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alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK 

201_15    

(08.12.15)  

teória literatúry a dejiny 

konkrétnych národných 

literatúr

2.1.23. teória literatúry 

a dejiny konkrétnych 

národných literatúr

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický jazyk 
UKF FF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

201_15    

(08.12.15)  

národné literatúry ako 

súčasť medziliterárnych 

spoločenstiev

2.1.23. teória literatúry 

a dejiny konkrétnych 

národných literatúr

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický jazyk 
UKF FF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

201_15    

(08.12.15)  

románske jazyky 

v medzikultúrnej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry
1. denná 3 Bc.

slovenský, 

francúzsky, 

španielsky, 

taliansky jazyk

UKF FF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

201_15    

(08.12.15)  

francúzsky jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
1. denná 3 Bc.

francúzsky 

jazyk 

a slovenský 

jazyk

UKF FF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

201_15    

(08.12.15)  

francúzsky jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr.

francúzsky 

jazyk 

a slovenský 

jazyk

UKF FF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

201_15    

(08.12.15)  
slovenské dejiny 2.1.9. slovenské dejiny 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. UKF FF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

206_15    

(10.12.15) 

zmena ŠP

strojárske technológie a 

materiály 

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. TnUAD FŠT

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov

206_15    

(10.12.15) 

zmena ŠO

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály 
prof., doc. TnUAD FŠT

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov

215_15    

(16.12.15) 

zmena ŠP

ekonómia a právo

3.4.1. právo

3.3.1. národné 

hospodárstvo

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. UK Praf + EU NHF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

215_15    

(16.12.15) 

zmena ŠP

právo 3.4.1. právo 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. UK PraF  

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

93. zasadnutie AK

Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami 

(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)     
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215_15    

(16.12.15) 

zmena ŠP

občianske právo 
3.4.11. občianske 

právo 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. UK PraF  

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

215_15    

(16.12.15) 

zmena ŠP

obchodné a finančné právo 
3.4.10. obchodné a 

finančné právo 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. UK PraF  

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

215_15    

(16.12.15) 

zmena ŠP

správne právo 3.4.4. správne právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. UK PraF  

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

47_16    

(4.2.16)  

zmena ŠP

petrológia 4.1.32. petrológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

Ústav vied o Zemi 

SAV + PriF UK

Akceptuje zmenu navrhnutú 

nevysokoškolskou inštitúciou

66_16    

(12.2.16) 

zmena ŠP  

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3. denná 3 PhD.
slovenský 

jazyk 
TTU PraF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

66_16    

(12.2.16) 

zmena ŠP  

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3. externá 4 PhD.
slovenský 

jazyk 
TTU PraF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

66_16    

(12.2.16) 

zmena ŠP  

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3. denná 3 PhD. anglický jazyk TTU PraF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

66_16    

(12.2.16) 

zmena ŠP  

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3. externá 4 PhD. anglický jazyk TTU PraF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

67_16    

(12.2.16) 

zmena HVK  

3.4.7. trestné právo prof., doc. TTU PraF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

78_16    

(19.2.16)  

zmena HVK

5.2.15. telekomunikácie prof., doc. STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

80_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 3. externá 5 PhD. STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

81_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 3. denná 3 PhD.

slovenský 

jazyk a 

anglický jazyk 

STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

81_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 3. denná 3 PhD. anglický jazyk STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou
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81_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 3. externá 4 PhD.

slovenský 

jazyk a 

anglický jazyk 

STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

81_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 3. externá 4 PhD. anglický jazyk STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

82_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 2. denná 2 Ing. 
slovenský 

jazyk
STU FEI

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

82_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 2. denná 2 Ing. anglický jazyk STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

83_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 1. denná 3 Bc.
slovenský 

jazyk
STU FEI

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

83_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 1. denná 3 Bc. anglický jazyk STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

84_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. denná 2 Ing. 

slovenský 

jazyk
STU FEI

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

84_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. denná 2 Ing. anglický jazyk STU FEI

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

85_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
1. denná 3 Bc.

slovenský 

jazyk
STU FEI

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

85_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
1. denná 3 Bc. anglický jazyk STU FEI

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

86_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

fyzikálne inžinerstvo
5.2.48. fyzikálne 

inžinerstvo
3. denná 3 PhD.

slovenský 

jazyk a 

anglický jazyk 

STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

86_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

fyzikálne inžinerstvo
5.2.48. fyzikálne 

inžinerstvo
3. denná 3 PhD. anglický jazyk STU FEI

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

86_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

fyzikálne inžinerstvo
5.2.48. fyzikálne 

inžinerstvo
3. externá 4 PhD.

slovenský 

jazyk a 

anglický jazyk 

STU FEI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

86_16    

(23.2.16)  

zmena ŠP

fyzikálne inžinerstvo
5.2.48. fyzikálne 

inžinerstvo
3. externá 4 PhD. anglický jazyk STU FEI

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou
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91_16    

