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313_18   

(25.05.18)  

zmena ŠP

progresívne materiály a 

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

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3, 

KSP-A6)

64_18   

(25.01.18)

zmena ŠP  

mediamatika a kultúrne 

dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský ŽU FHV 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3, 

KSP-A6)

64_18   

(25.01.18)

zmena ŠP  

mediamatika a kultúrne 

dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský ŽU FHV 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3)

66_18   

(25.01.18)

zmena ŠP  

mediamatika a kultúrne 

dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský ŽU FHV Žiadosť je neodpodstatnená. 

416_18   

(17.07.18)  

zmena ŠP

medicínska biológia 4.2.1. biológia 1. denná 3 Bc. slovenský UK PriF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-B1)

148_18   

(05.03.18)

zmena ŠP

slovenský jazyk a 

literatúra - filozofia 

2.1.27. slovenský jazyk 

a literatúra 

2.1.1. filozofia 

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický
UMB FF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

149_18   

(05.03.18)

zmena ŠP

filozofia 2.1.1. filozofia 1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický
UMB FF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

152_18   

(05.03.18)

zmena ŠP

filozofia - ruský jazyk a 

kultúra 

2.1.1. filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk a 

ruský jazyk a 

anglický jazyk

UMB FF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

153_18   

(05.03.18)

zmena ŠP

filozofia - nemecký 

jazyk a kultúra 

2.1.1. filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk a 

nemecký jazyk a 

anglický jazyk

UMB FF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

162_18   

(05.03.18)  

zmena  ŠP

filozofia - francúzsky 

jazyk a kultúra 

2.1.1. filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.

slovenský a 

francúzsky a 

anglický

UMB FF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)
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163_18   

(05.03.18)  

zmena  ŠP

anglický  jazyk a 

kultúra - filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

2.1.1. filozofia 

1. denná 3 Bc.
slovenský a  

anglický
UMB FF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  ŠP

ruské a 

východoeurópske 

štúdiá

2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry 
1. denná 3 Bc.

slovenský a ruský 

jazyk
UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  ŠP

ruský jazyk a kultúra

 (v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
1. denná 3 Bc.

slovenský a ruský 

jazyk
UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  ŠP

východoázijské jazyky 

a kultúry 

2.1.30. orientálne 

jazyky a kultúry
1. denná 4 Bc.

slovenský a 

čínsky a japonský 

a kórejský

UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  ŠP

ruské a 

východoeurópske 

štúdiá

2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a ruský 

jazyk
UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  ŠP

ruský jazyk a kultúra

 (v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a ruský 

jazyk
UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

207_18   

(15.03.18)  

zmena ŠP

mediálna komunikácia 
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský PEVŠ FM

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

207_18   

(15.03.18)  

zmena ŠP

masmediálna 

a marketingová 

komunikácia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský PEVŠ FM

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A6)

210_18   

(16.03.18)  

zmena ŠP

katolícka teológia 
2.1.13. katolícka 

teológia 

spojený 

1. a 2. 

stupeň

denná 6 Mgr. slovenský KU TF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3)

411_18   

(12.07.18)  

zmena ŠP

masmediálna 

komunikácia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM FMK

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3)
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411_18   

(12.07.18)  

zmena ŠP

masmediálna 

komunikácia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UCM FMK

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3)

411_18   

(12.07.18)  

zmena ŠP

aplikované mediálne 

štúdia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM FMK

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3)

411_18   

(12.07.18)  

zmena ŠP

aplikované mediálne 

štúdia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UCM FMK

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3)

415_18   

(17.07.18)  

zmena ŠP

geografia, rozvoj 

regiónov  a európska 

integrácia 

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

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3, 

KSP-A6)

297_18   

(17.05.18)  

zmena ŠP

medzinárodné 

podnikanie v obchode 

a službách

3.3.9. obchodné 

podnikanie 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský 

jazyk a anglický 

jazyk

2.   slovenský 

jazyk a nemecký 

jazyk

3. slovenský 

jazyk a ruský 

jazyk

ISM 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3)

300_18   

(21.05.18)  

zmena 

spoločného 

ŠP

rozvoj vidieka 

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

1. denná 3,5 Bc. maďarský UJS EF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3)

301_18   

(23.05.18)  

zmena ŠP

aplikovaná ekonómia 
3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. denná 3 Bc. 

