
Zápisy v akademickom roku 2016/2017 na Pedagogickej  

fakulte v Ružomberku 
 
Zápis sa uskutoční na Pedagogickej fakulte KU (Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok) na 

študijnom oddelení PF, v miestnosti č. CS 10 a A 433 podľa nasledovného rozpisu: 

 

Rozpis zápisov pre pedagogické smery: 

 
1. ročník Bc. štúdia - 5. septembra 2016 o 8.00 hod. v CS 10 

referentka študijného oddelenia:  

Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk) 

 

denná forma štúdia: predškolská a elementárna pedagogika  

(študenti s priezviskom od A – K) 

 

 

1. ročník Bc. štúdia  - 5. septembra 2016 o 13.00 hod. CS 10 

referentka študijného oddelenia:  

Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk) 

 

denná forma štúdia: predškolská a elementárna pedagogika  

(študenti s priezviskom od L – Ž) 

 

 

1. ročník Bc. štúdia  - 6. septembra 2016 o 8.00 hod. v CS 10 

referentka študijného oddelenia:  

Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk) 

 

externá forma štúdia: predškolská a elementárna pedagogika  

(študenti s priezviskom od A – M) 

 

 

1. ročník Bc. štúdia  - 6. septembra 2016 o 13.00 hod. v CS 10  

referentka študijného oddelenia:  

Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk) 

 

externá forma štúdia: predškolská a elementárna pedagogika (študenti s priezviskom od N – Ž)  

 

referentka študijného oddelenia: 

Jana Rázgová  (jana.razgova@ku.sk) 

 

denná a externá forma štúdia: pedagogika  

 

 

 

1. ročník Bc. štúdia - 7. septembra 2016 o 8.00 hod. v CS 10 

referentka študijného oddelenia: 

Jana Rázgová  (jana.razgova@ku.sk) 

 

denná forma štúdia: učiteľstvo bakalárske (všetky kombinácie)  

externá forma štúdia: učiteľstvo informatiky – jednoodborové 

  

 

 

mailto:erika.horvathova@ku.sk
mailto:erika.horvathova@ku.sk
mailto:erika.horvathova@ku.sk
mailto:erika.horvathova@ku.sk
mailto:jana.razgova@ku.sk
mailto:jana.razgova@ku.sk


2. ročník  Bc. štúdia  - 22. augusta 2016  o 8.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia:  

Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk) 

 

denná forma štúdia : predškolská a elementárna pedagogika   

 

 

2. ročník  Bc. štúdia  - 22. augusta 2016  o 13.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia:  

Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk) 

 

externá forma štúdia: predškolská a elementárna pedagogika  

 

 

2. ročník  Bc. štúdia  - 23. augusta 2016  o 13.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia: 

Jana Rázgová  (jana.razgova@ku.sk) 

 

denná a externá forma štúdia: pedagogika 

 

 

2. ročník  Bc. štúdia  - 30. augusta 2016  o 8.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia: 

Jana Rázgová  (jana.razgova@ku.sk) 

 

denná forma štúdia: učiteľstvo bakalárske (všetky kombinácie) 

 

 

2. ročník  Bc. štúdia  - 30. augusta 2016  o 14.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia: 

Jana Rázgová  (jana.razgova@ku.sk) 

 

externá forma štúdia: učiteľstvo bakalárske (všetky kombinácie) 
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3. ročník  Bc. štúdia  - 24. augusta 2016  o 8.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia:  

Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk) 

 

denná forma štúdia: predškolská a elementárna pedagogika 

   

 

3. ročník  Bc. štúdia  - 24. augusta 2016  o 13.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia:  

Erika Horváthová (erika.horvathova@ku.sk) 

 

externá forma štúdia: predškolská a elementárna pedagogika  

 

 

3. ročník  Bc. štúdia  - 23. augusta 2016  o 14.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia: 

Jana Rázgová  (jana.razgova@ku.sk) 

 

denná a externá forma štúdia: pedagogika 

 

 

3. ročník  Bc. štúdia  - 31. augusta  2016  o 8.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia: 

Jana Rázgová  (jana.razgova@ku.sk) 

 

denná forma štúdia: učiteľstvo bakalárske (všetky kombinácie) 

 

 

3. ročník  Bc. štúdia  - 31. augusta 2016  o 13.00 hod. na študijnom oddelení 

referentka študijného oddelenia: 

Jana Rázgová  (jana.razgova@ku.sk) 

 

externá forma štúdia: učiteľstvo bakalárske (všetky kombinácie) 
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1. ročník Mgr. štúdia -  8. septembra  2016 o 8.00 hod.  v CS 10 

referentka študijného oddelenia: 

Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk) 

 

denná forma štúdia: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  

 

 

1. ročník Mgr. štúdia -  8. septembra  2016 o 13.00 hod. v CS 10 

referentka študijného oddelenia: 

Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk) 

 

externá forma štúdia: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

 

 

1. ročník Mgr. štúdia  - 9. septembra  2016 o 8.00 hod.  v CS 10 

referentka študijného oddelenia: 

Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk) 

 

denná forma: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 

 

 

2. ročník Mgr. štúdia -  7. septembra 2016 o 8.00 hod.  v A201 

referentka študijného oddelenia: 

Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk) 

 

denná forma: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  

 

 

2. ročník Mgr. štúdia -  7. septembra 2016 o 13.00 hod. v A201 

referentka študijného oddelenia: 

Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk) 

 

externá forma: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  

 

 

2. ročník Mgr. štúdia -  13. septembra 2016 o 8.00 hod. v CS 10 

referentka študijného oddelenia: 

Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk) 

 

denná forma: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 

 

 

2. ročník Mgr. štúdia -  12. septembra 2016 o 13.00 hod. v CS 10 

referentka študijného oddelenia: 

Mária Korbová (maria.korbova@ku.sk) 

 

externá forma:  učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie) 

 

externá forma: špeciálna pedagogika 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpis zápisov pre odbor Sociálna práca: 
 

Bakalársky stupeň: 

referentka študijného oddelenia: 

Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk) 
 

1. ročník SC denná forma - 06.09.2016 o 9,00 hod. v A433 

1. ročník SC externá forma - 06.09.2016 o 13,00 hod. v A433 

2. ročník SC denná forma - 07.09.2016 o 9,00 hod. v A433 

2. ročník SC externá forma - 07.09.2016 o 13,00 hod. v A433 

3. ročník SC denná forma - 08.09.2016 o 9,00 hod. v A433 

3. ročník SC externá forma - 08.09.2016 o 13,00 hod. v A433   

 

Magisterský stupeň: 

referentka študijného oddelenia: 

Eva Bumberová (eva.bumberova@ku.sk) 
 

Program Sociálna práca 

 

1. ročník SC denná forma - 09.09.2016 o 11,00 hod. v A433 

1. ročník SC externá forma - 09.09.2016 o 14,30 hod. v A433 

2. ročník SC denná forma - 12.09.2016 o 9,00 hod. v A433 

2. ročník SC externá forma - 12.09.2016 o 13,00 hod. v A433 

Program Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby 

 

1. ročník SCV denná forma - 09.09.2016 o 9,00 hod. v A433  

2. ročník SCV denná forma - 13.09.2016 o 9,00 hod. v A433 

 

Program Poradenstvo a sociálna komunikácia 

 

1. ročník PSK denná forma - 09.09.2016 o 13,00 hod. v A433 

1. ročník PSK externá forma – 09.09.2016 o 14,30 hod. v A433 

2. ročník PSK denná forma – 13.09.2016 o 13,00 hod. v A433 

 

 

 

 

 

 

 

 


