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Vyjadrenie AK                    

190_17    

(19.05.17)

zmena ŠP    

slovenský jazyk a 

literatúra - história 

2.1.27. slovenský jazyk 

a literatúra

2.1.7. história 

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

191_17    

(19.05.17)  

zmena ŠP  

religionistika - história
2.1.29. religionistika

2.1.7.  história
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

192_17    

(19.05.17)  

zmena ŠP  

germanistika - história

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 

2.1.7.  história

1. denná 3 Bc.
nemecký jazyk a 

slovenský jazyk 
KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

193_17    

(19.05.17)  

zmena ŠP  

filozofia - história
2.1.1. filozofia

2.1.7.  história
1. denná 3 Bc. slovenský KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

194_17    

(19.05.17)  

zmena ŠP  

anglistika a 

amerikanistika - 

história  

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 

2.1.7.  história

1. denná 3 Bc.
anglický jazyk a  

slovenský jazyk
KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

273_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

priemyselná 

elektrotechnika
5.2.9. elektrotechnika 1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

278_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

automobilová 

elektronika 
5.2.13. elektronika 1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

281_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

automatizované 

elektrotechnické 

systémy 

5.2.9.elektrotechnika 

(hlavný)

 5.2.14. automatizácia 

(vedľajší) 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

286_17    

(14.07.17)

zmena ŠP  

avionické systémy 5.2.13. elektronika 1. denná 3 Bc.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
TUKE LetF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

285_17    

(14.07.17)

zmena ŠP  

profesionálny pilot 5.2.59. doprava 1. denná 3 Bc.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
TUKE LetF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

289_17    

(14.07.17)

zmena ŠP  

riadenie leteckej 

dopravy 
5.2.59. doprava 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
TUKE LetF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

102. zasadnutie AK

Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami (§  83 ods. 12 zákona o VŠ)
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137_17    

(12.04.17) 

zmena ŠP 

ruský jazyk a kultúra v 

odbornej komunikácii 

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

ruský jazyk a 

slovenský jazyk
UCM FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

231_17    

(19.06.17) 

zmena ŠP 

španielsky jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo 
1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk a 

španielsky jazyk
UMB FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

240_17    

(26.06.17)  

zmena ŠP

sociálna filozofia 2.1.1. filozofia 1. denná 3 Bc. slovenský KU TF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

283_17    

(14.07.17)

zmena ŠP  

prevádzka lietadiel

5.2.4. motorové vozidlá, 

koľajové vozidlá, lode a 

lietadlá

1. denná 3 Bc.
slovenský  a 

anglický 
TUKE LetF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

334_17    

(4.08.17)  

zmena ŠP

ekotechnika 

5.2.46. 

poľnohospodárska a 

lesnícka technika

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUZ FEVT

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

197_17    

(19.05.17) 

zmena ŠP   

učiteľstvo histórie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

201_17    

(19.05.17) 

zmena ŠP 

predškolská a  

elementárna 

pedagogika 

1.1.5. predškolská a 

elementárna 

pedagogika 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

maďarský 
UJS PdF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

221_17    

(09.06.17) 

zmena ŠP 

učiteľstvo náboženskej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

anglický jazyk
ŽU FHV

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

238_17    

(26.06.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo etickej 

výchovy

 (v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský KU TF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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199_17    

(19.05.17)  

zmena ŠP  

história  2.1.7. história  1. denná 3 Bc. slovenský KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

137_17    

(12.04.17) 

zmena ŠP 

učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

220_17    

(08.06.17) 

zmena ŠP 

učiteľstvo matematiky

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský KU PdF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

189_17    

(19.05.17)

zmena ŠP    

história - politológia
2.1.7. história

3.1.6. politológia
1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

295_17    

(13.07.17)

zmena ŠP  

právo 3.4.1. právo 2.
denná aj 

externá
2/2,5 Mgr. slovenský PEVŠ FP

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

184_17    

(19.05.17)

zmena ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra - história 

2.1.27. slovenský jazyk 

a literatúra

2.1.7. história 

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

185_17    

(19.05.17) 

zmena ŠP   

religionistika - história
2.1.29. religionistika

2.1.7.  história
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

186_17    

(19.05.17) 

zmena ŠP   

germanistika - história

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 

2.1.7.  história

2. denná 2 Mgr. 
nemecký jazyk a 

slovenský jazyk 
KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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187_17    

(19.05.17)

zmena ŠP    

filozofia - história
2.1.1. filozofia

2.1.7.  história
2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

188_17    

(19.05.17)

zmena ŠP    

anglistika a 

amerikanistika - 

história  

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 

2.1.7.  história

2. denná 2 Mgr. 
anglický jazyk a  

slovenský jazyk
KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

274_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

priemyselná 

elektrotechnika
5.2.9. elektrotechnika 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

279_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

automobilová 

elektronika 
5.2.13. elektronika 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

137_17    

(12.04.17) 

zmena ŠP 

ruský jazyk a kultúra v 

odbornej komunikácii 

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

ruský jazyk a 

slovenský jazyk
UCM FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

231_17    

(19.06.17) 

zmena ŠP 

španielsky jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo 
2. denná 2 Mgr.

slovenský jazyk a 

španielsky jazyk
UMB FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

241_17    

(26.06.17)  

zmena ŠP

sociálna filozofia 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr. slovenský KU TF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

