
Príloha k uzneseniu 109.2.1/a-b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 109. 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)

271_18   

(18.04.18) 

existujúci ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UK JLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

423_18   

(19.07.18)

nový ŠP  

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk SZU FOZOŠ
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

457_18   

(09.08.18) 

nový ŠP 

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

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

458_18   

(09.08.18) 

nový ŠP 

laboratórne 

vyšetrovacie 

metódy v 

zdravotníctve 

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve 

1. externá 4 Bc. slovenský jazyk SZU FZ

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona o VŠ); nesplnené 

kritérium KPB-A6 (pozri 

HS )

456_18   

(09.08.18) 

existujúci ŠP 

manažment 3.3.15. manažment 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UK FM
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

393_18   

(26.06.18) 

existujúci ŠP

aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UKF FPV 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

304_18   

(23.05.18)  

nový ŠP

aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FPV

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

304_18   

(23.05.18)  

nový ŠP

aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UCM FPV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona o VŠ); nesplnené 

kritérium KSP-A3 (pozri 

HS )
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odôvodnenie)

303_18   

(23.05.18)  

existujúci ŠP

aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UCM FPV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

388_18   

(26.06.18) 

existujúci ŠP

fyzika 4.1.1. fyzika 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UKF FPV 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

388_18   

(26.06.18) 

existujúci ŠP

fyzika materiálov 4.1.1. fyzika 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UKF FPV 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

389_18   

(26.06.18) 

existujúci ŠP

matematicko-

štatistické a 

informačné 

metódy v 

ekonómii a 

finančníctve 

9.1.10. štatistika 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UKF FPV 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky 

(§ 83 ods. 8 zákona o VŠ); 

plnenie kritérií KSP-A1, A3, 

B1 a B9 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri HS)

477_18   

(05.09.18)  

nový ŠP

dejiny a prax 

súčasného 

umenia 

2.1.18. dejiny a teória 

výtvarného umenia a 

architektúry 

2. denná 2 Mgr. 
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
510_18 

(16.10.18)

existujúci ŠP   

fínsky jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk a 

fínsky jazyk
UK FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

348_18   

(05.06.18) 

nový ŠP

učiteľstvo telesnej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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odôvodnenie)

347_18   

(05.06.18) 

nový ŠP

učiteľstvo telesnej 

výchovy

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

418_18   

(17.07.18)  

existujúci ŠP

environmental 

studies

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 
1. denná 3 Bc. anglický jazyk UK PriF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

418_18   

(17.07.18)  

existujúci ŠP

environmentálna 

ekológia

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PriF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

464_18   

(27.08.18)  

nový ŠP

klávesové 

nástroje 
2.2.3. hudobné umenie 1. denná 3 Bc. anglický jazyk VŠMU HTF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

464_18   

(27.08.18)  

nový ŠP

klávesové 

nástroje 
2.2.3. hudobné umenie 2. denná 2 Mgr. art. anglický jazyk VŠMU HTF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

507_18   

(08.10.18)  

nový ŠP

urgentná 

zdravotná 

starostlivosť

7.4.6. urgentná 

zdravotná starostlivosť
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk

VŠZaSP 

FZaSP

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

285_18   

(03.05.18) 

nový ŠP

sociálna práca vo 

verejnej správe a 

sociálne služby

3.1.14. sociálna práca 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)
417_18   

(18.07.18)  

existujúci ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. externá 2,5 Mgr. slovenský jazyk TTU FZSP
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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417_18   

(18.07.18)  

existujúci ŠP

riadenie a 

organizácia 

sociálnych služieb 

3.1.14. sociálna práca 2. externá 2,5 Mgr. slovenský jazyk TTU FZSP
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

496_18   

(03.10.18)  

nový ŠP

európske štúdiá a 

politiky
3.1.6. politológia 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
UCM FSV

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)
496_18   

(3.10.18) 

nový ŠP 

európske štúdiá a 

politiky
3.1.6. politológia 2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
UCM FSV

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

447_18

(06.08.18)

nový ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk

VŠZaSP

pracovisko 

Rimavská 

Sobota

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

379_18   

(26.06.18) 

existujúci ŠP

učiteľstvo 

hudobného 

umenia

 (v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk PU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

327_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Applied 

mechanics 

(aplikovaná 

mechanika)

5.1.7. aplikovaná 

mechanika
2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

497_18   

(03.10.18)  

nový ŠP

aplikovaná 

biológia
4.2.1. biológia 1. denná 3 Bc. anglický jazyk UCM FPV

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)
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464_18   

(27.08.18)  

nový ŠP

klávesové 

nástroje 
2.2.3. hudobné umenie 3.

denná aj 

externá
3/4 ArtD. anglický jazyk VŠMU HTF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

532_18   

(24.10.18) 

nový ŠP

hudobná 

interpretácia a 

tvorba

2.2.3. hudobné umenie 3.
denná aj 

externá
3/4 ArtD. slovenský jazyk HUAJA

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

450_18   

(08.08.18)

iniciácia ŠP  

mechatronika 5.2.16. mechatronika 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk 
STU SjF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), nesplnené 

kritérium KSP-A6 (pozri 

HS )

451_18   

(07.08.18)

nový ŠP  

politológia 3.1.6. politológia 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk UKF FF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)
496_18   

(3.10.18)  

nový ŠP

európske štúdiá a 

politiky
3.1.6. politológia 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk 
UCM FSV

rokovanie prerušené do 

110. ZAK

442_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP

automatizované 

výrobné systémy 

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály 
3. externá 4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

442_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP

časti a 

mechanizmy 

strojov 

5.2.5. časti a 

mechanizmy strojov 
3. externá 4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

442_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP

energetické stroje 

a zariadenia 

5.2.6. energetické 

stroje a zariadenia 
3. externá 4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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442_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP

koľajové vozidlá

5.2.4. motorové 

vozidlá, koľajové 

vozidlá, lode a lietadlá

3. externá 4 PhD.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

442_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP

počítačové 

modelovanie a 

mechanika strojov

5.2.5. časti a 

mechanizmy strojov 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

442_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP

priemyselné 

inžinierstvo

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
3. externá 4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
ŽU SjF

rokovanie prerušené do 

110. ZAK

442_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP

strojárske 

technológie

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
ŽU SjF

rokovanie prerušené do 

110. ZAK

442_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP

technické 

materiály 

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

477_18   

(05.09.18)  

nový ŠP

dejiny a teória 

výtvarného 

umenia a 

architektúry 

2.1.18. dejiny a teória 

výtvarného umenia a 

architektúry 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

413_18   

(13.07.18)  

nový ŠP

školská 

pedagogika 
1.1.4. pedagogika 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TTU PdF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

* vyjadrenia AK sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality VV
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