
Odňatia priznaných práv udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly
Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-30093/27467-1:sekr.

Por. 

číslo
Fakulta Študijný program

Číslo a názov študijného 

odboru

Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

1.
FHV             

UMB
slovenčina v edičnej praxi

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra
1. denná 3 23.5.2007

CD-2007-

9960/20488-

190:sekr.

2.
FHV             

UMB
slovenčina v edičnej praxi

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra
1. externá 3 23.5.2007

CD-2007-

9960/20488-

191:sekr.

3.
FHV             

UMB
srbský jazyk a literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3 23.5.2007

CD-2007-

9960/20488-

146:sekr.

4.
FHV             

UMB
srbský jazyk a literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. externá 3 23.5.2007

CD-2007-

9960/20488-

147:sekr.

5.
FHV             

UMB
ukrajinský jazyk a kultúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3 23.5.2007

CD-2007-

9960/20488-

144:sekr.

6.
FHV             

UMB
ukrajinský jazyk a kultúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. externá 3 23.5.2007

CD-2007-

9960/20488-

145:sekr.

7.
FHV             

UMB
etika 2.1.5. etika 3. denná 3 24.8.2004

CD-2004-

12527/25407-

134:sekr.

8.
FHV             

UMB
etika 2.1.5. etika 3. externá 5 24.8.2004

CD-2004-

12527/25407-

140:sekr.

9.
FHV             

UMB
ukrajinský jazyk a literatúra

2.1.28. slovanské jazyky a 

literatúry
3. denná 3 6.6.2007

CD-2007-

10314/21316-

47:sekr.

10.
FHV             

UMB
ukrajinský jazyk a literatúra

2.1.28. slovanské jazyky a 

literatúry
3. externá 5 6.6.2007

CD-2007-

10314/21316-

48:sekr.

11.
FPV                     

UMB

environmentálne manžérstvo 

múzejných zariadení

4.3.3. environmentálny 

manažment
1. denná 3 23.5.2007

CD-2007-

9960/20488-

8:sekr.

Strana 1



Odňatia priznaných práv udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly
Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-30093/27467-1:sekr.

Por. 

číslo
Fakulta Študijný program

Číslo a názov študijného 

odboru

Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

12.
FPV                     

UMB

environmentálne manžérstvo 

múzejných zariadení

4.3.3. environmentálny 

manažment
1. externá 3 23.5.2007

CD-2007-

9960/20488-

9:sekr.

13.
FPV                     

UMB

matematická štatistika a 

finančná matematika

medziodborové štúdium v 

kombinácii študijného odboru 

9.1.1. matematika a 

študijného odboru 9.1.10. 

štatistika

1. denná 3 21.7.2004
CD 2004/11658-

470:sekr.

14.
FPV                     

UMB

matematická štatistika a 

finančná matematika

medziodborové štúdium v 

kombinácii študijného odboru 

9.1.1. matematika a 

študijného odboru 9.1.10. 

štatistika

1. externá 3 21.7.2004
CD 2004/11658-

471:sekr.

15.
FPV                     

UMB

environmentálne manžérstvo 

múzejných zariadení

4.3.3. environmentálny 

manažment
2. denná 2 21.7.2004

CD 2004/11658-

303:sekr.

16.
FPV                     

UMB

environmentálne manžérstvo 

múzejných zariadení

4.3.3. environmentálny 

manažment
2. externá 2 21.7.2004

CD 2004/11658-

306:sekr.

17.
FPV                     

UMB

environmentálne manžérstvo 

výchovných zariadení

4.3.3. environmentálny 

manažment
2. denná 2 21.7.2004

CD 2004/11658-

304:sekr.

18.
FPV                     

UMB

environmentálne manžérstvo 

výchovných zariadení

4.3.3. environmentálny 

manažment
2. externá 2 21.7.2004

CD 2004/11658-

307:sekr.

19.
FPV                     

UMB

didaktika odborných 

technických predmetov - 

technická výchova

1.1.10. odborová didaktika 3. denná 3 24.8.2004

CD-2004-

12527/25407-

136:sekr.

20.
FPV                     

UMB

didaktika odborných 

technických predmetov - 

technická výchova

1.1.10. odborová didaktika 3. externá 5 24.8.2004

CD-2004-

12527/25407-

142:sekr.

21.
FPV                     

UMB

environmentálna politika v 

organizáciách

4.3.3. environmentálny 

manažment
3. denná 3 11.5.2005

CD-2005-

13183/13675-

47:sekr.
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22.
FPV                     

UMB

environmentálna politika v 

organizáciách

4.3.3. environmentálny 

manažment
3. externá 5 11.5.2005

CD-2005-

13183/13675-

48:sekr.

