
 

Uznesenia  
 

prijaté na 20. zasadnutí výkonnej rady  

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „výkonná rada SAAVŠ“)  

dňa 20. augusta 2020 

 

 

1. Uznesenie č. 20/1:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

2. Uznesenie č. 20/2:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. MUDr. Dušan Meško, 

PhD., doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., Cecília Marčišová pre konanie  

č. 2020/83-OAC. 

3. Uznesenie č. 20/3:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: Prof. ThDr. Pavel Procházka, 

PhD., doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph. D., Bc. Peter Kováč pre konanie č. 2020/84-OAC.  

4. Uznesenie č. 20/4:  

Výkonná rada SAAVŠ berie na vedomie informáciu o konaniach SAAVŠ.  

5. Uznesenie č. 20/5:  

Trnavská univerzita v Trnave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní 

spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom  

 

etika, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom 

udeľovať akademický titul „bakalár“ (Bc.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód 

študijného programu: 16801 v študijnom odbore filozofia.  

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Trnavskej univerzite v Trnave 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať akademický titul „bakalár“  

(v skratke Bc.) absolventom uvedeného študijného programu bez časového obmedzenia, 

a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov.  

 

6. Uznesenie č. 20/6: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom 

manažérska matematika, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „bakalár“ (Bc.), jazyk uskutočňovania: slovenský 

jazyk a anglický jazyk; kód študijného programu: 17816 a  

manažérska matematika, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „bakalár“ (Bc.), jazyk uskutočňovania: anglický 

jazyk; kód študijného programu: 106007 v študijnom odbore matematika.  

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul „bakalár“  

(v skratke Bc.) absolventom uvedených študijných programov bez časového obmedzenia,  

a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 



7. Uznesenie č. 20/7: 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom  

fyzioterapia, profesijne orientovaný študijný program, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná 

forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „bakalár“ (Bc.), jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 7198 v študijnom odbore 

zdravotnícke vedy.  

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať 

akademický titul „bakalár“ (Bc.) absolventom uvedeného študijného programu bez časového 

obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

8. Uznesenie č. 20/8: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

stredoeurópske štúdiá, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „bakalár“ (Bc.), jazyk uskutočňovania: anglický 

jazyk, maďarský jazyk, nemecký jazyk, poľský jazyk, slovenský jazyk, slovinský jazyk; kód 

študijného programu: 100337 a 

 

stredoeurópske štúdiá, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk uskutočňovania: poľský 

jazyk, slovenský jazyk, český jazyk, slovinský jazyk; kód študijného programu: 107401 

v študijnom odbore filológia. 

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať príslušný akademický titul 

„bakalár“ (Bc.) a „magister“ (v skratke Mgr.) absolventom uvedených študijných programov 

bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

 

9. Uznesenie č. 20/9: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, 

denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „bakalár“ (Bc.), 

jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 4050 a  

evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci, 2. stupeň vysokoškolského 

štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul 

„magister“ (Mgr.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 11370 

v študijnom odbore teológia. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul „bakalár“ (v 

skratke Bc.) a „magister“ (v skratke Mgr.) absolventom uvedených študijných programov bez 

časového obmedzenia  a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

  



10. Uznesenie č. 20/10:  

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

archeológia, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho 

absolventom udeľovať akademický titul „bakalár“ ( v skratke Bc.) jazyk uskutočňovania: 

slovenský a anglický jazyk, kód študijného programu: 17667 a  

 

archeológia, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho 

absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.) jazyk uskutočňovania: 

slovenský a anglický jazyk, kód študijného programu: 17669 v študijnom odbore historické 

vedy. 

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského  

v Bratislave príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul 

„bakalár“ (v skratke Bc.) a akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.) absolventom 

uvedených študijných programov bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do 

registra študijných programov. 

 

11. Uznesenie č. 20/11: 

Prešovská univerzita v Prešove po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní 

spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

ruské štúdiá,  2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho 

absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.), jazyk uskutočňovania: 

ruský a slovenský jazyk, kód študijného programu: 102134 a 

ruské štúdiá,  2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho 

absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.), jazyk uskutočňovania: 

anglický jazyk a ruský jazyk, kód študijného programu: 102133 v študijnom odbore filológia.  

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Prešovskej univerzite v Prešove 

príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul „magister“ 

(v skratke Mgr.) absolventom uvedených študijných programov bez časového obmedzenia, a 

zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

12. Uznesenie č. 20/12: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

sociálna a pracovná  psychológia, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk 

uskutočňovania: anglický a slovenský jazyk; kód študijného programu: 17564 a  

 

sociálna a pracovná  psychológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk 

uskutočňovania: anglický jazyk a slovenský jazyk; kód študijného programu: 12640 v študijnom 

odbore psychológia.  

