
Príloha k uzneseniu 104.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 104. 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)

390_17   

(13.10.17) 

nový ŠP 

aplikácie 

informatiky v 

podnikovej 

ekonomike a 

riadení

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk SPU FEM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

530_17   

(21.12.17)  

nový ŠP

kyberbezpečnosť 9.2.1. informatika 1. denná 3 Bc.

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

531_17   

(21.12.17)  

nový ŠP

aplikovaná 

informatika

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
1. denná 3 Bc.

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

443_17   

(20.11.17)  

existujúci 

ŠP

realizácia 

dopravných stavieb 

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby

5.2.8. stavebníctvo

1. denná 3 Bc. 

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický 

jazyk

TUKE SvF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

209_17    

(29.05.17) 

nový ŠP 

grécky jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

translatologického základu 

(pozri HS) 

209_17    

(29.05.17) 

nový ŠP 

latinský  jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

translatologického základu 

(pozri HS) 
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Príloha k uzneseniu 104.2.1/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)

463_17   

(24.11.17)  

nový ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk UKF FSVaZ

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A3 (pozri HS) 
AK neakceptovala pripomienky rektora 

UKF uvedené v jeho vyjadrení k 

hodnotiacej správe.

425_17   

(07.11.17)  

existujúci 

ŠP

regionálny cestovný 

ruch 
8.1.1. cestovný ruch 1. denná 3 Bc. 

1. slovenský 

jazyk a anglický 

jazyk 

2. slovenský 

jazyk a 

maďarský jazyk

UKF FSŠ
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

369_17   

(14.09.17) 

nový ŠP

sociálna 

pedagogika  
1.1.4. pedagogika 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk ŽU FHV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
444_17   

(20.11.17)  

existujúci 

ŠP

agrobiotechnológie
6.1.18. 

agrobiotechnológie
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk SPU FBP

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

532_17   

(21.12.17)  

nový ŠP

aplikovaná 

informatika

9.2.9. aplikovaná 

informatika

(hlavný 65 %)

9.2.8. umelá inteligencia

(vedľajší) 

2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

441_17   

(20.11.17)  

existujúci 

ŠP

stavby s 

environmentálnym 

určením

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo

5.2.8. stavebníctvo

2. denná 2 Ing. slovenský jazyk TUKE SvF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

442_17   

(20.11.17)  

existujúci 

ŠP

pozemné stavby 5.1.4. pozemné stavby 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický 

jazyk

TUKE SvF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

2



Príloha k uzneseniu 104.2.1/a, b

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 
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štúdia 

(prvý, 

druhý, 
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prvý a 

druhý, 
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Forma 
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externá, 

denná aj 
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Akad. 
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uskutočňovania
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uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

485_17   

(08.12.17)  

existujúci 

ŠP

ekonomika a 

riadenie cestovného 

ruchu (2014)

8.1.1. cestovný ruch 2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský jazyk 

a anglický jazyk
UMB EF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

483_17   

(08.12.17)  

existujúci 

ŠP

teritoriálne štúdiá
3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský jazyk 

a anglický jazyk
UMB EF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

432_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

cestné staviteľstvo

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby 

2. externá 3 Ing. slovenský jazyk ŽU SvF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

432_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

inžinierske 

konštrukcie a 

dopravné stavby 

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby 

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský jazyk ŽU SvF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

432_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

objekty dopravných 

stavieb

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby 

2. externá 3 Ing. slovenský jazyk ŽU SvF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

432_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

plánovanie 

dopravnej 

infraštruktúry

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby 

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský jazyk ŽU SvF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

432_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

železničné 

staviteľstvo

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby 

2. externá 3 Ing. slovenský jazyk ŽU SvF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

432_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

pozemné 

staviteľstvo 
5.1.4. pozemné stavby 2. denná 2 Ing. slovenský jazyk ŽU SvF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)
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(prvý, 

druhý, 
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škole /VŠ/ 
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

432_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

technológia a 

manažment stavieb
5.2.8. stavebníctvo 2. externá 3 Ing. slovenský jazyk ŽU SvF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

482_17   

(08.12.17)  

existujúci 

ŠP

sociálna práca  so 

zameraním na 

rodinu

3.1.14. sociálna práca  2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk TTU TF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1 a KSP-A6 (pozri HS) 

261_17    

(4.07.17) 

nový ŠP  

maďarský jazyk a 

literatúra 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 2. denná 2 Mgr. maďarský jazyk UJS PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A1 (pozri HS) 
AK neakceptovala pripomienky rektora 

UJS uvedené v jeho vyjadrení k 

hodnotiacej správe.

