
 
Uplatnenie absolventov 
 
    po  ukončení  bakalárskeho  programu  je 
možné pokračovať v štúdiu na nadväzujúcom 
magisterskom štúdiu deskrip vnej geometrie 
 
 pozície vyžadujúce prácu so strojárskymi a 
stavebnými  technickými  výkresmi, 
topografickými  mapami  a  rekonštrukciou 
objektov z fotografií  
 
 práca  v  priemysle,  vo  finančníctve  a  v 
službách  vyžadujúca  spracovanie 
geometrických a grafických informácií 
 
 programátorské  pozície  na  rozširovaní 
CAD (Computer Aided Design) systémov 
 
 po  absolvovaní magisterského  stupňa 
štúdia  výučba  deskrip vnej  geometrie  a 
matema ky  na  stredných  (gymnáziá, 
stredné odborné  školy,  stredné odborné 
učiliš a) a vysokých  školách  technického 
zamerania  (najmä  strojníckych  a 
stavebných    fakultách), 
prírodovedeckých  a  pedagogických 

 

Máš priestorovú predstavivosť? 

Kreslíš si obrázky do poznámok? 

Uvažuješ vizuálne? 

Chceš porozumieť technickým výkresom? 

Chceš vedieť vytvárať nákresy ako  
architek , strojári alebo dizajnéri? 

Chceš pochopiť princípy realis ckej kresby? 

Zaujíma Ťa geometrické zákulisie  
Google StreetView a 3D filmu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak aspoň na jednu predchádzajúcu otázku 
odpovedáš kladne,  poď s nami objavovať 

tajuplné záku a a krásy geometrie! 
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Kontakty 

Katedra  algebry,  geometrie  a  didak ky  matema ky  
(Oddelenie geometrie) 

h ps://flurry.dg.fmph.uniba.sk/webog/sk.html 

 

 

Prihlášky na štúdium 

Vyplnením  elektronickej  prihlášky  na  stránkach 
fakulty a zaslaním materiálov na adresu fakulty. 

Bližšie informácie na h p://fmph.uniba.sk. 

 dôkladný  tréning  z  logiky,  analy ckého 
myslenia a z metód riešenia problémov, 

 možnosť  absolvovať  časť  štúdia  v  zahraničí  
v  rámci  niektorého  programu  študentskej 
mobility (napr. Erasmus). 

 

Zabezpečujeme 

 výučbu  v  malých  skupinách  s  individuálnym 
prístupom vyučujúcich, 

 možnosť  osobného  kontaktu  s  vyučujúcimi  i 
mimo výučby (semináre, konzultácie, diskusie), 

 moderné  technické  zabezpečenie  v 
inovovaných počítačových učebniach. 

 

Predpoklady štúdia a podmienky prija a 

Štúdium  bakalárskeho  stupňa  učiteľstva 
deskrip vnej  geometrie  nepredpokladá  žiadne 
predbežné znalos  deskrip vnej geometrie.  

Na  bakalárske  štúdium  priamo  nadväzuje 
akreditované  magisterské  štúdium  učiteľstva 
deskrip vnej geometrie v kombinácii  (aj v prípade, 
že  bakalárske  štúdium  neobsahovalo  predmety 
deskrip vnej geometrie).   

Ďalšie  informácie  o  odbore  je  možné  získať  na   
h p://fmph.uniba.sk/studium/bakalarske‐
studium/ucitelstvo‐deskrip vnej‐geometrie‐v‐
kombinacii/ 

Ponúkame 

 oboznámenie  sa  s  tradičnými  aj  modernými 
grafickými  možnosťami  zobrazovania  dvoj‐  a 
trojrozmerného  priestoru  —  algoritmami 
premietania  i  spätnej  rekonštrukcie 
zobrazovaných objektov, 

 rozvinu e  prak ckých  zručnos   pri  presnom 
zobrazovaní trojrozmerných objektov, 

 dôkladné  porozumenie  a  osvojenie  si 
tradičných  i moderných metód  a  výsledkov  z 
oblas  klasickej a súčasnej geometrie, 

 porozumenie  princípom,  flexibilitu  a  nadhľad  
v  oblas   zobrazovacích  metód  deskrip vnej 
geometrie a  ich aplikácií v praxi — počítačovo 
podporovaného projektovania (CAD: Computer 
Aided  Design),  počítačovej  geometrie, 
technického kreslenia a i., 

 získanie  kvalitných  vedomos   z  modernej 
psychológie  a  pedagogiky  a  zo  základov 
odborovej didak ky, 
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