
Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

403_19 

(14.06.19) 

nový ŠP 

digitálne umenia 
2.2.1. výtvarné 

umenie 
1. denná 4 Bc.

slovenský a 

anglický
VŠVU

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

416_19 

(14.06.19) 

nový ŠP 

herný dizajn

2.2.5. filmové 

umenie a 

multimédiá

1. denná 3 Bc. slovenský VŠMU FTF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

356_19 

(12.06.19) 

nový PO ŠP 

dentálna hygiena 
7.4.9. dentálna 

hygiena 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský SZU FOZOŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

433_19 

(17.06.19) 

nový PO ŠP 

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

454_19 

(19.06.19) 

nový ŠP

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 2. externá 3 Mgr. slovenský SZU FZ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

419_19 

(14.06.19) 

existujúci ŠP 

ošetrovateľstvo 
7.4.1. 

ošetrovateľstvo 
2. externá 3 Mgr. slovenský SZU FOZOŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

316_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

investičné 

plánovanie v 

priemyselnom 

podniku

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
STU

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

322_19 

(7.06.19)

nový ŠP 

manažment v 

turizme a 

hotelierstve

3.3.15. manažment 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský

2. anglický
UCM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

384_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

manažment 3.3.13. manažment 2.
denná aj 

externá
2/2,5 Mgr. slovenský VŠ DTI

AK neprijala právoplatné 

uznesenie. Rokovanie k HS 

sa prerušuje. 

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

aplikovaný digitálny 

manažment
3.3.15. manažment 1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
UK FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

manažment 

ľudských zdrojov
3.3.15. manažment 1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
UK FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

manažment 

podnikových financií
3.3.15. manažment 1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
UK FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

manažment značky 3.3.15. manažment 1. denná 3 Bc.
1. slovenský

2. anglický
UK FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

aplikovaný digitálny 

manažment
3.3.15. manažment 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský

2. anglický
UK FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Študijný program 
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Študijný odbor 
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štúdia 

(prvý, 

druhý, 
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prvý a 

druhý, 

tretí)
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štúdia 
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externá, 
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štúdia 
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rokov)

Akad. 

titul
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Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

manažment 

ľudských zdrojov
3.3.15. manažment 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský

2. anglický
UK FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

finančný 

manažment
3.3.15. manažment 2 denná 2 Mgr. 

1. slovenský

2. anglický
UK FM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium  

KSP-A6; (pozri HS)

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

stratégia a 

podnikanie
3.3.15. manažment 2 denná 2 Mgr. 

1. slovenský

2. anglický
UK FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

429_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

manažment 3.3.15. manažment 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

anglický

PU FM

(pracovisko 

Užhorod, 

Ukrajina)

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

324_19 

(7.06.19)

nový ŠP 

ekonomika a 

manažment 

podniku

3.3.16. ekonomika 

a manažment 

podniku

2. denná 2 Ing.
1. slovenský

2. anglický
PEVŠ FEP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

324_19 

(7.06.19)

nový ŠP 

ekonomika a 

manažment 

podniku

3.3.16. ekonomika 

a manažment 

podniku

2.  externá 2,5 Ing. slovenský PEVŠ FEP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

399_19 

(14.06.19) 

nový ŠP 

manažment 

podniku

3.3.16. ekonomika 

a manažment 

podniku

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. anglický

2. slovenský a 

anglický

SPU FEM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 
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rokov)

Akad. 
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uskutočňov
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(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

418_19 

(14.06.19) 

nový 

spoločný ŠP 

informačné a 

telekomunikačné 

technológie v 

podnikaní

3.3.16. ekonomika 

a manažment 

podniku

2. denná 2 Mgr. 
1. slovenský

2. ukrajinský

VŠEaMVS + 

Národná 

technická 

univerzita v 

Charkove

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium  

KSP-A4; (pozri HS)

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

podnikanie 3.3.15. manažment 1. denná 3 Bc.
1. slovenský

2. anglický
UK FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

420_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

manažment značky 3.3.15. manažment 2 denná 2 Mgr. 
1. slovenský

2. anglický
UK FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

430_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

projektový 

manažment
3.3.15. manažment 1. denná 3 Bc.

1.slovenský

2. anglický
UCM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium  

KSP-A3; (pozri HS), 

434_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

manažment a 

bezpečnosť 

produktov a 

procesov 

3.3.15. manažment 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

1.slovenský

2. anglický
UCM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium  

KSP-A1, A3; (pozri HS). 

