
  

Uznesenia  

 

prijaté na 49. zasadnutí výkonnej rady  

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

dňa 30.augusta 2022 

 

1. Uznesenie č. 49/1:  

 

Výkonná rada SAAVŠ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

2. Uznesenie č. 49/2:  

Výkonná rada SAAVŠ vyhovuje žiadostiam Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre č. 16420, 16430, 16431, 16432, 16433, 16434, 16437, 16438 o zmenu údajov 

o študijných programoch podľa § 39 ods. 2 písm. d) zákona č. 269/2018 Z. z. 

3. Uznesenie č. 49/3:  

Výkonná rada SAAVŠ vyhovuje žiadostiam Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach č. 16612, 16613, 16614, 16615 o zmenu údajov o študijných programoch 

podľa § 39 ods. 2 písm. d) zákona č. 269/2018 Z. z. 

 

4. Uznesenie č. 49/4:  

Výkonná rada SAAVŠ na základe žiadosti Technickej univerzity vo Zvolene 

(Drevárska fakulta) ruší akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu 

inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov. 

 

5. Uznesenie č. 49/5:  

Výkonná rada SAAVŠ na základe žiadosti Technickej univerzity vo Zvolene 

(Drevárska fakulta) ruší akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu 

inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

štruktúra a vlastnosti dreva. 

 

6. Uznesenie č. 49/6:  

Výkonná rada SAAVŠ na základe žiadosti Technickej univerzity vo Zvolene 

(Lesnícka fakulta) ruší akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného 

konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania hospodárska 

úprava lesov. 

 

7. Uznesenie č. 49/7:  

Výkonná rada SAAVŠ na základe žiadosti Technickej univerzity vo Zvolene 

(Lesnícka fakulta) ruší akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného 

konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania lesnícka fytológia. 

  



  

8. Uznesenie č. 49/8:  

Výkonná rada SAAVŠ na základe žiadosti Technickej univerzity vo Zvolene 

(Lesnícka fakulta) ruší akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného 

konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania lesnícke 

technológie. 

 

9. Uznesenie č. 49/9:  

Výkonná rada SAAVŠ na základe žiadosti Vysokej školy múzických umení v 

Bratislave (Hudobná a tanečná fakulta) ruší akreditáciu habilitačného konania a 

akreditáciu inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania tanečné umenie. 

 

 

 

V Bratislave dňa 30.augusta 2022                                   

       

      prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

      predseda výkonnej rady  

 