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského  

v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva práva udeľovať príslušný 

akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.) a „doktor“ (v skratke PhD.) absolventom 



uvedených študijných programov bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do 

registra študijných programov. 

 

13. Uznesenie č. 20/13: 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave po prijatí opatrení nespĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom  

verejná správa, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho 

absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.), jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk, kód študijného programu: 100078 v študijnom odbore politické vedy.   

 

Uskutočňovanie uvedeného študijného programu sa pozastavuje podľa § 27 zákona č. 269/2018 

Z. z. Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite sv. Cyrila a Metoda  

v Trnave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra pozastavuje uskutočňovanie uvedeného 

študijného programu podľa § 27 zákona č. 269/2018 Z. z.  

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je povinná podať agentúre návrh úpravy uvedeného 

študijného programu alebo oznámenie o jeho zrušení v lehote do 12 mesiacov odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia agentúry o pozastavení uskutočňovania tohto študijného programu. 

 

 

14. Uznesenie č. 20/14: 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave po prijatí opatrení nespĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom  

verejná politika a verejná správa, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.), jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk, anglický jazyk, kód študijného programu: 100357 

v študijnom odbore politické vedy.   

 

Uskutočňovanie uvedeného študijného programu sa pozastavuje podľa § 27 zákona č. 269/2018 

Z. z. Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite sv. Cyrila a Metoda  

v Trnave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra pozastavuje uskutočňovanie uvedeného 

študijného programu podľa § 27 zákona č. 269/2018 Z. z.  

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je povinná podať agentúre návrh úpravy uvedeného 

študijného programu alebo oznámenie o jeho zrušení v lehote do 12 mesiacov odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia agentúry o pozastavení uskutočňovania tohto študijného programu. 

 

 

15. Uznesenie č. 20/15:  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

jadrová a subjadrová fyzika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.) jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 12255 a  

 

jadrová a subjadrová fyzika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.) jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 12256 v študijnom odbore fyzika.  



Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať 

akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.) absolventom uvedených študijných programov bez 

časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

16. Uznesenie č. 20/16: 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom  

výtvarné umenie, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho 

absolventom udeľovať akademický titul „doktor umenia“ (ArtD.), jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk a anglický jazyk, kód študijného programu: 12192 v študijnom odbore umenie. 

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať 

akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.) absolventom uvedených študijných programov bez 

časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

17. Uznesenie č. 20/17: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

športová kinantropológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk uskutočňovania: anglický 

jazyk, kód študijného programu:106078 a  

  

športová kinantropológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk uskutočňovania: slovenský 

jazyk, kód študijného programu: 12636 v študijnom odbore vedy o športe. 

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského  

v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať akademický titul 

„doktor“ (v skratke PhD.) absolventom uvedených študijných programov bez časového 

obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

18. Uznesenie č. 20/18: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania športová kinantropológia. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo uskutočňovať habilitačné konanie 

a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania bez 

časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných odborov. 

  



19. Uznesenie č. 20/19: 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach po prijatí opatrení spĺňa kritériá 

uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

výživa zvierat a dietetika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.), jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk, kód študijného programu: 12219, 

 

výživa zvierat a dietetika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.), jazyk uskutočňovania: 

anglický jazyk, kód študijného programu: 103991, 

 

výživa zvierat a dietetika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.), jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk, kód študijného programu: 12221 a 

 

výživa zvierat a dietetika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.), jazyk uskutočňovania 

anglický jazyk, kód študijného programu: 103990 v študijnom odbore veterinárske lekárstvo. 

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva 

udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.) absolventom uvedených študijných 

programov bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných 

programov. 

 

20. Uznesenie č. 20/20: 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach po prijatí opatrení nespĺňa kritériá 

uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom 

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná 

forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke 

PhD.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 12232, 

 

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná 

forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke 

PhD.), jazyk uskutočňovania: anglický jazyk, kód študijného programu: 103997, 

 

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá 

forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke 

PhD.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 12229 a  

 

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá 

forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke 

PhD.), jazyk uskutočňovania: anglický jazyk, kód študijného programu: 103996 v študijnom 

odbore veterinárske lekárstvo.  

 

Uskutočňovanie uvedených študijných programov sa pozastavuje podľa § 27 zákona č. 

269/2018 Z. z. Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra pozastavuje 

uskutočňovanie uvedených študijných programov podľa § 27 zákona č. 269/2018 Z. z.  

 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je povinná podať agentúre návrh 

úpravy uvedeného študijného programu alebo oznámenie o zrušení študijného programu v 



lehote do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia agentúry o pozastavení 

uskutočňovania študijného programu. 