Stiahnutie žiadosti rektorom  

VŠ nebolo akceptované. 

Neobsahovalo odôvodnenie.
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

315_19 

(6.06.19)

existujúci ŠP  

ekonomika a 

manažment malých 

a stredných 

podnikov (2014)

3.3.16. ekonomika 

a manažment 

podniku

2. externá 3 Ing. slovenský UMB EkF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

262_19 

(23.05.19)  

existujúci ŠP

verejná správa 

3.1.7. verejná 

politika a verejná 

správa 

1. externá 4 Bc. slovenský UCM FSV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

141_19 

(12.03.19)  

existujúci  ŠP

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
1. denná 3 Bc. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

141_19 

(12.03.19)  

existujúci  ŠP

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
2. denná 2 Mgr. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

309_19 

(6.06.19)

nový 

(spoločný) ŠP  

riadenie v sociálnej 

práci 

3.1.14. sociálna 

práca 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

český

UMB PdF

Univerzita 

J.E.Purkyně, 

Ústí n/Labem 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

374_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
2. externá 3 Mgr. slovenský

VŠZaSP

pracovisko 

Rimavská 

Sobota

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

423_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

európska verejná 

správa 

3.1.7. verejná 

politika a verejná 

správa 

1. denná 3 Bc.
anglický a 

nemecký
UPJŠ FVS

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

281_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

muzeológia - 

pedagogika 

2.1.24. muzeológia

1.1.4. pedagogika 
1. denná 3 Bc. slovenský UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

282_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

Air Transport 

Management

(manažérstvo 

leteckej dopravy)

5.2.59. doprava 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

283_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

manažérstvo 

leteckej dopravy
5.2.59. doprava 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

284_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

pilot 5.2.59. doprava 1. denná 3 Bc. anglický TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

285_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

pilot 5.2.59. doprava 1. denná 3 Bc. slovenský TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

286_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

Air Traffic Control

(riadenie letovej 

prevádzky)

5.2.59. doprava 1. denná 3 Bc. anglický TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

287_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

riadenie letovej 

prevádzky
5.2.59. doprava 1. denná 3 Bc. slovenský TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 
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titul

Jazyk 
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(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

288_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

Air Transport 

Management

(manažérstvo 

leteckej dopravy)

5.2.59. doprava 2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

289_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

manažérstvo 

leteckej dopravy
5.2.59. doprava 2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

387_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

distribučné 

technológie a 

služby 

8.2.2. poštové 

služby
1. denná 3 Bc.

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

387_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

dopravné služby v 

osobnej doprave 

8.2.1. dopravné 

služby 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

387_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

expertízna činnosť v 

cestnej doprave 
5.2.59. doprava 1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

387_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

vodná doprava 5.2.59. doprava 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

387_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

expertízna činnosť v 

cestnej doprave 
5.2.59. doprava 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

387_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

vodná doprava 5.2.59. doprava 2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

7



Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

387_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

zasielateľstvo a 

logistika 

8.2.1. dopravné 

služby 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

388_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

zasielateľstvo a 

logistika 

8.2.1. dopravné 

služby 
2. denná 2 Ing. anglický ŽU FPEDaS

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

385_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

bezpečnosť 

priemyslu 

8.3.7. občianska 

bezpečnosť 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský

2. anglický
ŽU FBI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

341_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

inteligentné 

systémy

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
1. denná 3 Bc. slovenský TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

342_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

Intelligent systems 

(inteligentné 

systémy)

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
1. denná 3 Bc. anglický TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

208_19 

(07.05.19)  

existujúci ŠP

aplikovaná 

informatika (2014)

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. externá 3 Mgr. 

slovenský  a 

anglický 
UMB FPV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

412_19 

(18.06.19) 

existujúci ŠP 

 zbraňové systémy, 

zbrane a ich časti

8.4.3. výzbroj a 

technika 

ozbrojených síl

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický
AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

412_19 

(18.06.19) 

existujúci ŠP 

 zbraňové systémy, 

zbrane a ich časti

8.4.3. výzbroj a 

technika 

ozbrojených síl

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský a 

anglický
AOS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

376_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

informatika 9.2.1. informatika 1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický 
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

377_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

softvérové 

inžinierstvo

9.2.5. softvérové 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický 
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

