
Príloha k uzneseniu 111.3.1/a,b

Číslo žiadosti
Študijný odbor                                                         

(číslo a názov)

Titul                              

(doc., prof.)

Konanie sa bude 

uskutočňovať na                                                      

( vysokej škole alebo na fakulte, 

uviesť názov v skratke)  

Vyjadrenie AK*                                         

(spôsobilosť; obmedzenie, odôvodnenie)

39_19 

(15.01.19)  

existujúci ŠO

7.1.6. hygiena prof., doc. UK LF

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 

rokov; (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

31_19 

(31.12.18)  

existujúci ŠO

6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia prof., doc. UVLF

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 

rokov; (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

20_19 

(28.12.18)  

existujúci ŠO

5.2.50. výrobná technika prof., doc. SPU TechF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie 

24_19 

(28.12.18)  

existujúci ŠO

5.2.3. dopravné stroje a zariadenia prof., doc. SPU TechF

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 

rokov; (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

27_19 

(28.12.18)  

existujúci ŠO

3.2.3. masmediálne štúdiá prof., doc. PEVŠ FMd je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie

40_19 

(15.01.19)  

existujúci ŠO

2.1.33. všeobecná jazykoveda prof., doc. UK FF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie 

558_18 

(21.11.18)  

existujúci ŠO

2.1.28. slovanské jazyky a literatúry prof., doc. UKF FF
je spôsobilá s časovým obmedzením na 2 roky

(§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5) pozri HS

79_19 

(06.02.18)  

existujúci ŠO

2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry prof., doc. UPJŠ FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona), nesplnené 

kritérium KHKV-A5 (pozri HS );  

.

Vyjadrenie k žiadostiam prerokovaným na 111. zasadnutí AK - habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
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152_19 

(21.03.19) 

nový ŠO

3.4.7. trestné právo prof., doc. UMB PraF

je spôsobilá s časovým obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 

rokov; (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KHKV-A5)

30_19 

(28.12.18)  

nový ŠO

5.1.2. priestorové plánovanie prof., doc. STU

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona), nesplnené 

kritérium KHKV-A5 (pozri HS );  

.

33_19 

(31.12.18)  

existujúci ŠO

4.2.15. imunológia prof., doc. UVLF je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie 

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