
Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

76_18   

(01.02.18)

existujúci ŠP  

dizajn nábytku a 

interiéru
2.2.6. dizajn 2. denná 2 Mgr. art. slovenský jazyk TUZ  DreF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

55_18   

(19.01.18)

nový ŠP  

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk KU FZ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
264_18   

(13.04.18) 

nový ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk TnUAD FZ
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

67_18   

(24.01.18)

nový ŠP 

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk TnUAD FZ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
271_18   

(18.04.18) 

nový ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk UK JLF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

7_18   

(09.01.18)  

nový ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. srbský jazyk

VŠZaSP 

pracovisko 

Báčsky 

Petrovec

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

258_18   

(06.04.18)  

existujúci ŠP   

manažment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský jazyk SPU FEM

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

76_18   

(01.02.18)

existujúci ŠP  

ekonomika a 

manažment 

podnikov 

drevospracujúceho 

priemyslu

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský jazyk TUZ  DreF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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220_18   

(12.03.18)  

existujúci ŠP

aplikovaná 

mechanika a 

mechatronika 

5.1.7. aplikovaná 

mechanika

5.2.16. mechatronika 

2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

STU SjF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

278_18   

(26.04.18)

nový ŠP

ekonómia verejnej 

politiky

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa
2. denná 2 Mgr.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

UCM FSV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

161_18   

(01.03.18)  

existujúci ŠP

archívnictvo 2.1.10. archívnictvo 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)
426_17   

(07.11.17)  

nový ŠP

 politológia 3.1.6. politológia 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk TTU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
416_17   

(30.10.17)  

nový ŠP

politológia 3.1.6. politológia 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk TTU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
179_18   

(09.03.18)  

nový ŠP

kanisterapia a 

hipoterapia 
6.3.8. kynológia 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UVLF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

235_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP 

bezpečnosť a 

obrana štátu

8.4.4. národná a 

medzinárodná 

bezpečnosť

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

236_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP 

zbraňové systémy, 

zbrane a ich časti

8.4.3. výzbroj a technika 

ozbrojených síl
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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237_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP 

zbraňové systémy, 

zbrane a ich časti

8.4.3. výzbroj a technika 

ozbrojených síl
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský jazyk 

a anglický jazyk
AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

238_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP 

vojenské 

spojovacie a 

informačné systémy 

8.4.6. vojenské 

spojovacie a informačné 

systémy 

1. denná 3 Bc.
slovenský jazyk 

a anglický jazyk
AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

239_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP 

vojenské 

spojovacie a 

informačné systémy 

8.4.6. vojenské 

spojovacie a informačné 

systémy 

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský jazyk 

a anglický jazyk
AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

240_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP 

elektronické 

zbraňové systémy 

8.4.3. výzbroj a technika 

ozbrojených síl
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

241_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP 

elektronické 

zbraňové systémy 

8.4.3. výzbroj a technika 

ozbrojených síl
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský jazyk AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

248_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP   

bezpečnosť a 

obrana štátu

8.4.4. národná a 

medzinárodná 

bezpečnosť

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk AOS
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

125_18   

(22.02.18)

existujúci ŠP

kriminalistika a 

kriminológia v 

bezpečnostných 

službách

8.3.4. kriminalistika a 

kriminológia
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk APZ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

280_18   

(30.04.18)

nový ŠP

technická fyzika 4.1.1. fyzika 1. denná 3 Bc.

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický 

jazyk

UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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109_18   

(15.02.18)

existujúci ŠP

personálna práca v 

priemyselnom 

podniku

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. 

slovenský jazyk 

a anglický jazyk
STU MtF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

110_18   

(15.02.18)

existujúci ŠP

výrobné technológie 

a výrobný 

manažment 

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk STU MtF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

114_18   

(15.02.18)

existujúci ŠP

zváranie a spájanie 

materiálov

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. 

slovenský jazyk 

a anglický jazyk
STU MtF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

115_18   

(15.02.18)

existujúci ŠP

obrábanie a 

tvárnenie

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. 

