
 

 

Skratky študijných skupín (pre účely rozvrhu) 

Skratka študijného programu, prípadne krúžku\skupiny sa tvorí nasledovne: 
Ročník+skratka študijného programu z AISu + špecializácia\odbor vrámci študijného programu, ak je + krúžok\skupina, 

ak je 

Napr. 
3MATa – 3. ročník bakalárskeho študijného programu Matematika, odbor Matematická analýza 

1mEMM2 – 1. ročník magisterského študijného programu Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, 
2. krúžok\skupina 

2BMF – 2. ročník bakalárskeho študijného programu Biomedicínska fyzika 

 
Všetky skratky aj s prípadnými krúžkami/skupinami: 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM    
1. ročník 2. ročník 3. ročník  

1AIN1,1AIN2,... 2AIN1,2AIN2,... 3AIN1,3AIN2,... aplikovaná informatika 1.krúžok, 2.krúžok,... 

1BIN 2BIN 3BIN bioinformatika 

1BINk 2BINk 3BINk, 4BINk (4. ročník) bioinformatika – konverzné štúdium 

1BMF 2BMF 3BMF biomedicínska fyzika 

1DAV 2DAV 3DAV dátová veda 

1DAVk 2DAVk 3DAVk,4DAVk (4. ročník) dátová veda – konverzný program 

1EFM1,1EFM2 2EFM1,2EFM2 3EFM1,3EFM2 ekonomická a finančná matematika 

1FYZ1,1FYZ2,... 2FYZ1,2FYZ2 3FYZ1,3FYZ2 fyzika 

1FYZk 2FYZk 3FYZk, 4FYZk (4. ročník) fyzika – konverzné štúdium 

1INF1,1INF2 2INF1,2INF2 3INF1,3INF2 informatika 

1MAT 2MAT 3MAT 

3MATa matematika – odbor Matematická analýza 

3MATn matematika - odbor Numerická analýza a optimalizácia 

3MATs matematika - odbor Matematické štruktúry 

3MATg matematika - odbor Počítačová grafika 

3MATp matematika - odbor Pravdepodobnosť a matematická štatistika 

1MMN1,1MMN2 2MMN1,2MMN2 3MMN1,3MMN2 manažérska matematika 

1OZE 2OZE 3OZE obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika  

1OZEk 2OZEk 3OZEk, 4OZEk (4. ročník) obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika – konverzné 

1PMA 2PMA 3PMA poistná matematika 

1TEF 2TEF 3TEF technická fyzika 

1TEFk 2TEFk 3TEFk, 4TEFk (4. ročník) technická fyzika – konverzné štúdium 

1upFYIN 2upFYIN 3upFYIN učiteľstvo fyziky a informatiky 

1upINAN 2upINAN 3upINAN učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry 

1upINBI 2upINBI 3upINBI učiteľstvo informatiky a biológie 

1upINGE 2upINGE 3upINGE učiteľstvo informatiky a geografie 

1upINCH 2upINCH 3upINCH učiteľstvo informatiky a chémie 

1upMADG 2upMADG 3upMADG učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie 

1upMAFY 2upMAFY 3upMAFY učiteľstvo matematiky a fyziky 

1upMAIN 2upMAIN 3upMAIN učiteľstvo matematiky a informatiky 

1upMATV 2upMATV 3upMATV učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy 

      



MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM    
1. ročník 2. ročník 3. ročník  

1mAIN/k 

1mAINg 

2mAIN/k 

2mAINg 

3mAIN/k 

aplikovaná informatika - odbor Počítačová grafika a videnie / 
konverzný program 

1mAINu 2mAINu 
aplikovaná informatika - odbor Umelá inteligencia / konverzný 
program 

1mAINp 2mAINp 
aplikovaná informatika - odbor Programovanie a tvorba  / 
konverzný program informačných systémov 

1mAINv 2mAINv 
aplikovaná informatika - odbor Tvorba softvéru pre vzdelávanie / 
konverzný program 

1mEMM 2mEMM   ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 

1mFAA 2mFAA   astronómia a astrofyzika 

1mFBM 2mFBM   biomedicínska fyzika 

1mFFP 2mFFP   fyzika plazmy 

1mFPE 2mFPE   Physics of the Earth 

1mFJF 2mFJF   jadrová a subjadrová fyzika 

1mFOS 2mFOS   optika, lasery a optická spektroskopia 

1mFTF 2mFTF   teoretická fyzika 

1mFTL 2mFTL   fyzika tuhých látok 

1mEOM 
1mEOMm 

2mEOM 
2mEOMm   

environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia 
a klimatológia 

1mEOMo 2mEOMo   
environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, 
meteorológia a klimatológia 

1mIKV 2mIKV   kognitívna veda 

1mINF/k 

1mINFs 

2mINF/k 

2mINFs 

3mINF/k 

informatika - odbor Počítačová bezpečnosť / konverzný program 

1mINFb 2mINFb 
informatika - odbor Bioinformatika a strojové učenie / konverzný 
program 

1mINFp 2mINFp 
informatika - odbor Programové a informačné systémy / 
konverzný program 

1mINFt 2mINFt informatika - odbor Teoretická informatika / konverzný program 

1mMAT 

1mMATa 

2mMAT 

2mMATa   matematika - odbor Matematická analýza 

1mMATn 2mMATn   matematika - odbor Numerická matematika 

1mMATs 2mMATs   matematika - odbor Matematické štruktúry 

1mMMN 2mMMN   manažérska matematika 

1mMPG 2mMPG 3mMPG počítačová grafika a geometria 

1mMPG/k 2mMPG/k 3mMPG/k počítačová grafika a geometria / konverzný program 

1mPMS 2mPMS   pravdepodobnosť a matematická štatistika 

1muFYIN 2muFYIN   učiteľstvo fyziky a informatiky 

1muFYIN/k 2muFYIN/k 3muFYIN/k učiteľstvo fyziky a informatiky (konverzný program) 

1muINAN 2muINAN  učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry 

1muINBI 2muINBI   učiteľstvo informatiky a biológie 

1muMADG 2muMADG   učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie 

1muMADG/k 2muMADG/k 3muMADG/k 
učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie (konverzný 
program) 

1muMAFY 2muMAFY   učiteľstvo matematiky a fyziky 

1muMAFY/k 2muMAFY/k 3muMAFY/k učiteľstvo matematiky a fyziky (konverzný program) 

1muMAIN 2muMAIN   učiteľstvo matematiky a informatiky 

1muMAIN/k 2muMAIN/k 3muMAIN/k učiteľstvo matematiky a informatiky (konverzný program) 

1muMATV 2muMATV   učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy 
 


