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Denná forma 

 Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

 ekonomických predmetov 

- agrárny obchod a marketing 

- ekonomika podniku 

            -          kvantitatívne metódy v ekonómii 

            -          manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu 

 

Denná forma 

      Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných  

      technických predmetov 

- informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike 

- kvalita produkcie 

- poľnohospodárska technika a komerčné činnosti 

- poľnohospodárska technika 

- prevádzka dopravných strojov a zariadení 

- spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov 

 

Denná forma 

     Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

      potravinárskych predmetov 

- technológia potravín 

- bezpečnosť a kontrola potravín 

- biotechnológie 

            

           Denná forma 

      Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

        poľnohospodárskych predmetov            

- agroekológia 

- manažment rastlinnej výroby 

- výživa a ochrana rastlín 

- udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

- produkcia potravinových zdrojov 

 

Denná forma 

                Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych  

- záhradníctvo 

- krajinná a záhradná architektúra 

 

Denná forma 

               Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych predmetov 

- manažment živočíšnej výroby 

- špeciálne chovateľské odvetvia 

- výživa zvierat a krmovinárstvo 

 



 

Denná forma 

                Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych predmetov  

        -           výživa 

 

Denná forma 

      Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych predmetov 

         -          biológia 

 

Denná forma 

               Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych predmetov          

         -          environmentálny manažment 

 

 

Externá  forma 

 Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

 ekonomických predmetov 

- agrárny obchod a marketing 

- ekonomika podniku 

            -          kvantitatívne metódy v ekonómii 

            -          manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu 

 

Externá  forma 

      Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných  

      technických predmetov 

- informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike 

- kvalita produkcie 

- poľnohospodárska technika a komerčné činnosti 

- poľnohospodárska technika 

- prevádzka dopravných strojov a zariadení 

- spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov 

 

Externá  forma 

     Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

      potravinárskych predmetov 

- technológia potravín 

- bezpečnosť a kontrola potravín 

- biotechnológie 

            

           Externá forma 

      Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

        poľnohospodárskych predmetov            

- agroekológia 

- manažment rastlinnej výroby 

- výživa a ochrana rastlín 

- udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

- produkcia potravinových zdrojov 



 

 

Externá  forma 

                Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych  

- záhradníctvo 

- krajinná a záhradná architektúra 

 

Externá forma 

               Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych predmetov 

- manažment živočíšnej výroby 

- špeciálne chovateľské odvetvia 

- výživa zvierat a krmovinárstvo 

 

Externá  forma 

                Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych predmetov  

        -           výživa 

 

Externá  forma 

      Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych predmetov 

         -          biológia 

 

Externá forma 

               Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných 

         poľnohospodárskych predmetov          

         -          environmentálny manažment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