slovenský jazyk 

a anglický jazyk
STU MtF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

516_17   

(19.12.17)  

nový ŠP

cudzie jazyky a 

kultúry - 

komparatistika 

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry  
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský jazyk 

a francúzsky 

jazyk a 

španielsky 

jazyk a 

taliansky jazyk 

UK PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

516_17   

(20.12.17)  

nový ŠP

cudzie jazyky a 

kultúry - 

komparatistika 

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry  
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr.

slovenský jazyk 

a francúzsky 

jazyk a 

španielsky 

jazyk a 

taliansky jazyk 

UK PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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384_17   

(9.10.17)

existujúci ŠP

divadelné štúdiá
2.1.19. dejiny a teória 

divadelného umenia
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk VŠMU DF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

391_17   

(13.10.17)

existujúci ŠP

audiovizuálne 

štúdiá

2.1.20. dejiny a teória 

filmového umenia a 

multimédií

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk VŠMU FTF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

294_17    

(13.07.17)  

nový ŠP 

dejiny umenia - 

muzeológia 

2.1.18. dejiny a teória 

výtvarného umenia a 

architektúry 

2.1.24.  muzeológia 

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

216_18   

(12.03.18)  

existujúci ŠP

história - ruský 

jazyk a kultúra 

2.1.7. história

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 
slovenský jazyk 

a ruský jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

217_18   

(12.03.18)  

existujúci ŠP

história - nemecký 

jazyk a kultúra 

2.1.7. história

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk 

a nemecký 

jazyk

UMB FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

471_17   

(30.11.17)  

existujúci ŠP

špeciálna 

pedagogika a 

pedagogika 

mentálne 

postihnutých 

1.1.6. špeciálna 

pedagogika
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk

KU PdF 

pracovisko 

Levoča

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; (pozri HS)

516_17   

(19.12.17)  

nový ŠP

liečebná 

pedagogika 

1.1.7. liečebná 

pedagogika 
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
516_17   

(19.12.17)  

nový ŠP

liečebná 

pedagogika 

1.1.7. liečebná 

pedagogika 
2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UK PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; (pozri HS) 
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477_17   

(04.12.17)  

existujúci ŠP

učiteľstvo výtvarnej 

výchovy 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk KU PdF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky; (§ 

83 ods. 8 zákona o VŠ, 

kritérium KSP-A6, (pozri HS)

478_17   

(04.12.17)  

existujúci ŠP

učiteľstvo výtvarnej 

výchovy (v 

kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk KU PdF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky; (§ 

83 ods. 8 zákona o VŠ, 

kritérium KSP-A6, (pozri HS)

105_18   

(13.02.18)

nový ŠP

učiteľstvo hudby a 

cirkevnej hudby 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk

KU TF 

pracovisko 

Spišské 

Podhradie

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

106_18   

(13.02.18)

nový ŠP

učiteľstvo hudby a 

cirkevnej hudby 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk

KU TF 

pracovisko 

Spišské 

Podhradie

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

518_17   

(19.12.17)  

nový ŠP

učiteľstvo techniky

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UMB FPV 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

516_17   

(19.12.17)  

nový ŠP

učiteľstvo 

matematiky pre 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UK PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1 a KSP-A3; (pozri HS) 
AK sa oboznámila s vyjadrením UK k 

HS a zaslané pripomienky 

neakceptovala.
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na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

516_17   

(19.12.17)  

nový ŠP

učiteľstvo 

matematiky pre 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie 

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1 a KSP-A3; (pozri HS) 
AK sa oboznámila s vyjadrením UK k 

HS a zaslané pripomienky 

neakceptovala.

464_17   

(24.11.17)  

existujúci ŠP

učiteľstvo 

náboženskej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk TTU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

50_18   

(18.01.18)

existujúci ŠP  

divadelná 

dramaturgia a réžia
2.2.4. divadelné umenie 2. denná 2 Mgr. art. slovenský AU FDU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

51_18   

(18.01.18)

existujúci ŠP  

filmová a televízna 

réžia a scenáristika 

2.2.5. filmové umenie a 

multimédiá
2. denná 2 Mgr. art. slovenský AU FDU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

142_18   

(28.02.18)

existujúci   

ŠP

fotografia a nové 

médiá
2.2.1. výtvarné umenie 2. denná 2 Mgr. art.

