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1. st. 2. st. 3. st.
cestovný ruch 481,31 780,06
ekonomika a manažment podniku 481,31 780,06
financie, bankovníctvo a investovanie 481,31 647,28
regionálny rozvoj a verejná správa BŠP
verejná ekonomika a služby BŠP 780,06
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov 647,28
ekonomika a správa území BŠP
riadenie cestovného ruchu 647,98
ekonomika verajných služieb BŠP
evanjelikálna teológia a misia BŠP
pedagogika 663,88 763,46 398,33
predškolská a elementárna pedagogika BŠP 398,33
učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 763,46
predškolská pedagogika 763,46
predšk. a elem. pedagogika soc. znev. sk. 663,88
sociálna práca 663,88 763,46
sociálna a misijná práca s rómskou komunitou 663,88
učiteľstvo praktickej prípravy 597,49
učiteľstvo telesnej výchovy 663,88
andragogika 763,46
sociálna pedagogika 763,46
UVVP pre II. st ZŠ v komb predmetov SJaL  - tel. vých. 763,46
UP SJaL -etická výchova 663,88 763,46
UP Etická výchova a telesná výchova BŠP 763,46
UP slovenský jazyk a literatúra a pedagogika BŠP
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1. st. 2. st. 3. st.
UP Etická výchova a hudobná výchova BŠP
didaktika hudobnej edukácie 398,33
didaktika slovenský jazyk a literatúra 398,33
európske štúdiá 663,88 829,85
politológia BŠP
teória politiky 995,82
medzinárodné vzťahy 995,82
obchodné a finančné právo 331,44
právo 597,49 BŠP
teória a dejiny štátu a práva 331,44
andragogika 597,49
aplikovaná etika 464,71 497,91
európske kultúrne štúdiá BŠP 531,10
muzeológia 464,71
slovenčina v edičnej praxi 398,33
sociálna filozofia 497,91 564,30
šport BŠP
trénerstvo 564,30
história 497,91
učiteľstvo predmetu telesná výchova 564,30
francúzsky jazyk a kultúra BŠP
maďarský jazyk a kultúra BŠP
poľský jazyk a kultúra BŠP
anglický jazyk a kultúra 597,49
nemecký jazyk a kultúra 597,49
slovenský jazyk a literatúra 165,97
etika 165,97
maďarský jazyk a literatúra 165,97
športová edukológia 165,97
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1. st. 2. st. 3. st.
systematická filozofia 165,97
všeobecná jazykoveda 165,97
slovenské dejiny 165,97
didaktika hudobnej výchovy 165,97
aplikovaná informatika 564,30 663,88
environmentálny manažment múzejných zariadení BŠP BŠP
environmentálny manažment výchovných zariadení BŠP BŠP
geografia a krajinná ekológia 497,91
systémová ekológia BŠP BŠP
environmentálna chémia 663,88
učiteľstvo praktickej prípravy 564,30
učiteľstvo technických odborných predmetov 663,88
enviromentálna politika v organizáciách 265,55
pravdepodobnosť a matematická štatistika 265,55
didaktika odb. techn. predm. - technická výchova 265,55
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