
Príloha k uzneseniu 103.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 103. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo žiadosti
Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

91_17    

(09.03.17)

nový ŠP

politická 

komunikácia a 

politický marketing

3.1.6. politológia 1. denná 3 Bc. slovenský AMMMK

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1, A6 a B2 (pozri HS) 

265_17    

(10.07.17)

nový ŠP  

chémia, medicínska 

chémia a chemické 

materiály  

(konverzný)

4.1.14. chémia

5.2.18. chemické 

technológie  

1. denná 4 Bc. 
1. slovenský 

2. anglický
STU FCHPT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

355_17    

(10.08.17)  

nový ŠP

zlievarenstvo pre 

automobilový 

priemysel

5.2.39. hutníctvo 1. denná 3 Bc. slovenský TUKE FMMR

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

337_17    

(7.08.17)  

nový ŠP 

chemické procesy 

vo výrobe 

materiálov

5.2.39. hutníctvo (hlavný) 

5.2.18. chemické 

technológie (vedľajší)

1. denná 3 Bc. slovenský TUKE FMMR

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

335_17    

(7.08.17) 

nový ŠP 

riadenie a 

modelovanie 

metalurgických 

procesov 

5.2.39. hutníctvo 1. denná 3 Bc. slovenský TUKE FMMR

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

336_17    

(7.08.17) 

nový ŠP 

progresívne 

materiály a 

technológie 

5.2.26. materiály 1. denná 3 Bc. slovenský TUKE FMMR

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

339_17    

(7.08.17)  

nový ŠP

konštrukčné 

materiály v 

automobilovom 

priemysle 

5.2.26. materiály 1. denná 3 Bc. slovenský TUKE FMMR

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

352_17    

(10.08.17)  

nový ŠP

mechatronika 5.2.16. mechatronika 1. denná 3 Bc. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 103.2.1/a, b

Číslo žiadosti
Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

25_17    

(01.02.17)

nový ŠP  

história a 

aplikovaná história 

v kyberpriestore

2.1.7. história 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

370_17   

(18.09.17)  

nový ŠP

obchod a marketing 
3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku 
1. denná 3,5 Bc. maďarský

UJS EkF 

Corvinus 

Egytetem  

Budapešť 

(Maďarsko)

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
(AK akceptovala pripomienky 

rektora UJS , ktoré uviedol vo 

vyjadrení k HS)

262_17    

(4.07.17)

nový ŠP  

pedagogika a 

vychovávateľstvo 
1.1.4. pedagogika 1. denná 3 Bc. 

slovenský a 

maďarský
UJS PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

80_17    

(02.03.17)

iniciácia  

riadenie kultúry a 

turizmu
3.1.2. kulturológia 1. externá 4 Bc. slovenský

UKF FF

pracovisko 

Lučenec

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

252_17    

(3.07.17)

nový ŠP  

etnológia - história
3.1.3. etnológia

2.1.7. história 
1. denná 3 Bc.

slovenský a 

anglický 
UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_17    

(3.07.17)

nový ŠP  

etnológia - filozofia 
3.1.3. etnológia

2.1.1. filozofia 
1. denná 3 Bc.

slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

251_17    

(3.07.17)

nový ŠP  

angličtina pre 

preklad v 

hospodárskej praxi 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3 Bc. 

slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

322_17    

(31.07.17)  

nový ŠP

ekonomika a 

manažment 

sociálnej práce 

3.1.14. sociálna práca 

3.3.23. verejná 

ekonomika a služby 

1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UMB PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

282_17    

(13.07.17)

existujúci ŠP  

ekonomika a 

manažment 

verejnej správy 

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský 

2. anglický
TUKE EkF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 103.2.1/a, b

Číslo žiadosti
Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

331_17    

(03.08.17)  

existujúci ŠP

elektrotechnické 

systémy 

 5.2.9.elektrotechnika 

(hlavný)

 5.2.14. automatizácia 

(vedľajší) 

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský 

2. anglický
TUKE FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

353_17    

(10.08.17)  

nový ŠP

mechatronika 5.2.16. mechatronika 2. denná 2 Ing. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

349_17    

(10.08.17)  

nový ŠP

robotika 5.2.16. mechatronika 2. denná 2 Ing. 
1. slovenský 

2. anglický
TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

340_17    

(7.08.17)  

existujúci ŠP

inžinierstvo kvality 

produkcie
5.2.57 kvalita produkcie 2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

91_17    

(09.03.17)

nový ŠP

politická 

komunikácia a 

politický marketing

3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr. slovenský AMMMK

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1, A6 a B2 (pozri HS)

303_17    

(17.07.17)

nový ŠP  

učiteľstvo ruského 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

ruský 
KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

361_17   

(30.08.17)

existujúci ŠP

ekonomika a 

manažment 

podniku 

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku 
2. denná 2 Mgr. slovenský

KU PdF

pracovisko 

Poprad 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky; (§ 

83 ods. 8 zákona o VŠ, 

kritérium KSP-A1, pozri HS)

373_17   

(21.09.17)  

existujúci ŠP

geografia a 

aplikovaná 

geoinformatika 

4.1.35. geografia 2. denná 2 Mgr. 
1. slovenský 

2. anglický
PU FHPV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Číslo žiadosti
Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