137_17    

(12.04.17) 

zmena ŠP 

učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UCM FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

287_17    

(14.07.17)

zmena ŠP  

prevádzka lietadiel

5.2.4. motorové vozidlá, 

koľajové vozidlá, lode a 

lietadlá

2. denná 2 Ing. 
slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
TUKE LetF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

334_17    

(4.08.17)  

zmena ŠP

ekotechnika 

5.2.46. 

poľnohospodárska a 

lesnícka technika

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ FEVT

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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196_17    

(19.05.17) 

zmena ŠP   

učiteľstvo histórie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

183_17    

(19.05.17) 

zmena ŠP 

história - politológia
2.1.7. história

3.1.6. politológia
2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

198_17    

(19.05.17)  

zmena ŠP  

história  2.1.7. história  2. denná 2 Mgr. slovenský KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

234_17    

(22.06.17) 

zmena ŠP 

obrábanie a ložisková 

výroba 
5.2.1. strojárstvo 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský  jazyk

2. anglický jazyk
ŽU SjF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

221_17    

(09.06.17) 

zmena ŠP 

učiteľstvo náboženskej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

2. 
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský a 

anglický jazyk
ŽU FHV

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

239_17    

(26.06.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo etickej 

výchovy

 (v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský KU TF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

179_17    

(26.06.17)  

zmena ŠP

mediamatika a kultúrne 

dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský ŽU FHV

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

201_17    

(19.05.17) 

zmena ŠP 

učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie 

1.1.5. predškolská a 

elementárna 

pedagogika 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr.

slovenský a 

maďarský
UJS PdF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

179_17    

(15.05.17)

zmena  ŠP  

mediamatika a kultúrne 

dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský ŽU FHV 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

137_17    

(12.04.17) 

zmena ŠP 

ruský jazyk a kultúra v 

odbornej komunikácii 

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

ruský jazyk a 

slovenský jazyk
UCM FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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290_17    

(14.07.17)

zmena ŠP  

riadenie leteckej 

dopravy 
5.2.59. doprava 3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
TUKE LetF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

275_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

priemyselná 

elektrotechnika

5.2.10. teoretická 

elektrotechnika 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

280_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

technológie v 

automobilovej 

elektronike

5.2.12. 

elektrotechnológie a 

materiály

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

291_17    

(14.07.17)

zmena ŠP  

letecké a priemyselné 

elektronické systémy 
5.2.13. elektronika 3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
TUKE LetF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

288_17    

(14.07.17)

zmena ŠP  

prevádzka lietadiel

5.2.4. motorové vozidlá, 

koľajové vozidlá, lode a 

lietadlá

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský  a 

anglický 
TUKE LetF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

284_17    

(14.07.17)

zmena 

HVK  

5.2.4. motorové vozidlá, 

koľajové vozidlá, lode a 

lietadlá

 doc., prof. TUKE LetF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

328_17    

(2.08.17)  

zmeny ŠP

ekosystémové služby 

lesov

6.2.8. ekosystémové 

služby lesov
3. denná 3 PhD.

slovenský a 

anglický
TUZ LesF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

328_17    

(2.08.17)  

zmeny ŠP

ekosystémové služby 

lesov

6.2.8. ekosystémové 

služby lesov
3.  externá 4 PhD. slovenský TUZ LesF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

157_17    

(2.05.17) 

zmena ŠP 

teoretická a počítačová 

chémia

4.1.21. teoretická a 

počítačová chémia
3. 

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický jazyk

STU FCHPT

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

158_17    

(2.05.17)  

zmena 

HVK

4.1.21. teoretická a 

počítačová chémia
 doc., prof. STU FCHPT

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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137_17    

(12.04.17) 

zmena ŠP 

etnológia a 

mimoeurópske štúdiá
3.1.3. etnológia 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UCM FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

195_17    

(19.05.17)  

zmena ŠP  

história  2.1.9. slovenské dejiny 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk KU FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

213_17    

(31.05.17)

zmena ŠP  

politológia 3.1.6. politológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský a 

anglický jazyk
UK FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

213_17    

(31.05.17)

zmena 

HVK  

3.1.6. politológia  doc., prof. UK FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

245_17    

(30.06.17)

zmena 

HVK  

3.4.7. trestné právo  doc., prof. PEVŠ FP 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

246_17    

(30.06.17)

zmena 

HVK  

3.4.11. občianske právo  doc., prof. PEVŠ FP 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

247_17    

(30.06.17)

zmena 

HVK  

3.1.5. medzinárodné 

právo
 doc., prof. PEVŠ FP 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

309_17    

(21.07.17) 

zmeny ŠP 

onkológia 7.1.15. onkológia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

310_17    

(21.07.17) 

zmena ŠO 

7.1.15. onkológia  doc., prof. UK LF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

311_17    

(21.07.17) 

zmeny ŠP 

chirurgia 7.1.7. chirurgia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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312_17    

(21.07.17) 

zmena ŠO 

7.1.7. chirurgia  doc., prof. UK LF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

161_17    

(4.05.17) 

zmena ŠP 

pediatria 7.1.10. pediatria 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK JLF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

160_17    

(28.04.17) 

zmena 

HVK

7.1.10. pediatria  doc., prof. UK JLF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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