 
 

21. Uznesenie č. 20/21: 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach po prijatí opatrení nespĺňa kritériá 

uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie 

a inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania veterinárna 

chirurgia, ortopédia a röntgenológia. 

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra odníme priznané právo 

uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania. 

 

 

22. Uznesenie č. 20/22: 

Technická univerzita v Košiciach po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní 

spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom  

 

využívanie a ochrana zemských zdrojov, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma 

štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.), 

jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 20649 v študijnom odbore 

získavanie a spracovanie zemských zdrojov.  

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Technickej univerzite v Košiciach 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať akademický titul „doktor“  

(v skratke PhD.) absolventom uvedeného študijného programu bez časového obmedzenia, a 

zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

 

23. Uznesenie č. 20/23: 

Prešovská univerzita v Prešove po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy s názvom: 

 

všeobecná jazykoveda, 3. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk; kód študijného programu: 3885, 

 

všeobecná jazykoveda, 3. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk uskutočňovania: anglický 

jazyk; kód študijného programu: 102302, 

 

všeobecná jazykoveda, 3. stupeň vysokoškolského štúdia; externá forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk; kód študijného programu: 12967 a 

 

všeobecná jazykoveda, 3. stupeň vysokoškolského štúdia; externá forma štúdia, oprávňujúci 

jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk uskutočňovania: anglický 

jazyk; kód študijného programu: 102301 v študijnom odbore filológia. 
 

  



Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Prešovskej univerzite v Prešove 

príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul „doktor“ (v 

skratke PhD.) absolventom uvedených študijných programov bez časového obmedzenia, 

a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

24. Uznesenie č. 20/24: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom 

  

všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, 3. stupeň, vysokoškolského štúdia, denná 

forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke 

PhD.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 12393 a 

 

všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, 3. stupeň, vysokoškolského štúdia, externá 

forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke 

PhD.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 12389 v študijnom 

odbore  ekologické a environmentálne vedy. 

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul „doktor“ (v 

skratke PhD.) absolventom uvedených študijných programov bez časového obmedzenia, a 

zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

 
25. Uznesenie č. 20/25: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania všeobecná ekológia a 

ekológia jedinca a populácií.  

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského  

v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo uskutočňovať habilitačné 

konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných odborov.  

 

 

26. Uznesenie č. 20/26: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo. 

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského  

v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo uskutočňovať habilitačné 

konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných odborov. 

  

 

27. Uznesenie č. 20/27: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pracovné právo. 

 



Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského  

v Bratislave príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo uskutočňovať habilitačné 

konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných odborov.  

 

28. Uznesenie č. 20/28: 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania slovenský jazyk a literatúra. 

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Mateja Bela  

v Banskej Bystrici príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo uskutočňovať 

habilitačné konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania bez časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra 

študijných odborov.  

 

29. Uznesenie č. 20/29: 

Prešovská univerzita v Prešove po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní 

spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo. 

 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Prešovskej univerzite v Prešove 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo uskutočňovať habilitačné konanie 

a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania bez 

časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných odborov.  

 

30. Uznesenie č. 20/30: 

Trnavská univerzita v Trnave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní 

spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania etika. 

Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Trnavskej univerzite v Trnave 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo uskutočňovať habilitačné konanie a 

inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania bez 

časového obmedzenia, a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných odborov. 

 

31. Uznesenie č. 20/31: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení nespĺňa príslušné kritériá uplatňované 

pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania pomocné vedy historické. 

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra odníme priznané právo uskutočňovať habilitačné 

konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania. 

 

  



32. Uznesenie č. 20/32: 

Katolícka univerzita v Ružomberku po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom  

predškolská a elementárna pedagogika, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma 

štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „bakalár“ (Bc.), kód 

študijného programu: 17127 v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. 

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Katolíckej univerzite v Ružomberku 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať akademický titul „bakalár“ (v 

skratke Bc.) absolventom uvedeného študijného programu bez časového obmedzenia, 

a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov.  

 

33. Uznesenie č. 20/33: 

Katolícka univerzita v Ružomberku po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom 

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 168 v študijnom odbore učiteľstvo 

a pedagogické vedy.  

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Katolíckej univerzite v Ružomberku 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať akademický titul „magister“ 

(v skratke Mgr.) absolventom uvedeného študijného programu bez časového obmedzenia, a 

zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

34. Uznesenie č. 20/34: 

Prešovská univerzita v Prešove po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program s názvom: 

predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených, 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať 

akademický titul „bakalár“ (Bc.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného 

programu: 17210 v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Prešovskej univerzite v Prešove 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul „bakalár“  

(v skratke Bc.) absolventom uvedených študijných programov bez časového obmedzenia  a 

zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

35. Uznesenie č. 20/35: 

Prešovská univerzita v Prešove po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program 

 

učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených,  

2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať 

akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného 

programu: 11506 v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. 