250_17    

(3.07.17)

nový 

spoločný ŠP  

stredoeurópske 

historické štúdiá
2.1.7. história 2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

český a poľský

1. UMB FF 

2. Ostravská 

univerzita v 

Ostrave

3. Uniwersytet 

Slaski v 

Katoviciach 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

25_17    

(01.02.17)

nový ŠP  

história a 

aplikovaná história 

v kyberpriestore

2.1.7. história 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

235_17    

(23.06.17) 

existujúci ŠP 

aplikovaná chémia 4.1.14. chémia 2. denná 2 Mgr. slovenský UCM FPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

235_17    

(23.06.17) 

nový ŠP  

aplikovaná chémia 4.1.14. chémia 2. denná 2 Mgr. anglický UCM FPV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

292_17    

(13.07.17)  

nový ŠP 

európske štúdiá 3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr. anglický UK FSEV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

296_17    

(14.07.17)  

existujúci ŠP 

matematicko-

štatistické a 

informačné metódy 

v ekonómii a 

finančníctve 

9.1.10. štatistika 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UKF FPV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

299_17    

(14.07.17) 

existujúci ŠP 

pedagogika a 

vychovávateľstvo 
1.1.4. pedagogika 2. denná 2 Mgr. slovenský UKF PdF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)
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Číslo žiadosti
Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

299_17    

(14.07.17) 

existujúci ŠP 

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský 

2. anglický
UKF PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

298_17    

(14.07.17)

existujúci ŠP  

hudba a zvukový 

dizajn
2.1.37. muzikológia 2. denná 2 Mgr. slovenský UKF PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

270_17    

(12.07.17)

nový ŠP  

matematika v 

analýze dát a vo 

financiách

9.1.1. matematika 2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický 
UMB FPV 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

264_17    

(10.07.17)

nový ŠP  

psychológia 3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr. slovenský UMB PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

209_17    

(29.05.17) 

nový ŠP 

grécky jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3 Bc. slovenský UK FF 

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

209_17    

(29.05.17) 

nový ŠP 

latinský  jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3 Bc. slovenský UK FF 

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

209_17    

(29.05.17) 

nový ŠP 

grécky jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr. slovenský UK FF 

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

209_17    

(29.05.17) 

nový ŠP 

latinský  jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr. slovenský UK FF 

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

378_17   

(28.09.17)  

iniciácia ŠP

učiteľstvo 

matematiky

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský ŽU FHV

AK neakceptovala dôvod na 

späťvzatie akreditačného spisu 

uvedený v žiadosti rektorky ŽU 

a v rámci iniciácie akreditácie 

posúdi predložené podklady.
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Číslo žiadosti
Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

378_17   

(28.09.17)  

iniciácia ŠP

učiteľstvo 

matematiky

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský ŽU FHV

AK neakceptovala dôvod na 

späťvzatie akreditačného spisu 

uvedený v žiadosti rektorky ŽU 

a v rámci iniciácie akreditácie 

posúdi predložené podklady.

365_17   

(08.09.17)  

nový ŠP

aplikovaná 

geomatika 

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov 

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský 

2. anglický
TUKE FBERG

Počas zasadnutia AK bolo 

zistené, že v predmetnom 

študijnom odbore bola VŠ 

rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 

2017-7372/19846:4-15A0 zo 

dňa 15.5.2017 zamietnutá 

žiadosť. Z uvedeného dôvodu 

sa konanie zastavuje.

367_17   

(13.09.17)  

nový ŠP

fyziologická a 

klinická výživa 

7.4.10. fyziologická a 

klinická výživa 
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský VŠZaSP

rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17 zákona o VŠ); AK 

akceptovala dôvod späťvzatia

168_17    

(9.05.17) 

nový ŠP 

učiteľstvo 

hudobného umenia 

a cirkevná hudba 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský

KU TF

pracovisko 

Spišské 

Podhradie

rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17 zákona o VŠ); AK 

akceptovala dôvod späťvzatia

167_17    

(9.05.17) 

nový ŠP 

učiteľstvo 

hudobného umenia 

a cirkevná hudba 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský

KU TF

pracovisko 

Spišské 

Podhradie

rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17 zákona o VŠ); AK 

akceptovala dôvod späťvzatia

248_17    

(3.07.17)

nový ŠP  

predškolská a  

elementárna 

pedagogika 

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

maďarský jazyk
UJS PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona); nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS); 

307_17    

(20.07.17) 

nový ŠP 

všeobecná a 

experimentálna 

psychológia 

3.1.10. všeobecná a 

experimentálna 

psychológia 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 103.2.1/a, b

Číslo žiadosti
Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

300_17    

(14.07.17)

nový ŠP  

teória vyučovania 

chémie 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UKF FPV

rokovanie prerušené do 104. 

ZAK

330_17    

(03.08.17)  

nový ŠP

didaktika odborných 

technických 

predmetov 

1.1.10. odborová 

didaktika
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UMB FPV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona); nesplnené kritérium 

KSP-A1, A6, B2 (pozri HS); 
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