378_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

inteligentné 

softvérové systémy

(konverzný)

9.2.5. softvérové 

inžinierstvo

9.2.8. umelá 

inteligencia (VO)

2. denná 3 Ing. 
slovenský a 

anglický 
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

379_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

inteligentné 

softvérové systémy

9.2.5. softvérové 

inžinierstvo

9.2.8. umelá 

inteligencia (VO)

2. denná 2 Ing. 
slovenský a 

anglický 
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

380_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

informačné systémy 

(konverzný)

9.2.6. informačné 

systémy 
2. denná 3 Ing. 

slovenský a 

anglický 
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

381_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

informačné systémy 
9.2.6. informačné 

systémy 
2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický 
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

382_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

informatika 9.2.1. informatika 1. denná 4 Bc.
slovenský a 

anglický 
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

383_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

softvérové 

inžinierstvo 

(konverzný)

9.2.5. softvérové 

inžinierstvo
2. denná 3 Ing. 

slovenský a 

anglický 
STU FIIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

364_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

automatizácia 
5.2.14. 

automatizácia 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

364_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

komunikačné a 

informačné 

technológie 

5.2.15. 

telekomunikácie 
1. denná 3 Bc. slovenský

ŽU FEIT

pracovisko 

L. Mikuláš

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

364_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

multimediálne 

technológie 

5.2.15. 

telekomunikácie 
1. denná 3 Bc.

slovenský a 

anglický
ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

364_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

aplikovaná 

telematika 

5.2.14. 

automatizácia 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

364_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

multimediálne 

inžinierstvo 

5.2.15. 

telekomunikácie 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

364_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

telekomunikačné a 

rádiokomunikačné 

inžinierstvo 

5.2.15. 

telekomunikácie 
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

364_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

telekomunikačné a 

rádiokomunikačné 

inžinierstvo 

5.2.15. 

telekomunikácie 
2. externá 3 Ing. 

slovenský a 

anglický
ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

389_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

informačné a 

sieťové technológie 
9.2.1. informatika 1. denná 3 Bc.

slovenský a 

anglický
ŽU FRI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

406_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

aplikovaná 

informatika 

(konverzný)

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. denná 3 Mgr. slovenský UKF FPV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

435_19 

(18.06.19) 

nový ŠP 

aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský a 

maďarský
UJS EkF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

402_19 

(14.06.19) 

nový PO ŠP 

slovenský jazyk v 

komunikácii 

nepočujúcich

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra
1.

denná aj 

externá
4/5 Bc. slovenský TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

415_19 

(14.06.19) 

nový PO ŠP 

slovenský jazyk a 

literatúra - 

editorstvo a 

vydavateľská prax

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra 
1.

denná aj 

externá
4/5 Bc. slovenský TTU PdF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

spolugarant dovŕši 70 rokov 

(kritérium KPB-A6) 

94_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

britské a americké 

štúdiá - matematika

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 

9.1.1. matematika

1. denná 3 Bc.
1. anglický 

2. slovenský
UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

349_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

špeciálna 

pedagogika 

1.1.6. špeciálna 

pedagogika 
1. externá 4 Bc. slovenský KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

358_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

špeciálna 

pedagogika a 

pedagogika osôb s 

poruchami učenia - 

poradenstvo

1.1.6. špeciálna 

pedagogika 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UKF PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

424_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

učiteľstvo pre 

primárne 

vzdelávanie s 

vyučovacím 

jazykom 

maďarským 

1.1.5. predškolská 

a elementárna 

pedagogika 

2. externá 3 Mgr. 
maďarský a 

slovenský
UKF FSŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

427_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

špeciálna 

pedagogika 

1.1.6. špeciálna 

pedagogika 
2. externá 3 Mgr. slovenský KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium  

KSP-A6, KSP-B9; (pozri HS). 

Stiahnutie žiadosti rektorom  

VŠ nebolo akceptované. 

Neobsahovalo náležité 

odôvodnenie.

428_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

špeciálna 

pedagogika 

1.1.6. špeciálna 

pedagogika 
2. denná 2 Mgr. slovenský KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium  

KSP-A6, KSP-B9; (pozri HS). 

Stiahnutie žiadosti rektorom  

VŠ nebolo akceptované. 

Neobsahovalo náležité 

odôvodnenie.

