
 

Uznesenia  
 

prijaté na 37. zasadnutí výkonnej rady  

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

dňa 4. novembra 2021 

 

 

1. Uznesenie č. 37/1:  

 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

2. Uznesenie č. 37/2:  

VR SAAVŠ schvaľuje návrh úpravy rozpočtu SAAVŠ na rok 2021.   

3. Uznesenie č. 37/3:  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre po prijatí opatrení spĺňa príslušné kritériá 

uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program  

s názvom 

dopravné stroje a zariadenia (2014), 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 102454 v študijnom odbore 

strojárstvo 

dopravné stroje a zariadenia (2014), 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk, kód študijného programu: 102453 v študijnom odbore 

strojárstvo. 

Výkonná rada poveruje predsedu výkonnej rady zaslať Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzite v Nitre príslušné rozhodnutia, ktorými agentúra priznáva právo udeľovať 

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

obmedzenia a zabezpečiť príslušný zápis do registra študijných programov. 

4. Uznesenie č. 37/4:  

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

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

 

lekárska mikrobiológia a imunológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.  

5. Uznesenie č. 37/5:  

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

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

 

lekárska mikrobiológia a imunológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

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

uskutočňovania: anglický jazyk v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.  

  



6. Uznesenie č. 37/6:  

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

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

 

lekárska mikrobiológia a imunológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, 

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

uskutočňovania: anglický jazyk v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.  

7. Uznesenie č. 37/7:  

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

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

 

lekárska mikrobiológia a imunológia, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.  

   

8. Uznesenie č. 37/8:  

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

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

 

lekárska biológia a klinická genetika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.  
 

9. Uznesenie č. 37/9:  

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

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

 

lekárska biológia a klinická genetika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.  

  

10. Uznesenie č. 37/10:  

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

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

 

lekárska biológia a klinická genetika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

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

uskutočňovania: anglický jazyk v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.  

 

11. Uznesenie č. 37/11:  

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

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

 

lekárska biológia a klinická genetika, 3. stupeň vysokoškolského štúdia, externá forma štúdia, 

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

uskutočňovania: anglický jazyk v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.  

  



12. Uznesenie č. 37/12:  

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

sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Fakulta zdravotníckych vied) akreditáciu študijného programu  

s názvom 

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

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

jazyk v študijnom odbore zdravotnícke vedy. 

13. Uznesenie č. 37/13:  

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

sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Fakulta zdravotníckych vied) akreditáciu študijného programu  

s názvom 

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

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

jazyk v študijnom odbore zdravotnícke vedy.  

14. Uznesenie č. 37/14:  

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

umení v Banskej Bystrici (Fakulta výtvarných umení) akreditáciu študijného programu 

s názvom 

 

intermédiá-digitálne médiá-priestorová tvorba, 1. stupeň vysokoškolského štúdia, denná 

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

uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore umenie. 

 

15. Uznesenie č. 37/15:  

 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 

 

 aplikovaná elektrotechnika, 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, 

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

 uskutočňovania: slovenský jazyk v študijnom odbore elektrotechnika. 

16. Uznesenie č. 37/16:  

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

Trnavskej univerzity v Trnave (Pedagogická fakulta) č. 10658 o udelenie akreditácie 

študijného programu s názvom  

učiteľstvo pre základné školy pre vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami, 

spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia, denná forma štúdia, jazyk uskutočňovania: 

slovenský jazyk v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy 

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

  
V Bratislave dňa 4.novembra 2021                                          

      prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

      predseda výkonnej rady  


