
Príloha k uzneseniu 113.4.1abc

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)

450_19 

(29.07.19) 

správa ČO

rádiologická technika 
7.4.8. rádiologická 

technika 
1. denná 3 Bc. slovenský KU FZ

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), 

neprijala dostatočné 

opatrenia k odstráneniu 

nedostatkov v kritériu 

KSP-A6; (pozri 

stanovisko)

439_19 

(1.07.19) 

správa ČO

urgentná zdravotná 

starostlivosť

7.4.6. urgentná 

zdravotná 

starostlivosť

1. denná 3 Bc. slovenský UKF FSVZ

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), 

neprijala dostatočné 

opatrenia k odstráneniu 

nedostatkov v kritériu 

KSP-A6; (pozri 

stanovisko)

453_19 

(31.07.19) 

správa ČO

marketingový a 

obchodný 

manažment 

3.3.10. obchod a 

marketing
2.

denná aj 

externá 
2/3 Ing. 

slovenský a 

anglický 
EU OF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

444_19 

(1.07.19) 

správa ČO

ekonomika a 

manažment malých a 

stredných podnikov 

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2. denná 2 Ing. slovenský UMB EkF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

175_19 

(05.04.19) 

správa ČO

učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. denná 3 Bc. slovenský TTU PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na 113. zasadnutí AK 

-  študijné programy
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175_19 

(05.04.19) 

správa ČO

učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. slovenský TTU PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

295_19 

(03.06.19)

správa ČO

učiteľstvo etickej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

český
UMB PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

295_19 

(03.06.19)

správa ČO

učiteľstvo etickej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

český
UMB PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

444_19 

(1.07.19) 

správa ČO

právo 3.4.1. právo 1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

anglický
UMB PraF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

458_19 

(14.08.19) 

správa PP

medzinárodné vzťahy
3.1.5. medzinárodné 

vzťahy
1. denná 3 Bc. slovenský SEVŠ

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

300_19 

(6.06.19) 

správa PP

medzinárodné vzťahy
3.1.5. medzinárodné 

vzťahy
2. denná 2 Mgr. slovenský SEVŠ

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

443_19 

(1.07.19) 

správa ČO

výživa zvierat a 

krmivárstvo
6.1.12. výživa 2. denná 2 Ing. slovenský SPU FAPZ

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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443_19 

(1.07.19) 

správa ČO

manažment 

živočíšnej produkcie 

6.1.2. živočíšna 

produkcia 
2. denná 2 Ing. slovenský SPU FAPZ

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

441_19 

(01.07.19) 

správa ČO

ekonometria a 

operačný výskum

3.3.25. ekonometria a 

operačný výskum
3. denná 3 PhD. slovenský EU FHI

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

444_19 

(01.07.19) 

správa ČO

ekonomika a 

manažment podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
3. denná 3 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UMB EkF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

444_19 

(01.07.19) 

správa ČO

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

1. anglický a 

nemecký 

2. slovenský

UMB EkF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(06.06.19) 

správa ČO

dejiny filozofie 2.1.3. dejiny filozofie 3. denná 3 PhD. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

444_19 

(01.07.19) 

správa ČO

medzinárodné vzťahy
3.1.5. medzinárodné 

vzťahy
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UMB FPVaMV

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

446_19 

(18.07.19) 

správa ČO

občianske právo
3.4.11. občianske 

právo
3. denná 3 PhD. slovenský UK PraF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

447_19 

(12.07.19) 

správa ČO

jadrová chémia
4.1.20. jadrová 

chémia
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD. slovenský UK PriF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

443_19 

(01.07.19) 

správa ČO

výživa 6.1.12. výživa 3. denná 3 PhD.
slovenský a 

anglický
SPU FPAZ

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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443_19 

(01.07.19) 

správa ČO

špeciálna živočíšna 

produkcia

6.1.4. špeciálna 

živočíšna produkcia
3. denná 3 PhD.

slovenský a 

anglický
SPU FPAZ

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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