369_17   

(14.09.17) 

nový ŠP

sociálna 

pedagogika  
1.1.4. pedagogika 2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk ŽU FHV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
472_17   

(07.12.17)  

existujúci 

ŠP

psychológia 3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr. 
slovenský jazyk 

a anglický jazyk 
PEVŠ FPsy

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

415_17   

(25.10.17)  

nový ŠP

šport pre zdravie 8.1.2. šport 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský jazyk 

a český jazyk
PU FŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
433_17   

(14.11.17)  

existujúci 

ŠP

sociológia 3.1.1. sociológia 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický 

jazyk

TTU FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

209_17    

(29.05.17) 

nový ŠP 

grécky jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

translatologického základu 

(pozri HS) 
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Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)
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štúdia 
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uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

209_17    

(29.05.17) 

nový ŠP

latinský  jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

translatologického základu 

(pozri HS) 

424_17   

(07.11.17)  

nový ŠP

manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

8.1.1. cestovný ruch 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk 

2. slovenský 

jazyk a 

maďarský jazyk

UKF FSŠ
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

430_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

teoretická fyzika a 

astrofyzika 
4.1.1. fyzika 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický 

jazyk

UPJŠ PriF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

430_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

geografia a 

geoinformatika 
4.1.35. geografia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UPJŠ PriF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

430_17   

(13.11.17)  

existujúci 

ŠP

fyzikálna chémia 4.1.14. chémia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UPJŠ PriF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

429_17   

(10.11.17)  

nový  ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 2. externá 2,5 Mgr. slovenský jazyk VŠZaSP FZ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
498_17   

(11.12.17)  

existujúci 

ŠP

politológia 3.1.6. politológia 2. externá 3 Mgr. slovenský UPJŠ FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 
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Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 
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štúdia 
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denná aj 
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Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 
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ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

500_17   

(11.12.17)  

existujúci 

ŠP

sociálna práca   3.1.14. sociálna práca   2. externá 3 Mgr. slovenský UPJŠ FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

575_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. externá 3 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

PU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

384_17   

(10.10.17) 

existujúci 

ŠP

divadelná réžia 2.2.4. divadelné umenie 2. denná 2 Mgr. art. slovenský jazyk VŠMU DF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

391_17   

(13.10.17) 

existujúci 

ŠP

kameramanská 

tvorba a vizuálne 

efekty

2.2.5. filmové umenie a 

multimédiá
2. denná 2 Mgr. art. slovenský jazyk VŠMU FTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

391_17   

(13.10.17) 

existujúci 

ŠP

produkcia 

audiovizuálneho 

umenia

2.2.5. filmové umenie a 

multimédiá
2. denná 2 Mgr. art. slovenský jazyk VŠMU FTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

338_17    

(7.08.17) 

nový ŠP 

environmentálna 

chémia 

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický 

jazyk

TUKE FMMR
rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17 zákona o VŠ)

384_17   

(10.10.17) 

existujúci 

ŠP

divadelná 

dramaturgia a 

divadelná tvorba

2.2.4. divadelné umenie 2. denná 2 Mgr. art. slovenský jazyk VŠMU DF
rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17 zákona o VŠ)

504_17   

(13.12.17)  

existujúci 

ŠP

welfare a ochrana 

zvierat
6.3.8. kynológia 2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UVLF

rektorka vzala žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17 zákona o VŠ)
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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 
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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

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
414_17   

(25.10.17)  

nový ŠP

anorganické 

technológie a 

nekovové materiály 

5.2.19. anorganická 

technológia a materiály
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. anglický TnUAD 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
431_17   

(30.10.17)  

nový ŠP

všeobecná a 

experimentálna 

psychológia 

3.1.10. všeobecná a 

experimentálna 

psychológia 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TTU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
501_17   

(11.12.17)  

existujúci 

ŠP

politológia 3.1.6. politológia 3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UPJŠ FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)
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