23.
PdF                  

UMB

predškolská a elementárna 

pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika
1. denná 3 2.3.2005

CD-2005-

3586/6675-

989:sekr.

24.
PdF                  

UMB

predškolská a elementárna 

pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika
1. externá 3 2.3.2005

CD-2005-

3586/6675-

990:sekr.

25.
PdF                  

UMB

socíálna a misijná práca s 

rómskou komunitou
3.1.14. sociálna práca 1. denná 3 21.7.2004

CD 2004/11658-

314:sekr.

26.
PdF                  

UMB

socíálna a misijná práca s 

rómskou komunitou
3.1.14. sociálna práca 1. externá 3 21.7.2004

CD 2004/11658-

318:sekr.

27.
PdF                  

UMB
učiteľstvo praktickej prípravy

1.1.2. učiteľstvo profesijných 

predmetov a praktickej 

prípravy

1. denná 3 10.1.2005
CD-2005/798-

2024:sekr.

28.
PdF                  

UMB
učiteľstvo praktickej prípravy

1.1.2. učiteľstvo profesijných 

predmetov a praktickej 

prípravy

1. externá 3 10.1.2005
CD-2005/798-

2055:sekr.

29.
PdF                  

UMB
evanjelikálna teológia 2.1.12. teológia 2. denná 2 21.7.2004

CD 2004/11658-

319:sekr.

30.
PdF                  

UMB
evanjelikálna teológia 2.1.12. teológia 2. externá 2 21.7.2004

CD 2004/11658-

322:sekr.

31.
PdF                  

UMB
pedagogika 1.1.4. pedagogika 2. denná 2 6.6.2006

CD-2006-

8655/19525-

85:sekr.
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32.
PdF                  

UMB
pedagogika 1.1.4. pedagogika 2. externá 2 6.6.2006

CD-2006-

8655/19525-

86:sekr.

33.
PdF                  

UMB
sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. denná 2 12.3.2007

CD-2007-

5087/10185-

64:sekr.

34.
PdF                  

UMB
sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. externá 2 12.3.2007

CD-2007-

5087/10185-

65:sekr.

35.
PdF                  

UMB

učiteľstvo katechetiky 

evanjelikálnych cirkví

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2. denná 2 6.6.2006

CD-2006-

8655/19525-

89:sekr.

36.
PdF                  

UMB

učiteľstvo katechetiky 

evanjelikálnych cirkví

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2. externá 2 6.6.2006

CD-2006-

8655/19525-

90:sekr.

37.
PdF                  

UMB

didaktika slovenského jazyka a 

literatúry
1.1.10. odborová didaktika 3. denná 3 15.3.2005

CD-2005-

4892/7553-

61:sekr.

38.
PdF                  

UMB

didaktika slovenského jazyka a 

literatúry
1.1.10. odborová didaktika 3. externá 5 15.3.2005

CD-2005-

4892/7553-

62:sekr.

39.

PdF 

(pracovisk

o 

Rimavská 

Sobota)         

UMB

predškolská a elementárna 

pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika
1. denná 3 31.5.2004

CD-2004-8608-

312:sekr.

40.

PdF 

(pracovisk

o 

Rimavská 

Sobota)         

UMB

predškolská a elementárna 

pedagogika sociálne 

znevýhodnených skupín

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika
1. externá 3 31.5.2004

CD-2004-8608-

315:sekr.
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41.

PdF 

(pracovisk

o 

Rimavská 

Sobota)         

UMB

sociálna a misijná práca s 

rómskou komunitou
3.1.14. sociálna práca 1. denná 3 22.12.2004

CD 2004/20244-

76:sekr.

42.

PdF 

(pracovisk

o 

Rimavská 

Sobota)         

UMB

sociálna a misijná práca s 

rómskou komunitou
3.1.14. sociálna práca 1. externá 3 22.12.2004

CD 2004/20244-

77:sekr.

43.
PrF                                 

UMB
obchodné a finančné právo

3.4.10. obchodné a finančné 

právo
3. denná 3 4.1.2005

CD-2005-46/79-

89:sekr.

44.
PrF                                 

UMB
obchodné a finančné právo

3.4.10. obchodné a finančné 

právo
3. externá 5 4.1.2005

CD-2005-46/79-

91:sekr.