slovenský a 

anglický
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

142_18   

(28.02.18)

existujúci   

ŠP

intermédiá 2.2.1. výtvarné umenie 2. denná 2 Mgr. art.
slovenský a 

anglický
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

142_18   

(28.02.18)

existujúci   

ŠP

maliarstvo 2.2.1. výtvarné umenie 2. denná 2 Mgr. art.
slovenský a 

anglický
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

7



Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

142_18   

(28.02.18)

existujúci   

ŠP

textilná tvorba 2.2.6. dizajn 2. denná 2 Mgr. art.
slovenský a 

anglický
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

142_18   

(28.02.18)

existujúci   

ŠP

vizuálna 

komunikácia 
2.2.6. dizajn 2. denná 2 Mgr. art.

slovenský a 

anglický
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

116_18   

(16.02.18)

nový 

spoločný ŠP

farmácia 7.3.1. farmácia 

spojený 

1. a 2. 

stupeň

denná 5 Mgr. slovenský

UVLF 

UPJŠ, 

PriF, LF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

144_18   

(01.03.18)

existujúci ŠP

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 2. denná 2 Mgr. slovenský KU FZ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

113_18   

(16.02.18)

nový ŠP

fyziologická a 

klinická výživa

7.4.10. fyziologická a 

klinická výživa
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský VŠZaSP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
173_18   

(07.03.18)  

nový ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 4 Bc. slovenský PU FZO

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

80_18   

(06.02.18)

existujúci  ŠP  

ekonomika a 

manažment 

prírodných zdrojov 

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a manažment
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

8



Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

505_17   

(18.12.17)  

existujúci ŠP

marketingový a 

obchodný 

manažment 

3.3.10. obchod a 

marketing
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský a 

anglický jazyk
EU OF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A6) 

505_17   

(18.12.17)  

existujúci ŠP

manažment predaja
3.3.10. obchod a 

marketing
2. denná 2 Ing. francúzsky EU OF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A6) 

188_18   

(8.03.18)

existujúci ŠP  

finančný 

manažment 

3.3.13. finančný 

manažment 
1. denná 3 Bc. 

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

188_18   

(8.03.18)

existujúci ŠP  

finančný 

manažment 

3.3.13. finančný 

manažment 
2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

122_18   

(20.02.18)

existujúci ŠP

aplikovaná 

telematika 
5.2.14. automatizácia 2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
ŽU EF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

174_18   

(07.03.18)  

existujúci ŠP

informačná 

bezpečnosť 
9.2.1. informatika 1. denná 3 Bc. 

slovenský a 

anglický
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

175_18   

(07.03.18)  

existujúci ŠP

internetové 

technológie

(konverzný)

9.2.4. počítačové 

inžinierstvo
2. denná 3 Ing. 

slovenský a 

anglický
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

9



Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

176_18   

(07.03.18)  

existujúci ŠP

internetové 

technológie

9.2.4. počítačové 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

177_18   

(07.03.18)  

existujúci ŠP

informačná 

bezpečnosť 

(konverzný)

9.2.1. informatika 1. denná 4 Bc. 
slovenský a 

anglický
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk UK PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UK PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

psychologické 

a kariérové 

poradenstvo pre 

jednotlivcov 

s postihnutím

3.1.9. psychológia 1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

85_18   

(09.02.18)

nový  ŠP

komunikácia a 

marketing vo 

verejnej politike a 

verejnej správe 

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
UCM FSV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

141_18   

(28.02.18)

nový  ŠP

letecká a kozmická 

technika

 (Aerospace 

Technology)

5.2.61. letecké a 

kozmické inžinierstvo
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

186_18   

(08.03.18)  

existujúci  ŠP

technológia údržby 

lietadiel
5.2.59. doprava 2. denná 2 Ing. 

