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Číslo 

žiadosti
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štúdia 
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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)

127_18   

(22.02.18)

správa ČO

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 Bc. slovenský SZU FOZOŠ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

104_18   

(13.02.18)

správa  ČO

účtovníctvo a 

auditorstvo
3.3.12. účtovníctvo 2. denná 2 Ing. slovenský EU FHI

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

13_18   

(12.01.18)  

správa ČO

aktuárstvo
3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. denná 2 Ing. slovenský EU FHI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

538_17   

(27.12.17)  

správa ČO

financie, bankovníctvo 

a investovanie 

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie 

2. denná 2 Ing. anglický UMB EkF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

540_17   

(27.12.17)  

správa ČO

marketingový 

manažment podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku 
2. denná 2 Ing. anglický UMB EkF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

18_18   

(12.01.18)  

správa ČO

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
1. denná 3 Bc. 

slovenský a 

maďarský
UJS PdF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky  (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A3 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)

541_17   

(27.12.17)  

správa ČO

aplikovaná informatika  
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

anglický jazyk
PEVŠ FI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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549_17   

(27.12.17)  

správa ČO

drevárske inžinierstvo 5.2.42. drevárstvo 2. denná 2 Ing. slovenský TUZ DreF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

461_17   

(24.11.17)  

správa ČO

učiteľstvo informatiky 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský KU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

461_17   

(24.11.17)  

správa ČO

učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský KU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

18_18   

(12.01.18)  

správa ČO

učiteľstvo informatiky

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

maďarský
UJS PdF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky  (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A6 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)

18_18   

(12.01.18)  

správa ČO

učiteľstvo informatiky

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

maďarský
UJS PdF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky  (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A6 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)
543_17   

(27.12.17)  

správa ČO

šport a rekreácia 8.1.2. šport 1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

21_18   

(12.01.18)  

správa ČO

divadelné umenie
2.2.4. divadelné 

umenie
3. externá 5 ArtD. slovenský jazyk AU FDU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)
107_18   

(09.02.18)

správa ČO

technológia 

spracovania dreva 

5.2.43. technológia 

spracovania dreva 
3. denná 3 PhD. slovenský TUZ DF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)
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81_18   

(06.02.18)

správa ČO

riadenie procesov 5.2.14. automatizácia 3. denná 3 PhD.
1. slovenský

2. anglický
ŽU EF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

388_17   

(12.10.17)

správa ČO 

estetika 2.1.6. estetika 3.
denná aj 

externá 
 4/5 PhD.

slovenský, ID 

4053    

slovenský, ID 

12983

PU FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

388_17   

(12.10.17)

správa ČO 

estetika 2.1.6. estetika 3.
denná aj 

externá 
 4/5 PhD.

anglický, ID 

102300    

anglický, ID 

102299

PU FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

544_17   

(27.12.17)  

správa ČO

všeobecná jazykoveda 
2.1.33. všeobecná 

jazykoveda 
3. denná 3 PhD. 

slovenský a 

anglický jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

460_17   

(24.11.17)  

správa ČO

podnikový manažment 
3.3.22. podnikový 

manažment
3 denná 3 PhD.

1.slovenský

2.anglický
UK FM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), plnenie kritéria   KSP-

A6 nezaručuje dostatočne 

rozvoj ŠP a udržanie 

zodpovedajúcej spôsobilosti až 

do najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko) 

537_17   

(27.12.17) 

správa ČO

cestovný ruch 8.1.1. cestovný ruch      3. denná 3 PhD.

1.slovenský 

2.anglický a 

nemecký                                                                                                                                                                                                                                        

UMB EF

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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539_17   

(27.12.17) 

správa ČO

ekonomika a 

manažment podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
3. denná 3 PhD.

1.slovenský 

2.anglický                                                                                                                                                                                                                                        
UMB EF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

13_18   

(12.01.18)  

správa ČO

hospodárska politika 
3.3.3. ekonomická 

teória 
3. denná 3 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk 

3. slovenský a 

anglický

EU NHF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

13_18   

(12.01.18)  

správa ČO

manažment 

medzinárodného 

podnikania 

3.3.18. medzinárodné 

podnikanie 
3. denná 3 PhD.

slovenský a 

anglický
EU OF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky  (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A6 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)

13_18   

(12.01.18)  

správa ČO

marketingový a 

ochodný manažment 

3.3.10. obchod a 

marketing
3. denná 3 PhD.

slovenský a 

anglický
EU OF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

spolugarant dovŕši vek 70 rokov 

(§ 83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

13_18   

(12.01.18)  

správa ČO

ekonomika a 

manažment podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment pondniku
3. denná 3 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk 

3. nemecký

EU FPM

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

spolugarant dovŕši vek 70 rokov 

(§ 83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)
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13_18   

(12.01.18)  

správa ČO

medzinárodné 

ekonomické vzťahy 

3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy 
3. denná 3 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk 

3. ruský jazyk

EU FMV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)
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