-15A0 zo 

dňa 1.12.2015
PF 107548

špeciálna pedagogika a 

pedagogika osôb s poruchami 

učenia 

Špeciálna 

pedagogika
1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019

2015-24926/62976:2-15A0 zo 

dňa 1.12.2015
PF 107549

špeciálna pedagogika a 

pedagogika osôb s poruchami 

učenia 

Špeciálna 

pedagogika
1. externá 4,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2020

2016-15695/21219:3-15A0 PF 123287 hudba a zvukový dizajn Muzikológia 1. denná 3,0 Bakalár slovenský jazyk 31.8.2019