1. anglický

2. slovenský a 

anglický

ŽU FPEDaS
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

70_18   

(29.01.18)

existujúci ŠP  

vozidlá a motory 

5.2.4. motorové vozidlá, 

koľajové vozidlá, lode a 

lietadlá

2. denná 2 Ing. 
slovenský a 

anglický
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

70_18   

(29.01.18)

existujúci ŠP  

technické materiály 5.2.1. strojárstvo 2. denná 2 Ing. 
slovenský a 

anglický
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

70_18   

(29.01.18)

existujúci ŠP  

obrábanie a 

ložisková výroba 
5.2.1. strojárstvo 2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

70_18   

(29.01.18)

existujúci ŠP  

počítačové 

modelovanie a 

simulácie v 

strojárstve 

5.2.1. strojárstvo 2. denná 2 Ing. 
slovenský a 

anglický
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

70_18   

(29.01.18)

existujúci ŠP  

 strojárstvo 5.2.1. strojárstvo 2. externá 3 Ing. slovenský  ŽU SjF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

490_17   

(11.12.17)  

existujúci ŠP

latinský  jazyk a 

literatúra - 

aplikovaná etika

2.1.31. klasické jazyky 

2.1.5. etika
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

491_17   

(11.12.17)  

existujúci ŠP

latinský  jazyk a 

literatúra - britské a 

americké štúdiá

2.1.31. klasické jazyky 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 
1. denná 3 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

UPJŠ FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

492_17   

(11.12.17)  

existujúci ŠP

latinský  jazyk a 

literatúra - nemecký 

jazyk a literatúra 

2.1.31. klasické jazyky 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 
1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk 

a nemecký 

jazyk

UPJŠ FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

497_17   

(11.12.17)  

existujúci ŠP

anglický jazyk a 

francúzsky jazyk 

pre európske 

inštitúcie a 

ekonomiku

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr. 

1. anglický 

jazyk

2. francúzsky 

jazyk

UPJŠ FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

577_17   

(27.12.17)  

existujúci  ŠP

anglický jazyk a 

nemecký jazyk pre 

európske inštitúcie 

a ekonomiku

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr. 

1. anglický  

jazyk

2. nemecký 

jazyk

UPJŠ FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

nemecký jazyk 

v interkultúrnej 

a transkultúrnej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
1. externá 4 Bc.

slovenský a 

nemecký jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

nemecký jazyk 

v interkultúrnej 

a transkultúrnej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. externá 3 Mgr.

slovenský a 

nemecký jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

487_17   

(11.12.17)  

existujúci ŠP

aplikovaná etika - 

psychológia 

2.1.5. etika

3.1.9. psychológia 
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

488_17   

(11.12.17)  

existujúci ŠP

britské a americké 

štúdiá  - 

psychológia 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 

3.1.9. psychológia 

1. denná 3 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

UPJŠ FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. zasadnutí AK - vysoké školy
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(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)
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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)

489_17   

(11.12.17)  

existujúci ŠP

filozofia  - 

psychológia 

2.1.1. filozofia

3.1.9. psychológia 
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

493_17   

(11.12.17)  

existujúci ŠP

 nemecký jazyk a 

literatúra - 

psychológia 

 2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 

3.1.9. psychológia 

1. denná 3 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. nemecký 

jazyk

UPJŠ FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

494_17   

(11.12.17)  

existujúci ŠP

slovenský jazyk a 

literatúra - 

psychológia 

 2.1.27. slovanský jazyk a 

literatúra 

3.1.9. psychológia 

1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

112_18   

(16.02.18)

existujúci ŠP

filozofia - história
2.1.1. filozofia

2.1.7. história
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

anglický
KU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

190_18   

(12.03.18)

existujúci ŠP  

filozofia - história
2.1.1. filozofia

2.1.7. história
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

191_18   

(12.03.18)

existujúci ŠP  

aplikovaná etika - 

história

2.1.5. etika

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

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

195_18   

(12.03.18)

existujúci ŠP  

 francúzsky jazyk a 

kultúra  - história

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2.1.7. história

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

francúzsky 
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

200_18   

(12.03.18)

existujúci ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra - história 

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.7. história

2. denná 2 Mgr. slovenský UMB FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

192_18   

(12.03.18)

existujúci ŠP  

anglický jazyk a 

kultúra  - história 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2.1.7. história

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

13



Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

pedagogiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. externá 4 Bc. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

pedagogiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

predškolská a 

elementárna 

pedagogika

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovensky  

jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

špeciálna 

pedagogika 

1.1.6. špeciálna 

pedagogika
2. externá 3 Mgr. 