45.
PrF                                 

UMB
teória a dejiny štátu a práva

3.4.2. teória a dejiny štátu a 

práva
3. denná 3 4.1.2005

CD-2005-46/79-

8:sekr.

46.
PrF                                 

UMB
teória a dejiny štátu a práva

3.4.2. teória a dejiny štátu a 

práva
3. externá 5 4.1.2005

CD-2005-46/79-

90:sekr.

47.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu fyzika (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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48.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu fyzika (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

49.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu geografia 

(v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

50.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu geografia 

(v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

51.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu chémia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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52.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu chémia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

53.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu informatika 

(v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

54.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu informatika 

(v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

55.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu 

matematika (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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56.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu 

matematika (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

57.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu 

pedagogika (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

58.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu 

pedagogika (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

59.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu 

psychológia (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

Strana 8
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číslo
Fakulta Študijný program

Číslo a názov študijného 

odboru

Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

60.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu 

psychológia (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

61.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu technická 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.2. učiteľstvo profesijných 

predmetov a praktickej 

prípravy (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

alebo 1.1.3. učiteľstvo 

umeleckovýchovných a 

výchovných predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

62.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu technická 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.2. učiteľstvo profesijných 

predmetov a praktickej 

prípravy (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

alebo 1.1.3. učiteľstvo 

umeleckovýchovných a 

výchovných predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

63.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu biológia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

64.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu biológia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

65.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu etická 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

66.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu etická 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

67.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu hudobná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

68.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu hudobná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

69.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu výtvarná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

70.
FHV             

UMB

učiteľstvo predmetu výtvarná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

71.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu anglický 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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číslo
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odboru

Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

72.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu anglický 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

73.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu dejepis (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

74.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu dejepis (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

75.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu filozofia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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číslo
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odboru

Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

76.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu filozofia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

77.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu francúzsky 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

78.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu francúzsky 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

79.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu informatika 

(v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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Stupeň 
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Forma

Štandardná 
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Dátum 
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Číslo dokladu Poznámka

80.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu informatika 

(v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

81.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu nemecký 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

82.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu nemecký 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

83.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu fyzika (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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Por. 

číslo
Fakulta Študijný program

Číslo a názov študijného 

odboru

Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

84.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu fyzika (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

85.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu 

katechetika evanjelikálnych 

cirkví (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

86.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu 

katechetika evanjelikálnych 

cirkví (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

87.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu telesná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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Forma
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Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

88.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu telesná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

89.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu 

matematika (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

90.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu 

matematika (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

91.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu biológia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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číslo
Fakulta Študijný program
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odboru

Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

92.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu biológia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

93.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu slovenský 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

94.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu slovenský 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

95.
PdF                  

UMB

učiteľstvo predmetu technická 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.2. učiteľstvo profesijných 

predmetov a praktickej 

prípravy (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

alebo 1.1.3. učiteľstvo 

umeleckovýchovných a 

výchovných predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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číslo
Fakulta Študijný program
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odboru

Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

96.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu anglický 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

97.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu anglický 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

98.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu dejepis (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

99.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu dejepis (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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číslo
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Stupeň 

štúdia
Forma

Štandardná 

dĺžka 
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Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

100.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu filozofia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

101.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu filozofia (v 

kombinácii s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

102.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu francúzsky 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

103.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu francúzsky 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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Dátum 
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104.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu nemecký 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

105.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu nemecký 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

106.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu 

psychológia (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

107.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu 

psychológia (v kombinácii s 

inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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štúdia
Forma
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dĺžka 

štúdia

Dátum 

priznania
Číslo dokladu Poznámka

108.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu slovenský 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

109.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu slovenský 

jazyk a literatúra (v kombinácii 

s inými predmetmi)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 

(prípadne ako v kombinácii so 

študijným odborom 1.1.3. 

učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

110.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu telesná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

111.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu telesná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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Dátum 
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112.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu výtvarná 

edukácia (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

113.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu výtvarná 

edukácia (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

114.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu hudobná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

115.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu hudobná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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116.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu etická 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

1.
denná, 

externá
3

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)

117.
FPV                     

UMB

učiteľstvo predmetu výtvarná 

výchova (v kombinácii s inými 

predmetmi)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov (prípadne v 

kombinácii so študijným 

odborom 1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov)

2.
denná, 

externá
2

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

podľa 

jednotlivých 

priznaní práv

je platné pre všetky 

kombinácie uvedeného 

predmetu pre ktoré boli 

priznané práva v kombinácii 

s iným predmetom (tak, ako 

je to uvedené na 

jednotlivých priznaniach 

práv)
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