(24.2.16)  

zmena ŠP

náuka o materiáloch 5.2.26. materiály 3. denná 4 PhD.
slovenský a 

anglický jazyk
TUKE HF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

92_16    

(24.2.16)  

zmena ŠP

náuka o materiáloch 5.2.26. materiály 3. externá 5 PhD.
slovenský a 

anglický jazyk
TUKE HF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

115_16    

(11.3.16) 

zmena ŠP

progresívne materiály  a 

materiálový dizajn
5.2.26. materiály 3. denná 4 PhD.

slovenský 

jazyk a 

anglický jazyk 

STU MtF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

115_16    

(11.3.16) 

zmena ŠP

progresívne materiály  a 

materiálový dizajn
5.2.26. materiály 3. denná 4 PhD. anglický jazyk STU MtF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

115_16    

(11.3.16) 

zmena ŠP

progresívne materiály  a 

materiálový dizajn
5.2.26. materiály 3. externá 5 PhD.

slovenský 

jazyk a 

anglický jazyk 

STU MtF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

115_16    

(11.3.16) 

zmena ŠP

progresívne materiály  a 

materiálový dizajn
5.2.26. materiály 3. externá 5 PhD. anglický jazyk STU MtF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

213_15    

(16.12.15) 

zmena ŠP

sociálne služby a 

poradenstvo

3.1.16. sociálne služby 

a poradenstvo
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. ISM

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov

238_15    

(28.12.15) 

zmena ŠP

ekonomika a manažment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. ŽU FPEDAS

Neakceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou školou; 

iniciácia akreditácie 

príslušnej akreditačnej 

činnosti (§ 83 ods. 12 zákona 

o VŠ). 

117_16    

(11.3.16) 

zmena ŠP

automatizácia a 

informatizácia procesov

 v priemysle 

5.2.14. automatizácia 2. denná 2 Ing. 

slovenský 

jazyk a 

anglický jazyk 

STU MtF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

118_16    

(11.3.16) 

zmena ŠP

automatizácia

a informatizácia procesov 
5.2.14. automatizácia 3. denná 4 PhD.

slovenský 

jazyk a 

anglický jazyk 

STU MtF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

118_16    

(11.3.16) 

zmena ŠP

automatizácia

a informatizácia procesov 
5.2.14. automatizácia 3. denná 4 PhD. anglický jazyk STU MtF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

118_16    

(11.3.16) 

zmena ŠP

automatizácia

a informatizácia procesov 
5.2.14. automatizácia 3. externá 5 PhD.

slovenský 

jazyk a 

anglický jazyk 

STU MtF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou
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118_16    

(11.3.16) 

zmena ŠP

automatizácia

a informatizácia procesov 
5.2.14. automatizácia 3. externá 5 PhD. anglický jazyk STU MtF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

223_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

ruský jazyk a kultúra 
2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. UMB FF 

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

223_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

ruský jazyk a kultúra 
2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. UMB FF 

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

224_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

ruský jazyk a kultúra v 

kombinácii  

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
1. denná 3 Bc. UMB FF 

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

224_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

ruský jazyk a kultúra v 

kombinácii  

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr. UMB FF 

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

225_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

filozofia - ruský jazyk a 

kultúra 

2.1.1. filozofia                            

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. UMB FF 
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

225_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

filozofia - ruský jazyk a 

kultúra 

2.1.1. filozofia                            

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. UMB FF 
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

226_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

história - ruský jazyk a 

kultúra

2.1.7. história                            

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. UMB FF 
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

226_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

história - ruský jazyk a 

kultúra

2.1.7. história                            

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. UMB FF 
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

227_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

slovenský jazyk a literatúra - 

ruský jazyk a kultúra 

2.1.27.slovenský jazyk 

a literatúra                            

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. UMB FF 
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

227_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

slovenský jazyk a literatúra - 

ruský jazyk a kultúra 

2.1.27.slovenský jazyk 

a literatúra                            

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. UMB FF 
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

228_15    

(21.12.15) 

zmena ŠP

literárna veda 2.1.36. literárna veda 3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD. UMB FF 

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

68_16    

(12.2.16) 

zmena ŠP  

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1.
denná aj 

externá
3/3 Bc. VŠD FSŠ

Rokovanie bolo prerušené 

do 94. ZAK
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68_16    

(12.2.16) 

zmena ŠP  

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2.
denná aj 

externá
2/2 Mgr. VŠD FSŠ

Rokovanie bolo prerušené 

do 94. ZAK

70_16    

(15.2.16) 

zmena ŠP  

verejná politika a verejná 

správa 

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
1. denná 3 Bc.

slovenský a 

anglický jazyk
VŠDan FVPaVS

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

70_16    

(15.2.16) 

zmena ŠP  

verejná politika a verejná 

správa 

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
1. externá 4 Bc.

slovenský a 

anglický jazyk
VŠDan FVPaVS

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

70_16    

(15.2.16) 

zmena ŠP  

verejná politika a verejná 

správa 

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
1. denná 3 Bc. anglický jazyk VŠDan FVPaVS

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

70_16    

(15.2.16) 

zmena ŠP  

verejná politika a verejná 

správa 

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
1. externá 4 Bc. anglický jazyk VŠDan FVPaVS

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

45_16    

(2.2.16)  

zmena ŠP

2.1.7. história prof., doc. UKF FF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou
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