slovenský a 

český jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

101_18   

(13.02.18)

existujúci ŠP

učiteľstvo techniky

(v kombinácii)

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

2. denná 2 Mgr. slovenský UMB FPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

123_18   

(20.02.18)

nový ŠP

špeciálna 

pedagogika 

1.1.6. špeciálna 

pedagogika 
1. denná 3 Bc. slovenský KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
135_18   

(26.02.18)

existujúci ŠP

špeciálna 

pedagogika 

1.1.6. špeciálna 

pedagogika 
2. denná 2 Mgr. slovenský PU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

výtvarná edukácia 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovensky  

jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

14



Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

výtvarná edukácia 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovensky  

jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

výtvarná edukácia 

(konverzný)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2. denná 3 Mgr.
slovensky  

jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

výtvarná edukácia 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovensky  

jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

výtvarná edukácia 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovensky  

jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

569_17   

(27.12.17)  

existujúci ŠP

učiteľstvo 

hudobného umenia  

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský KU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

570_17   

(27.12.17)  

existujúci ŠP

učiteľstvo hudobnej 

výchovy (v 

kombinácii) 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

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

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

psychológie

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15



Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. externá 4 Bc.

slovenský a 

anglický jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr.

slovenský a 

anglický jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. externá 4 Bc.

slovenský a 

nemecký jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr.

slovenský a 

nemecký jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. externá 4 Bc. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

talianskeho jazyka 

a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

taliansky jazyk 
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

talianskeho jazyka 

a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr.

slovenský a 

taliansky jazyk 
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. externá 4 Bc.

slovensky  

jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr.

slovensky  

jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr. 

slovenský a 

anglický jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

francúzskeho 

jazyka a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr. 

slovenský a 

francúzsky 

jazyk

UK PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr.

slovenský a 

nemecký jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

580_17   

(28.12.17)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo chémie

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

maďarský
UJS PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

17



Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

111_18   

(15.02.18)

existujúci ŠP

ochrana a 

využívanie krajiny

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ FEE

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na 2 roky (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A1, KSP-A6, KSP-B1) 
274_18   

(23.04.18) 

existujúci ŠP

technológia a 

manažment v 

stavebníctve 

5.2.8. stavebníctvo 2. externá 3 Ing. slovenský TUKE SvF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

288_18   

(07.05.18) 

existujúci ŠP

stavby s 

environmentálnym 

určením

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo

5.2.8. stavebníctvo

1. denná 3 Bc.
1. slovenský

2. anglický
TUKE SvF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

181_18   

(09.03.18)  

existujúci ŠP

ekológia a ochrana 

systémov 
4.3.5. synekológia 2. denná 2 Mgr. slovenský UMB FPV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

227_18   

(23.03.18)  

nový ŠP

aplikovaná 

geoinformatika a 

geodézia 

5.1.3. geodézia a 

kartografia

4.1.35. geografia

1. denná 3 Bc. slovenský TUZ LesF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
227_18   

(23.03.18)  

nový ŠP

aplikovaná 

geoinformatika a 

geodézia 

5.1.3. geodézia a 

kartografia

4.1.35. geografia

2. denná 2 Ing. slovenský TUZ LesF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

228_18   

(26.03.18)  

nový ŠP

biochémia a 

biofyzikálna chémia 

pre farmaceutické 

aplikácie 

4.1.14. chémia 1. denná 3 Bc. 
1. slovenský

2. anglický
STU FCHPT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

18



Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

230_18   

(26.03.18)  

nový ŠP

biochémia a 

biofyzikálna chémia 

pre farmaceutické 

aplikácie 

(konverzný)

4.1.14. chémia 1. denná 4 Bc. 
1. slovenský

2. anglický
STU FCHPT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

208_18   

(14.03.18)

existujúci  ŠP

organizácia a 

riadenie športu
8.1.2. šport 2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UK FTVŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

208_18   

(14.03.18)

existujúci  ŠP

šport pre zdravie 8.1.2. šport 1. denná 3 Bc. slovenský UK FTVŠ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

208_18   

(14.03.18)

existujúci  ŠP

šport pre zdravie 8.1.2. šport 2. denná 2 Mgr. slovenský UK FTVŠ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

