
D o p l ň u j ú c e  p e d a g o g i c ké  š t ú d i u m
(v minulosti nazývané pedagogické minimum) je určené
- pedagogickým zamestnancom, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon 
pracovnej činnosti učiteľa na II. stupni základných škôl a na stredných školách
- absolventom odborných (neučiteľských) študijných programov, ktorí aktuálne nepôsobia 
ako učitelia v praxi, ale majú záujem o získanie kvalifikačného predpo-kladu na výkon 
pracovnej činnosti učiteľa na II. stupni základných škôl a na stredných školách
- študentom magisterských a doktorandských neučiteľských študijných programov, ktorí 
chcú získať kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti učiteľa na II. stupni 
základných škôl a na stredných školách

predmety - oblast i štúdia

MATEMATIKA
FYZIKA
INFORMATIKA

Termíny podania prihlášok:
externá forma: 

31.7.2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave



Aktuálne informácie a oznamy, zaujímavé prednášky a videá,
fotografie z akcií, udalosti pre matfyzákov, oznamy vedenia 

fakulty, zmeny vo výučbe, straty a nálezy,..

MATFYZ je IN:
sledujte nás na Facebooku!

www.facebook.com/matfyzjein

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie príslušných predmetov 
(podľa absolvovaného odborného študijného programu) na II. stupni základných škôl a 
na stredných školách.
Štúdium je realizované podľa
- zákona č. 312/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinný do 
31.8.2019),
- zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.9.2019).

Okrem pedagogicko-psychologickej prípravy je obsahom DPŠ aj didaktická príprava so 
zameraním na matematiku, fyziku alebo informatiku.
Externá forma DPŠ na FMFI UK je určené absolventom neučiteľského štúdia II. stupňa 
v študijných odboroch informatika, aplikovaná informatika, kognitívna veda, fyzika, 
matematika, aplikovaná matematika a štatistika. Externá forma DPŠ je koncipovaná ako 
štvorsemestrálne štúdium prezenčnou formou (doplnené samoštúdiom). Rozvrh výučby
sa vydáva pre každý semester a ročník osobitne. Účastníci sú s ním oboznámení najneskôr 
14 dní pred zápisom do príslušného semestra.

Výučba prebieha spravidla v piatok poobede a v sobotu počas 4 – 6 týždňov v každom 
semestri. Otvorenie externej formy DPŠ v danom akademickom roku závisí od počtu 
záujemcov o toto štúdium.

VÝUČBA
4 - 6 týždňov

v jednom semestri



Harmonogram a rozvrh
Harmonogram externej formy doplňujúceho pedagogického štúdia
je totožný s harmonogramom štúdia pre denných študentov fakulty:

Rozvrh predmetov externej formy DPŠ:
Zoznam predmetov pre jednotlivé odbory M,F, I nájdete na stránke
https://fmph.uniba.sk/studium/doplnujuce-pedagogicke-studium/

Zimný semester 2019/2020
Výučba
23.9. – 20.12.2019
Skúškové obdobie
2.1. – 14.2.2020

Letný semester 2019/2020
Výučba
17.2. – 15.5. 2020
Skúškové obdobie
18. 5.– 30. 6. 2020

Záverečná práca a záverečná skúška
Záverečná práca DPŠ má didakticko-metodický charakter s aplikáciou na príslušné 
predmetové špecializácie.
DPŠ sa končí záverečnou skúškou
pozostávajúcou z:
- obhajoby záverečnej práce,
- ústnej skúšky zo všeobecnej pedagogiky,
- ústnej skúšky zo psychológie,
- ústnej skúšky z didaktiky predmetu.
O úspešnom absolvovaní DPŠ sa absolventovi
vydá vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.
Poplatky
Externá forma DPŠ je spoplatnená sumou 600,- Eur za jeden akademický
rok. Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach (300,- Eur za jeden semester). 
Poplatok je potrebné uhradiť na príslušný semester najmenej 5 pracovných dní pred 
zápisom na DPŠ.

dĺžka štúdia

2 roky
piatok poobede

sobota

poplatky

300 €
na semester

1200 €
za celé štúdium

Psychológia pre učiteľov

Dejiny
Pokusy

Všeobecná didakt ika

Všeobecná pedagogika

Školský manažment

Metodológia pedagogického výskumu
Didakt ika predmetu



YouTube.com/MatFyzJeIn
• prednášky pozvaných hostí

• populárno-vedecké videá

• výskum, absolventi

• vtipné matematické videá

• reportáže z fakulty

• predmetové prednášky

• motivačné videá

• animovaná matematika

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

dekan FMFI UK

Kontakt pre ďaľšie informácie:

RNDr. Kristína Rostás, PhD.
prodekanka pre bakalárske
a magisterské štúdium
Telefón: 02/602 95 858
E-mail: kristina.rostas@fmph.uniba.sk

Ing. Iveta Gašparová
Vedúca študijného oddelenia
Telefón: 02/602 95 152
Telefón: 02/654 27 086
E-mail: iveta.gasparova@fmph.uniba.sk

Garanti DPŠ
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. - informatika
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. - fyzika
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. - matematika

fmph.uniba.sk/studium/doplnujuce-pedagogicke-studium


