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Por. 

číslo

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov 

študijného odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové 

obmedzenie

1.
bezpečnosť krmív a 

potravín

6.3.2. hygiena 

potravín
1. denná 3

bakalár                  

(v skratke Bc.)

bez časového 

obmedzenia

2.
bezpečnosť krmív a 

potravín

6.3.2. hygiena 

potravín
1. externá 3

bakalár                  

(v skratke Bc.)

bez časového 

obmedzenia

3. kynológia 6.3.8. kynológia 1. denná 3
bakalár                  

(v skratke Bc.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2011 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické 

tituly

Strana 1



Príloha k rozhodnutiu č. CD-2008-23947/50493-1:sekr.

Por. 

číslo

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov 

študijného odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 
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akademický 

titul

Časové 

obmedzenie

4. kynológia 6.3.8. kynológia 1. externá 3
bakalár                  

(v skratke Bc.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2011 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

5. trh a kvalita potravín
6.3.2. hygiena 

potravín
2. denná 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

bez časového 

obmedzenia

6. trh a kvalita potravín
6.3.2. hygiena 

potravín
2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

bez časového 

obmedzenia

7.

produkčné zdravie zvierat 

a ochrana životného 

prostredia

6.3.2. hygiena 

potravín
2. denná 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

bez časového 

obmedzenia

8.

produkčné zdravie zvierat 

a ochrana životného 

prostredia

6.3.2. hygiena 

potravín
2. externá 2

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

bez časového 

obmedzenia

9.
všeobecné veterinárske 

lekárstvo

6.3.1. všeobecné 

veterinárske 

lekárstvo

spojený       

1.a 2.
denná 6

doktor 

veterinárskeho 

lekárstva (v 

skratke MVDr.)

bez časového 

obmedzenia
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10. hygiena potravín
6.3.2. hygiena 

potravín

spojený       

1.a 2.
denná 6

doktor 

veterinárskeho 

lekárstva (v 

skratke MVDr.)

bez časového 

obmedzenia

11. farmácia 7.3.1. farmácia
spojený       

1.a 2.
denná 5

magister                          

(v skratke 

Mgr.)

bez časového 

obmedzenia

12. veterinárna biochémia 4.1.22. biochémia 3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

13. veterinárna biochémia 4.1.22. biochémia 3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

14. mikrobiológia 4.2.7. mikrobiológia 3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

15. mikrobiológia 4.2.7. mikrobiológia 3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia
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16. virológia 4.2.13. virológia 3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

17. virológia 4.2.13. virológia 3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

18. imunológia 4.2.15. imunológia 3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

19. imunológia 4.2.15. imunológia 3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

20. hygiena potravín
6.3.2. hygiena 

potravín
3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2012 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov
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21. hygiena potravín
6.3.2. hygiena 

potravín
3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2012 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

22.
veterinárna morfológia a 

fyziológia

6.3.3. veterinárna 

morfológia a 

fyziológia

3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

23.
veterinárna morfológia a 

fyziológia

6.3.3. veterinárna 

morfológia a 

fyziológia

3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

24.
vnútorné choroby 

prežúvavcov a ošípaných

6.3.4. vnútorné 

choroby zvierat
3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia
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25.
vnútorné choroby 

prežúvavcov a ošípaných

6.3.4. vnútorné 

choroby zvierat
3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

26.
vnútorné choroby koní, 

malých zvierat a hydiny

6.3.4. vnútorné 

choroby zvierat
3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2009 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

27.
vnútorné choroby koní, 

malých zvierat a hydiny

6.3.4. vnútorné 

choroby zvierat
3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2009 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov
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28.
veterinárna chirurgia, 

ortopédia a röntgenológia

6.3.5  veterinárna 

chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia

3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

29.
veterinárna chirurgia, 

ortopédia a röntgenológia

6.3.5  veterinárna 

chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia

3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

30.
veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia

6.3.6. veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia

3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

31.
veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia

6.3.6. veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia

3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

32. infekčné choroby zvierat

6.3.7. infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat

3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia
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33. infekčné choroby zvierat

6.3.7. infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat

3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

34. parazitárne choroby zvierat

6.3.7. infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat

3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2012 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

35. parazitárne choroby zvierat

6.3.7. infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat

3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2012 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov
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36.
súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo

6.3.9. súdne a 

verejné veterinárske 

lekárstvo

3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

37.
súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo

6.3.9. súdne a 

verejné veterinárske 

lekárstvo

3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

38. výživa zvierat a dietetika
6.3.10. výživa 

zvierat a dietetika
3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

39. výživa zvierat a dietetika
6.3.10. výživa 

zvierat a dietetika
3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

40.
hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie

6.3.11. hygiena 

chovu zvierat a 

životné prostredie

3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia

41.
hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie

6.3.11. hygiena 

chovu zvierat a 

životné prostredie

3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

bez časového 

obmedzenia
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42.
veterinárna toxikológia a 

farmakológia

7.1.18. toxikológia                

7.3.2. farmakológia
3. denná 4

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2009 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov

43.
veterinárna toxikológia a 

farmakológia

7.1.18. toxikológia                

7.3.2. farmakológia
3. externá 5

doktor                     

(v skratke 

PhD.)

s časovým 

obmedzením do 31. 

augusta 2009 

(podľa § 3 ods. 6 

písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 

104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii 

v znení neskorších 

predpisov
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