208_18   

(14.03.18)

existujúci  ŠP

kondičné trénerstvo 8.1.2. šport 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UK FTVŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

208_18   

(14.03.18)

existujúci  ŠP

kondičné trénerstvo 8.1.2. šport 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UK FTVŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

290_18

(09.05.18)

existujúci ŠP

geografia a 

aplikovaná 

geoinformatika

4.1.35. geografia 1. denná 3 Bc.
1. slovenský

2. anglický
PU FHPV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

19



Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

208_18   

(14.03.18)

existujúci  ŠP

šport pre zdravie a 

učiteľstvo telesnej 

výchovy 

8.1.2. šport

1.1.3. učiteľstvo umelecko- 

výchovných a výchovných  

predmetov  (vedľajší ŠO)

1. denná 3 Bc. slovenský UK FTVŠ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

208_18   

(14.03.18)

existujúci  ŠP

šport pre zdravie a 

učiteľstvo telesnej 

výchovy 

8.1.2. šport

1.1.3. učiteľstvo umelecko- 

výchovných a výchovných  

predmetov  (vedľajší ŠO)

2. denná 2 Mgr. slovenský UK FTVŠ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

208_18   

(14.03.18)

existujúci  ŠP

kondičné trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

8.1.2. šport

1.1.3. učiteľstvo umelecko- 

výchovných a výchovných 

predmetov  (vedľajší ŠO)

1. denná 3 Bc. slovenský UK FTVŠ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

208_18   

(14.03.18)

existujúci  ŠP

kondičné trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

8.1.2. šport

1.1.3. učiteľstvo umelecko- 

výchovných a výchovných 

predmetov  (vedľajší ŠO)

2. denná 2 Mgr. slovenský UK FTVŠ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

157_18   

(05.03.18)  

nový ŠP

správne právo 3.4.4. správne právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský PEVŠ FP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
299_18   

(18.05.18)  

nový  ŠP   

pracovné právo 3.4.6. pracovné právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský       

2. anglický
UK PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
10_18   

(10.1.18) 

existujúci ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1.slovenský 

2.anglický
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

244_18   

(26.03.18)  

nový ŠP   

muzeológia a 

kultúrne dedičstvo 
2.1.24. muzeológia 3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský a 

anglický
UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
246_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP   

bezpečnosť a 

obrana štátu

8.4.4. národná a 

medzinárodná 

bezpečnosť

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

249_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP   

zbraňové systémy, 

zbrane a ich časti

8.4.3. výzbroj a technika 

ozbrojených síl
3.

 denná aj  

externá
4/5 PhD.

slovenský a 

anglický
AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

250_18   

(26.03.18)  

existujúci ŠP   

vojenské 

spojovacie a 

informačné systémy 

8.4.6. vojenské 

spojovacie a informačné 

systémy 

3.
 denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský a 

anglický
AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

251_18   

(26.03.18)  

existujúci SP   

elektronické 

zbraňové systémy 

8.4.3. výzbroj a technika 

ozbrojených síl
3.

 denná aj  

externá
4/5 PhD. slovenský AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

561_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

didaktika 

výtvarného umenia 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3. externá 4 PhD. slovenský UMB PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

10_18   

(10.1.18) 

existujúci ŠP

špeciálna 

pedagogika

1.1.6. špeciálna 

pedagogika
3. externá 4 PhD. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie;  AK sa 

oboznámila s vyjadrením 

rektora UK k hodnotiacej 

správe a zaslané pripomienky 

akceptovala; pozri HS

10_18   

(10.1.18) 

existujúci ŠP

didaktika cudzích 

jazykov a literatúr 

1.1.10. odborová 

didaktika
3. externá 4 PhD. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 106.2.1/a-d

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 106. 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)

73_18   

(23.01.18)

nový ŠP  

biotechnológie 5.2.25. biotechnológie 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UCM FPV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

75_18   

(25.01.18)

nový 

spoločný ŠP  

technológie 

spracovania a 

nástroje na 

spracovanie 

polymérnych 

materiálov 

5.2.21. technológia 

makromolekulových látok
3. denná 4 PhD.

slovenský a 

český a 

anglický jazyk

STU FCHPT,

Univerzita 

Tomáše Bati v 

Zlíne

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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