
Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia VUZ – pedagogicko-psychologický 

a spoločenskovedný základ učiteľstva 

 

TÚTORSKÉ INFORMÁCIE pre študentov prvého ročníka 

bakalárskeho štúdia VUZ – pedagogicko-psychologický a 

spoločenskovedný základ učiteľstva 

 

Študijná poradkyňa pre VUZ – pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ 

učiteľstva:  Ing. Eva Tóblová, PhD. 

Miestnosť: Moskovská 3,  č. d. 313 

Email: toblova@fedu.uniba.sk (V prípade potreby je potrebné dohodnúť si osobnú konzultáciu vopred 

mailom) 

 

1. PRI PLÁNOVANÍ ŠTUDIJNEJ CESTY SA ŠTUDENT/KA RIADI: 

 Študijným plánom svojho študijného programu Študijný plán je dostupný v 

systéme AIS2 v aplikácii VSST 178.  

 Študijným poriadkom PdF UK.  

 Harmonogramom aktuálneho akademického roka, v ktorom sú uvedené termíny 

skúškového obdobia, pedagogických praxí, blokovej výučby a pod.  

2. ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ CESTA PRE AR 2018/2019 - 1BVUZ - 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝ A SPOLOČENSKOVEDNÝ ZÁKLAD UČITEĽSTVA 

Povinné predmety v ZS: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Počet 

kreditov: 

Spôsob 

ukončenia: 

PdF.KPg/B-

VUZde001/15 
Teoretické základy výchovy 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde002/15 
Digitálne technológie 1 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde003/15 
Psychológia pre učiteľov 1 4 S 

PdF.KPg/B-

VUZde004/15 
Všeobecná didaktika 4 S 

 

 

 

mailto:toblova@fedu.uniba.sk
https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/
https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-studia-na-pdf-uk-v-akademickom-roku-20182019/


 

Povinné voliteľné predmety v ZS: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Počet 

kreditov: 

Spôsob 

ukončenia: 

PdF.KPg/B-

VUZde014/15 
Dejiny filozofie 1 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde017/15 
Úvod do rodových štúdií 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde026/15 

Tréning sociálnych 

zručností učiteľa 1 

(prebieha v bloku podľa 

pokynov vyučujúceho; 

zapísať do rozvrhu obidve 

časti) 

2 H 

PdF.KPg/B-

VUZde016/15 
Etika a profesijná etika 3 H 

 

Povinné predmety v LS:  

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Počet 

kreditov: 

Spôsob 

ukončenia: 

PdF.KPg/B-

VUZde001/15 
Teoretické základy výchovy 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde002/15 
Digitálne technológie 1 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde003/15 
Psychológia pre učiteľov 1 4 S 

PdF.KPg/B-

VUZde004/15 
Všeobecná didaktika 4 S 

PdF.KPg/B-

VUZde005/15 
Pedagogická komunikácia 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde016/15 
Školský manažment 4 S 

PdF.KPg/B-

VUZde007/15 
Psychológia pre učiteľov 2 4 H 

PdF.KPg/B-

VUZde009/15 
Pedagogická prax 1 (A) 2 H 

PdF.KPg/B-

VUZde016/15 
Etika a profesijná etika 3 H 

 

 

 

 



Povinné voliteľné predmety v LS: 

Kód predmetu: Názov predmetu: 
Počet 

kreditov: 

Spôsob 

ukončenia: 

PdF.KPg/B-

VUZde014/15 
Dejiny filozofie 1 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde016/15 
Etika a profesijná etika 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde018/15 
Rodové aspekty výchovy 3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde019/15 

Sociálna psychológia pre 

učiteľov 
3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde020/15 

Patopsychológia pre 

učiteľov 
3 H 

PdF.KPg/B-

VUZde026/15 

Tréning sociálnych 

zručností učiteľa 1 

(prebieha v bloku podľa 

pokynov vyučujúceho; 

zapísať do rozvrhu obidve 

časti) 

2 H 

PdF.KPg/B-

VUZde029/15 
Základy prvej pomoci 2 H 

PdF.KPg/B-

VUZde030/15 
Environmentálna výchova 3 H 

 

Ukončenie predmetu: 

H – hodnotenie v ZS do 7. 12. 2018, v LS do 3. 5. 2019 

S – skúška v ZS do 15. 2. 2019, v LS do 28. 6. 2019 

Povinné a povinne voliteľné predmety sa do rozvrhu zapisujú  len jeden krát (buď v ZS 

alebo LS).  

Študenti prvého ročníka musia povinne  absolvovať predmet Digitálne technológie1. 

Ďalej  odporúčame v prvom ročníku absolvovať najmä Teoretické yákladz výchovy (dôležité 

najmä z dôvodu prepojenia s Pedagogickou praxou 1 A), Všeobecnú didaktiku, Pedagogickú  

komunikáciu. 

 

Bloková  výučba prebieha v týždňoch od 10.12. - 21.12.2018 podľa pokynov vyučujúceho.  

Tie Vám môžu byť zaslané prostredníctvom e-mailu na univerzitné e-mailové adresy a tiež je 

potrebné v tejto záležitosti sledovať aktuálne oznamy na webovej stránke Katedry 

pedagogiky a sociálnej pedagogiky v záložke „Zóna pre študentov". 

 

Dôležité! 

Podľa Študijného poriadku PdF UK v Bratislave – Článok 25 

Ak chce študent dennej formy štúdia pokračovať v štúdiu, musí: 



c) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných 

predmetov a získanie minimálne 15 kreditov; 

d) v každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov s 

výnimkou prípadu, že študentovi ostáva vykonať iba štátnu skúšku. 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: 

Študent má právo si prvý týždeň v semestri (24.9. – 30.9. 2018)  vykonať počas tohto 

obdobia úpravu študijného plánu (výmaz/zápis predmetov) ako aj odoberať predmety zo 

zápisných listov. Počas druhého týždňa  (od 1.10. do 7.10.) už len pridávať a odoberať 

predmety, výmaz zapísaných predmetov zo zápisného listu študenta v AiS len 

v opodstatnených prípadoch na základe žiadostí podaných na študijné oddelenie (pozor 

žiadosti o výmaz predmetov zo zápisného listu sú akceptované len z vážnych dôvodov). 

Výmaz predmetov Explicitne uvedených na tlačive realizuje študijné oddelenie na 

základe písomnej žiadosti študenta (tlačivo „Žiadosť o výmaz predmetu zo zápisného 

listu“ uverejnené na webovej stránke fakulty). 

Preto ak si študent nie je istý, či ho vyučujúci priradí na rozvrh, prvý týždeň si tento predmet 

vymaže zo zápisného listu a na základe osobnej alebo e-mailovej komunikácie (na webe 

katedry, alebo fakultnom nájde e-mailové kontakty) si ho po dohode s vyučujúcim priradí na 

rozvrh. 

 

 

 


