
Absolventi študijného odboru matema-

tika nachádzajú zamestnanie v bankov-

níctve, poisťovníctve, v počítačových 

a telekomunikačných firmách, v štát-

nych vzdelávacích a výskumných inšti-

túciách a všade, kde sa vyžaduje  

školené logické myslenie, počítačová 

gramotnosť a schopnosť spracovávať 

údaje, vytvárať modely a pracovať 

s nimi.  

Počítačoví grafici sa naviac uplatňu-

jú v počítačových firmách so špecia-

lizáciou na modelovanie objektov 

a programovanie konštrukčných 

typov programov ako CAD/CAM 

aplikácie (architektúra, strojníc-

tvo, priemyselná i zdravotnícka 

diagnostika a i.), programovanie 

hier v animačných štúdiách.  

Názov bakalárskeho študijného programu:  
 Matematika 
Forma štúdia: denná 
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky 
 
Možnosť pokračovať v magisterských študijných 
programoch:  
 Matematika  
 Počítačová grafika a geometria 
 Pravdepodobnosť a matematická štatistika 
 
 

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM: 

vyplnením elektronickej prihlášky na 

stránkach fakulty a zaslaním materiálov 

na adresu fakulty;  

bližšie informácie na www.fmph.uniba.sk 
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www.fmph.uniba.sk 

 

 

na  
Fakulte 

matematiky,  
fyziky a informatiky  

Univerzity Komenského  
v Bratislave 

ŠTUDUJME  

MATEMATIKU 

 

POČÍTAČOVÚ GRAFIKU  

A GEOMETRIU 

 

PRAVDEPODOBNOSŤ  

A MATEMATICKÚ ŠTATISTIKU 

 

prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

garant bakalárskeho a magisterské-

ho štúdia Matematika 

pracovňa: M-110 

Jan.Filo@fmph.uniba.sk  

  

 

prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. 

garant magisterského programu 

Počítačová grafika a geometria 

pracovňa: M-139 

Julius.Korbas@fmph.uniba.sk 

  

v.2017/09 



MATEMATIKA 

Tento študijný program pozostáva z trojroč-
ného bakalárskeho základu a následného 
dvojročného magisterského štúdia. 
Ak chcete študovať matematickú vedu na 
škole, na ktorej je sústredený vedecky najvý-
konnejší pedagogický zbor v rámci celého 
Slovenska, prihláste sa na Fakultu matemati-
ky, fyziky a informatiky Univerzity Komenské-
ho. 
 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  
MATEMATIKA 

Po absolvovaní spoločného základu si v treťom 
ročníku študent vyberie jedno z nasledujúcich 
zameraní:  
 matematická analýza, 

 matematické štruktúry,  

 numerická analýza a optimalizácia,  

 pravdepodobnosť a matematická štatistika,  

 počítačová grafika. 

 
 

FMFI UK 

Mlynská dolina 

842 48  Bratislava 

www.fmph.uniba.sk  

Tel.: ++421 2 602 95 111 (spojovateľ) 

Tel.: ++421 2 654 27 086 (študijné oddelenie) 

E-mail.: so@fmph.uniba.sk 

Ovládanie exaktných matematických metód 
je veľmi dobrým odrazovým mostíkom pre 
budúceho vedca, ako aj pre matematika, 
pracujúceho v praxi.  
 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A GEOMETRIA 

V rámci programu sa študenti zameriavajú 
na moderné metódy spracovania a zobrazo-
vania dát pomocou postupov počítačovej 
vizualizácie. V širšom základe sa študujú  
geometrické štruktúry uplatnené pre algo-
ritmy počítačovej geometrie a grafiky. 
 
 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

Po absolvovaní bakalárskeho štúdia si študent 
môže vybrať okrem iného jeden z nasledujúcich 
študijných programov: 
 Matematika,  

 Počítačová grafika a geometria, 

 Pravdepodobnosť a matematická štatistika. 

  
ŠTUDIJNÝ PROGRAM MATEMATIKA 

V rámci tohto programu si študent vyberá jed-
no z troch nasledujúcich zameraní: 
 matematická analýza, 

 matematické štruktúry, 

 numerická matematika.  
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