
 

Na doplňujúce pedagogické štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene môžu byť prijatí                                                                                                                              

- absolventi študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných odboroch príslušného zamerania, ktorí splňujú 

požiadavky na stupeň a druh vzdelania,                                                                                               

 - študenti študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných odboroch príslušného zamerania. 

Názov akreditovaného študijného 

programu DPŠ 

 

Absolventi, študenti študijného odboru Absolventi, študenti študijného 

programu 

Doplňujúce pedagogické štúdium na 

výkon pracovnej činnosti učiteľa 

profesijných predmetov – lesnícke 

predmety                                                                      

Lesníctvo* 

* v prílohe vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č.244/2019 Z. z., por. číslo 20 na s. 70 je 

uvedené, ktoré študijné odbory sa 

nahrádzajú študijným odborom 

Lesníctvo  

 

v príslušnom študijnom odbore vrátane 

študijného programu uskutočňovaného 

v kombinácii príslušného študijného 

odboru s ďalším študijným odborom 

Doplňujúce pedagogické štúdium na 

výkon pracovnej činnosti učiteľa 

profesijných predmetov – drevárske 

predmety                                                 

 

Drevárstvo* 

* v prílohe vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č.244/2019 Z. z., por. číslo 6 na s. 21 je 

uvedené, ktoré študijné odbory sa 

nahrádzajú študijným  odborom 

Drevárstvo  

 

zameraný na drevárstvo, technológiu 

spracovania dreva, štruktúru a 

vlastnosti dreva alebo na konštrukcie a 

procesy výroby drevárskych výrobkov 

vrátane študijného programu 

uskutočňovaného v kombinácii 

príslušného študijného odboru s ďalším 

študijným odborom 



Doplňujúce pedagogické štúdium na 

výkon pracovnej činnosti učiteľa 

profesijných predmetov – ekonomické 

predmety                                                  

Ekonómia a manažment * 

* v prílohe vyhlášky MŠVVaŠ 

č.244/2019 Z. z., por. číslo 8 na s. 27 je 

uvedené, ktoré študijné odbory sa 

nahrádzajú študijným odborom 

Ekonómia a manažment  

 

v príslušnom študijnom odbore vrátane 

študijného programu uskutočňovaného 

v kombinácii príslušného študijného 

odboru s ďalším študijným odborom 

Doplňujúce pedagogické štúdium na 

výkon pracovnej  činnosti učiteľa 

profesijných predmetov – dizajn 

nábytku a interiéru                                                     

Umenie*                                            

* v prílohe vyhlášky MŠVVaŠ 

č.244/2019 Z. z., por. číslo 39 na s. 134  

je uvedené, ktoré študijné odbory sa 

nahrádzajú študijným odborom Umenie   

 

zameraný na dizajn, vrátane študijného 

programu uskutočňovaného v 

kombinácii príslušného študijného 

odboru s ďalším študijným odborom  

 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium na 

výkon pracovnej činnosti učiteľa 

profesijných predmetov – ekologické 

a environmentálne predmety 

 

 

 

 

Ekologické a environmentálne vedy* 

* v prílohe vyhlášky MŠVVaŠ 

č.244/2019 Z. z., por. číslo 7 na s. 24 je 

uvedené, ktoré študijné odbory sa 

nahrádzajú študijným odborom 

Ekologické a environmentálne vedy 

 

 

v príslušnom študijnom odbore vrátane 

študijného programu uskutočňovaného 

v kombinácii príslušného študijného 

odboru s ďalším študijným odborom 

 

 

 

 



Doplňujúce pedagogické štúdium na 

výkon pracovnej činnosti učiteľa 

profesijných predmetov - protipožiarnej 

ochrany a bezpečnosti 

 

Bezpečnostné vedy* 

* v prílohe vyhlášky MŠVVaŠ 

č.244/2019 Z. z., por. číslo 2 na s. 7 je 

uvedené, ktoré študijné odbory sa 

nahrádzajú študijným odborom 

Bezpečnostné vedy  

 

v príslušnom študijnom odbore vrátane 

študijného programu uskutočňovaného 

v kombinácii príslušného študijného 

odboru s ďalším študijným odborom 

Doplňujúce pedagogické štúdium na 

výkon pracovnej činnosti učiteľa 

profesijných predmetov – strojárske 

predmety                                                     

Strojárstvo* 

* v prílohe vyhlášky MŠVVaŠ 

č.244/2019 Z. z., por. číslo 36 na s. 122 

je uvedené, ktoré študijné odbory sa 

nahrádzajú študijným odborom 

Strojárstvo  

 

v príslušnom študijnom odbore vrátane 

študijného programu uskutočňovaného 

v kombinácii príslušného študijného 

odboru s ďalším študijným odborom 

 

 

 

 