422_19 

(17.06.19) 

nový ŠP 

učiteľstvo praktickej 

prípravy 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných 

predmetov a 

praktickej prípravy 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský PU FHPV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

357_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

výtvarná edukácia 

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UKF PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

357_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

výtvarná edukácia 

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UKF PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

335_19 

(11.06.19) 

existujúci ŠP 

anglický jazyk a 

literatúra 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

anglický a 

slovenský
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

335_19 

(11.06.19) 

existujúci ŠP 

anglický jazyk a 

literatúra 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr.

anglický a 

slovenský
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

335_19 

(11.06.19) 

existujúci ŠP 

učiteľstvo ruského 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

ruský a 

slovenský
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

335_19 

(11.06.19) 

existujúci ŠP 

učiteľstvo ruského 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr.

ruský a 

slovenský
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

421_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP 

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

anglický
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

421_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP 

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský a 

anglický
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

404_19 

(14.06.19) 

nový ŠP 

manažment a právo
3.3.15. manažment

3.4.1. právo
1. denná 3 Bc. anglický UK FM, PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

404_19 

(14.06.19) 

nový 

spoločný ŠP 

právo a ekonómia 

3.4.1. právo

3.3.1. národné 

hospodárstvo

2. externá 3 Mgr.
1. slovenský

2. anglický

UK PraF

EU NHF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

452_19 

(18.06.19) 

nový 

spoločný ŠP 

právo a ekonómia 

3.4.1. právo

3.3.1. národné 

hospodárstvo

2. externá 3 Mgr.
1. slovenský

2. anglický EU NHF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

227_19 

(15.05.19)  

existujúci ŠP

vodné stavby a 

vodné 

hospodárstvo 

5.1.6. vodné stavby

6.4.1. vodné 

hospodárstvo
2. denná 2 Ing. slovenský STU SvF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

407_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 3. denná 3 PhD. slovenský KU FZ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

230_19 

(15.05.19) 

nový ŠP

verejná správa

3.3.5. verejná 

správa a regionálny 

rozvoj

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
VŠEaMVS

je spôsobilá s časovým 

obmedzenímna na dva roky 

(kritérium KSP-A6) 

305_19 

(06.06.19) 

existujúci ŠP

ekonomika a 

manažment 

podniku (2014)

3.3.16. ekonomika 

a manažment 

podniku

3. externá 4 PhD.
1. slovenský

2. anglický
UMB EkF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

306_19 

(06.06.19) 

nový ŠP

odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

355_19 

(12.06.19) 

nový ŠP

manažment malého 

a stredného 

podnikania

3.3.16. ekonomika 

a manažment 

podniku

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský 

2. anglický 

3. nemecký

VŠEaMVS

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

141_19 

(12.03.19)  

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

387_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

dopravné služby 
8.2.1. dopravné 

služby 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

412_19 

(18.06.19) 

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

302_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

aplikovaná 

informatika

9.2.9. aplikovaná 

informatika
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský a 

anglický 
UCM FPV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium  

KSP-A6; (pozri HS)-Stiahnutie 

žiadosti rektorom  VŠ nebolo 

akceptované. Neobsahovalo 

odôvodnenie.

328_19 

(12.06.19)

nový ŠP 

inteligentné 

systémy

9.2.8. umelá 

inteligencia

9.2.9. aplikovaná 

informatika  (VO)

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Príloha k uzneseniu 114.2.1/ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  114. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

329_19 

(12.06.19)

nový ŠP 

Intelligent systems 

(inteligentné 

systémy)

9.2.8. umelá 

inteligencia

9.2.9. aplikovaná 

informatika  (VO)

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. anglický TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

364_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP

riadenie procesov
5.2.14. 

automatizácia 
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

364_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP

telekomunikácie
5.2.15. 

telekomunikácie
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

406_19 

(17.06.19) 

nový ŠP

aplikovaná 

informatika

9.2.9. aplikovaná 

informatika
3. denná 3 PhD.

 slovenský a 

anglický
UKF FPV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

394_19 

(14.06.19) 

nový ŠP

komparatívna 

literatúra

2.1.23. teória 

literatúry a dejiny 

konkrétnych 

národných literatúr

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

408_19 

(17.06.19) 

nový ŠP

didaktika 

cudzojazyčnej 

edukácie

1.1.10. odborová 

didaktika
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

ruský a 

slovenský
KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium  

KSP-A6; (pozri HS)
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