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
UK FSEV 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KSP-A6)

343_18   

(07.06.18) 

zmena ŠP 

tepelná technika 5.2.39. hutníctvo 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský TUKE FMMR

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3, 

KSP-A6)
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307_18   

(21.05.18)  

zmena ŠP

výrobné zariadenia a 

systémy 

5.2.50. výrobná 

technika 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU MTF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou 

310_18   

(24.05.18)  

zmena ŠP

výrobné stroje a 

zariadenia 

5.2.50. výrobná 

technika 
3. externá 5 PhD.

dobiehajúci; ID 

12764
STU SjF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KSP-A6)

311_18   

(24.05.18)  

zmena ŠP

výrobné stroje a 

zariadenia 

5.2.50. výrobná 

technika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský STU SjF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3, 

KSP-A6)

308_18   

(23.05.18)

zmena HVK  

5.2.50. výrobná 

technika 
doc., prof. STU SjF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)

64_18   

(25.01.18)

zmena ŠP  

mediamatika a kultúrne 

dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský ŽU FHV 

neakceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou v kritériu KSP-A6

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou v kritériu KSP-A3

66_18   

(25.01.18)

zmena ŠP  

mediamatika a kultúrne 

dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský ŽU FHV 

rokovanie prerušené so 108. ZAK

166_18   

(06.03.18)  

zmena ŠP

slavistika
2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský a ruský 

jazyk
UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KSP-A6)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  HVK 

2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry 
 doc.,prof. UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  ŠP

východoázijské štúdiá
2.1.30. orientálne 

jazyky a kultúry
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský a 

čínsky a japonský 

a kórejský

UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KSP-A6)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  HVK 

2.1.30. orientálne 

jazyky a kultúry
 doc.,prof. UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)
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277_18   

(26.04.18) 

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

neakceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou v kritériu KSP-A3

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou v kritériu KSP-A6

367_18   

(19.06.18) 

zmena ŠP

pravoslávna teológia 
2.1.15. pravoslávna 

teológia 
3. 

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský PU PBF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KSP-A6)

368_18   

(19.06.18) 

zmena HVK

2.1.15. pravoslávna 

teológia 
 doc.,prof. PU PBF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)

366_18   

(15.06.18) 

zmena HVK

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
 doc.,prof. UKF FSŠ

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)

411_18   

(12.07.18)  

zmena ŠP

masmediálna 

komunikácia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UCM FMK

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3, 

KSP-A6)

356_18   

(13.06.18) 

zmena ŠP

občianske právo 
3.4.11. občianske 

právo 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UK PraF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3, 

KSP-A6)

356_18   

(13.06.18) 

zmena HVK

3.4.11. občianske 

právo 
 doc.,prof. UK PraF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)

356_18   

(13.06.18) 

zmena ŠP

ústavné právo 3.4.3. ústavné právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk 

UK PraF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3, 

KSP-A6)

356_18   

(13.06.18) 

zmena HVK

3.4.3. ústavné právo  doc.,prof. UK PraF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)

356_18   

(13.06.18) 

zmena ŠP

správne právo 3.4.4. správne právo 3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk 

UK PraF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium KSP-A3, 

KSP-A6)

356_18   

(13.06.18) 

zmena HVK

3.4.4. správne právo  doc.,prof. UK PraF 

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)
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369_18   

(21.06.18) 

zmena HVK

3.4.10. obchodné a 

fínančné právo
 doc.,prof. UMB PraF

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A3)

403_18   

(06.07.18) 

zmena ŠP

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský PEVŠ FP

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KSP-A6)

404_18   

(09.07.18) 

zmena HVK 

3.4.7. trestné právo  doc.,prof. PEVŠ FP

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)

140_18   

(27.02.18) 

zmena HVK

4.3.4. všeobecná 

ekológia a ekológia 

jedinca a populácií

 doc.,prof. TUZ FEE

akceptovala zmenu navrhnutú 

vysokou školou (kritérium  KHKV-

A5)
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