
 

Uznesenia  
 

prijaté na 35. zasadnutí výkonnej rady  

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

dňa 23. septembra 2021 

 

 

 

1. Uznesenie č. 35/1:  

 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

2. Uznesenie č. 35/2:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh na vyradenie zo zoznamu posudzovateľov SAAVŠ  

a zo zoznamu posudzovateľov vyraďuje: 

doc. PhDr. Františka Šimona, CSc.  

3. Uznesenie č. 35/3:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. Alexander Duleba, CSc., 

prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Iveta Pribulová pre posudzovanie návrhu úpravy študijného 

programu č. 2021/162-OAC. 

4. Uznesenie č. 35/4:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje pracovnú skupinu v zložení: prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.,  

prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., 

Mgr. Michaela Vaceková pre konanie o udelenie akreditácie spoločného študijného programu  

č. 2021/154-OAC. 

5. Uznesenie č. 35/5:  

Výkonná rada SAAVŠ konštatuje, že návrh úpravy študijného programu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave programu s názvom 

pozemné stavby a architektúra, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „inžinier“ (Ing.), jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 16635 v študijnom odbore 

stavebníctvo, architektúra a urbanizmus 

vytvára predpoklad na splnenie štandardov pre študijný program a udeľuje súhlas s týmto 

návrhom úpravy študijného programu. 

6. Uznesenie č. 35/6:  

Výkonná rada SAAVŠ po uskutočnení úpravy študijného programu Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre s názvom 

urgentná zdravotná starostlivosť, 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: 3896 v študijnom odbore zdravotnícke vedy 

 berie na vedomie zrušenie obmedzení uskutočňovania tohto študijného programu v registri 

študijných programov. 

  



7. Uznesenie č. 35/7:  

Výkonná rada SAAVŠ po uskutočnení úpravy študijného programu Katolíckej univerzity 

v Ružomberku s názvom 

rádiologická technika, 1.stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci 

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

jazyk, kód študijného programu: 100831 v študijnom odbore zdravotnícke vedy 

berie na vedomie zrušenie obmedzení uskutočňovania tohto študijného programu v registri 

študijných programov. 

8. Uznesenie č. 35/8:  

Výkonná rada SAAVŠ po uskutočnení úpravy študijného programu Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre s názvom 

filozofia, 2. stupeň štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať 

akademický titul „magister“, (v skratke Mgr.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk, kód 

študijného programu: 17053 v študijnom odbore filozofia 

berie na vedomie zrušenie obmedzení uskutočňovania tohto študijného programu v registri 

študijných programov. 

9. Uznesenie č. 35/9:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 9 zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje predchádzajúci 

súhlas s úpravou študijných programov.1   

10. Uznesenie č. 35/10:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje Univerzite 

Komenského v Bratislave (Prírodovedecká fakulta) akreditáciu študijného programu s názvom  

biológia, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom 

udeľovať akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk  

v študijnom odbore biológia. 

11. Uznesenie č. 35/11:  

 Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje 

 Univerzite Komenského v Bratislave (Prírodovedecká fakulta) akreditáciu študijného 

 programu s názvom  

 

 biológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, oprávňujúci jeho 

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

 anglický jazyk a slovenský jazyk v študijnom odbore biológia. 

 

12. Uznesenie č. 35/12:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje Univerzite 

Komenského v Bratislave (Prírodovedecká fakulta) akreditáciu študijného programu s názvom  

biológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, oprávňujúci jeho 

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

jazyk a slovenský jazyk v študijnom odbore biológia. 

 
1 Zoznam študijných programov, ktorým bol udelený predchádzajúci súhlas agentúry s ich úpravou je uvedený 

v prílohe č. 1 tohto dokumentu.  



13. Uznesenie č. 35/13:  

 Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje Univerzite 

 Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied) akreditáciu študijného programu  

 s názvom  

 

 aplikovaná informatika a vývoj softvéru,  profesijne orientovaný študijný program,  

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

 akademický titul „bakalár“ (Bc.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom 

 odbore informatika. 

 

 
14. Uznesenie č. 35/14:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje Univerzite 

Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied) akreditáciu študijného programu s 

názvom  

aplikovaná informatika a vývoj softvéru,  profesijne orientovaný študijný program, 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať 

akademický titul „bakalár“ (Bc.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore 

informatika. 

 
15. Uznesenie č. 35/15:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje Prešovskej 

univerzite v Prešove (Fakulta humanitných a prírodných vied) akreditáciu študijného programu 

s názvom  

učiteľstvo techniky v kombinácii, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. 

   
16. Uznesenie č. 35/16:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 7 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. zamieta žiadosť 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied) č. 10758  o udelenie 

akreditácie študijného programu s názvom  

geopotenciál regiónov, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore vedy o Zemi  

z dôvodu, že účastník konania nespĺňa štandardy pre študijný program.  

  

17. Uznesenie č. 35/17:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 7 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. zamieta žiadosť 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied) č. 10759  o udelenie 

akreditácie študijného programu s názvom  

geopotenciál regiónov, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, jazyk 

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore vedy o Zemi 

z dôvodu, že účastník konania nespĺňa štandardy pre študijný program.  

  



18. Uznesenie č. 35/18:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave (Fakulta elektrotechniky a informatiky) akreditáciu 

študijného programu s názvom  

informačné a komunikačné technológie, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore informatika. 

19. Uznesenie č. 35/19:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje Univerzite 

Mateja Bela v Banskej Bystrici (Filozofická fakulta) akreditáciu študijného programu s názvom  

slovenský jazyk a literatúra, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore filológia. 

20. Uznesenie č. 35/20:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 8 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. udeľuje Univerzite 

Mateja Bela v Banskej Bystrici (Filozofická fakulta) akreditáciu študijného programu s názvom  

slovenský jazyk a literatúra, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore filológia. 

21. Uznesenie č. 35/21:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 7 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. zamieta žiadosť 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 10406  o udelenie akreditácie študijného programu 

s názvom  

manažment, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk v študijnom odbore ekonómia a manažment  

z dôvodu, že účastník konania nespĺňa štandardy pre študijný program.  

22. Uznesenie č. 35/22:  

Výkonná rada SAAVŠ podľa § 30 ods. 7 písm. a) zákona č. 269/2018 Z. z. zamieta žiadosť 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 10407 o udelenie akreditácie študijného programu 

s názvom  

 

manažment, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk v študijnom odbore ekonómia a manažment  

 

z dôvodu, že účastník konania nespĺňa štandardy pre študijný program.  

23. Uznesenie č. 35/23:  

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie vnútorného predpisu č. 3/2019 

rokovací poriadok výkonnej rady SAAVŠ.  

 

 

V Bratislave dňa 23.septembra 2021                                       

      prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

      predseda výkonnej rady  