 



Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Prešovskej univerzite v Prešove 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul „magister“ 

(v skratke Mgr.) absolventom uvedených študijných programov bez časového obmedzenia  a 

zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

 

36. Uznesenie č. 20/36: 

Ekonomická univerzita v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom 

cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma 

štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.), 

jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk; kód študijného 

programu: 107234, 

cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma 

štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.), 

jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, anglický jazyk, španielsky jazyk; kód študijného 

programu: 107235, 

cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma 

štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.), 

jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk; kód študijného 

programu: 107236, 

cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma 

štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.), 

jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk; kód študijného 

programu: 107237 v študijnom odbore filológia. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Ekonomickej univerzite v Bratislave 

príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul „magister“ 

(v skratke Mgr.) absolventom uvedeného študijného programu bez časového obmedzenia, a 

zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov.  

 

37. Uznesenie č. 20/37: 

Technická univerzita vo Zvolene po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program s názvom: 

 

aplikovaná zoológia a poľovníctvo, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (v skratke PhD.), jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 12708 v študijnom odbore 

lesníctvo. 

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Technickej univerzite vo Zvolene 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať akademický titul „doktor“ (v 

skratke Phd.) absolventom uvedeného študijného programu bez časového obmedzenia 

a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

  



38. Uznesenie č. 20/38: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy  

 

teória a dejiny žurnalistiky, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 24785 a 

 

teória a dejiny žurnalistiky, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul “doktor“ (PhD.), jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 24786 

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave  

príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva práva udeľovať akademický titul „doktor“ (v 

skratke PhD.) absolventom uvedených študijných programov bez časového obmedzenia  

a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov.  

 

 

39. Uznesenie č. 20/39: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória a 

dejiny žurnalistiky. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzita Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo uskutočňovať habilitačné konanie a 

konanie na vymenúvanie profesorov v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania bez časového obmedzenia a zabezpečiť príslušný zápis do registra 

študijných odborov. 

 

40. Uznesenie č. 20/40: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení nespĺňa kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijné programy s názvom  

virológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom 

udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, kód 

študijného programu: 12392 a  

virológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia; externá forma štúdia, oprávňujúci jeho 

absolventom udeľovať akademický titul „doktor“ (PhD.), jazyk uskutočňovania: slovenský 

jazyk, kód študijného programu: 9934 v študijnom odbore biológia.  

Uskutočňovanie uvedených študijných programov sa pozastavuje podľa § 27 zákona  

č. 269/2018 Z. z. Výkonná rada SAAVŠ poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite 

Komenského v Bratislave príslušné rozhodnutia ktorými agentúra pozastavuje uskutočňovanie 

uvedených študijných programov podľa § 27 zákona č. 269/2018 Z. z.  

Univerzita Komenského v Bratislave je povinná podať agentúre návrh úpravy uvedeného 

študijného programu alebo oznámenie o zrušení študijného programu v lehote do 12 mesiacov 

odo dňa právoplatnosti rozhodnutia agentúry o pozastavení uskutočňovania študijného 

programu. 

 



41. Uznesenie č. 20/41: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení nespĺňa príslušné kritériá uplatňované 

pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania virológia. 

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzita Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra odníme priznané právo uskutočňovať habilitačné 

konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania.  

 

 

42. Uznesenie č. 20/42: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program  s názvom 

environmentalistika, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho 

absolventom udeľovať akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“), jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk, kód študijného programu: 17794 v študijnom odbore ekologické a 

environmentálne vedy. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať akademický titul „bakalár“  

(v skratke „Bc.“) absolventom uvedeného študijného programu bez časového obmedzenia 

a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

 

43. Uznesenie č. 20/43: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti uskutočňovať študijný program s názvom  

environmentálne plánovanie a manažment, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma 

štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“), 

jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 17790 v študijnom odbore 

ekologické a environmentálne vedy. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo udeľovať akademický titul „magister“ (v 

skratke „Mgr.“) absolventom uvedeného študijného programu bez časového obmedzenia 

a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov.  

 

 

44. Uznesenie č. 20/44: 

Univerzita Komenského v Bratislave po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá uplatňované pri 

posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ochrana a využívanie 

krajiny. 

 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Univerzite Komenského v Bratislave 

príslušné rozhodnutie, ktorým agentúra priznáva právo uskutočňovať habilitačné konanie a 

inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania bez 

časového obmedzenia a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných odborov. 

  
V Bratislave, dňa 20. augusta 2020   

                                                                             prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

      predseda výkonnej rady  


